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Cuvânt către cititori

Revista ,,Agora” a ajuns la cel de-al optulea număr al său, grație atât interesului,
pasiunii și talentului copiilor colaboratori, cât și tenacității echipei redacționale care a știut să
fructifice o sursă inepuizabilă de fantezie creatoare.

Amintim cu acest prilej micilor cititori etimologia numelui revistei noastre. În Grecia
Antică ,,agora” desemna o piață publică aflată în centrul orașului (,,polis”), unde aveau loc
adunări ale poporului (,,demos”) și se dezbăteau cele mai importante probleme politice,
militare, spirituale, artistice și sociale ale cetății. Aici oricine avea dreptul să vorbească; cei
mai în vârstă se bucurau, desigur, de întâietate, iar oratorul purta pe cap o coroniță de măslin.
De jur împrejur se găseau instituțiile statului, edificii religioase, statui, ateliere meșteșugărești
sau amenajări destinate negoțului . Purtând acest frumos și străvechi nume grecesc care a
pătruns în toate limbile lumii, revista ,,Agora” a devenit o tribună publică de unde se pot face
auzite vocile artistice mai timide sau mai curajoase ale celor mai talentați elevi ai școlii
noastre în domeniul literar sau plastic.

Vrem să mulțumim, pe această cale, tuturor  copiilor care și-au consumat timpul lor
liber într-un mod constructiv, preferând să citească mai mult, să mediteze mai profund și să
compună poezii sau povestiri, în loc să se joace sau să se distreze, luându-i drept mentori pe
marii noștri scriitori și picurând un strop foarte prețios din gândirea și din simțirea lor proprie.
Îi felicităm atât pe ei, cât și pe îndrumătorii lor, învățători sau profesori, care împreună dau la
iveală mărturii incontestabile ale unei munci asidue și productive.

Sperăm ca fiecare ediție a revistei să reprezinte un pas înainte față de precedenta și să
însemne o chemare și chiar o provocare pentru alți copii talentați care, din diverse motive,
preferă să rămână în anonimat. Pe de altă parte, ținem să amintim acelora care consideră
scrisul ca pe un lucru simplu că nu este deloc așa. În primul rând, nu poate scrie cineva care
citește foarte puțin. A compune o poezie originală presupune a citi sute de alte poezii ale
multor poeți consacrați. În al doilea rând, este nevoie de multă inspirație: nu se poate scrie la
comandă și într-un interval de timp dat. În al treilea rând, este necesară o muncă migăloasă și
tenace pentru a găsi tocmai acele cuvinte ,,ce exprimă adevărul”, așa cum frumos spunea
Mihai Eminescu în poezia ,,Criticilor mei”.

De aceea dorim să-i îndemnăm să scrie pe aceia dintre voi care simt că au ceva de
spus într-un mod elevat și artistic , dar să temperăm elanul acelora care consideră scrisul un
lucru facil sau plagiază creații cunoscute ale scriitorilor consacrați, fapt care este cu mult mai
grav. Preferăm acele scrieri care conțin unele stângăcii inerente vârstei în locul unor creații
copiate și însușite în chip vinovat și fraudulos.

De asemenea, credem că sunteți cu toții de acord că nu pot fi publicate acele producții
ale unora dintre voi care conțin greșeli de ortografie sau sunt redactate în mod neglijent. Cu
toate că mulți doresc să capete notorietate, acest lucru nu trebuie să se întâmple cu orice preț,
ci numai dacă există înzestrarea necesară  domeniului literar sau plastic.

Cu speranța că observațiile noastre vor fi înțelese în sens constructiv și că selectarea
tot mai exigentă a lucrărilor va asigura un nivel calitativ superior revistei noastre, vă
mulțumim pentru lucrările trimise și vă urăm tuturor să aveți lecturi cât mai multe, cât mai
plăcute și o inspirație nesecată.

                                                     Cu stimă,
profesor Ungureanu Ion



Anul 2012 este foarte important pentru cultura română, deoarece aniversăm cu toții
160 de ani de la nașterea marelui nostru scriitor I.L.Caragiale și comemorăm centenarul
morții sale. Ilustrul prozator și dramaturg s-a născut pe data de 30 ianuarie 1852, în localitatea
Haimanale din județul Prahova, care astăzi se numește I.L.Caragiale și aparține județului
Dâmbovița.

Se pare că un strămoş al său împrumutase acest nume de la domnitorul Caragea,
              împreună cu care a venit în țară. Costache Caragiali, unchiul viitorului dramaturg, precum

și tatăl său, pe nume Luca, prin preocupările lor teatrale, au exercitat o influență hotărâtoare
asupra copilului. Acesta deprinde primele taine ale învățăturii de la părintele Marinache, preot
la biserica Sf. Gheorghe din Ploieşti. Între anii 1860-1864 urmează clasele primare la Școala
Domnească din acelaşi oraş, având ca institutor pe Basil Drăgoşescu. Între 1864-1867 îl aflăm
la gimnaziul ,, Sfinții Petru și Pavel” din Ploieşti. Pleacă apoi la Bucureşti, fiind elev la clasa
de mimică și actorie a unchiului său, Costache Caragiali. În anii care au urmat este copist la
Tribunalul Prahova, apoi sufleur în trupa lui Mihail Pascaly, de unde este preluat de Iorgu
Caragiali și ajunge iarăşi în Bucureşti. Se întâlneşte cu Eminescu, pe care îl cunoscuse la

              Giurgiu, și colaborează alături de acesta la ziarul ,,Timpul” și la societatea literară ,, Junimea”
condusă de Titu Maiorescu.

Numele lui I.L.Caragiale devine foarte cunoscut mai ales după succesul de care s-a
              bucurat reprezentația comediei sale ,, O noapte furtunoasă” în ziua de 18 ianuarie 1879.

Următoarea piesă-,,O scrisoare pierdută”-, va avea premiera pe data de 13 noiembrie 1884.
Personalitatea autorului este în plină ascensiune în momentul în care Eminescu intrase deja în
perioada cea mai grea a vieții sale. Dar aprecierea favorabilă de care scriitorul abia începuse
să se bucure nu avea să dureze mult, căci scrierile sale sunt acuzate de imoralitate, afirmându-

              se că ele denigrează valorile naționale. Începe să fie asaltat de neajunsuri materiale pe care
 încearcă să le remedieze prin deschiderea unor berării și restaurante. În anul 1885 se naşte fiul
lui I.L.Caragiale, viitorul scriitor Mateiu Caragiale. În anul 1888 este numit director general al
teatrelor. Sporadic, îndeplineşte și funcția de profesor de istorie.

O mare supărare i-o provoacă însă un psihopat pe nume Ionescu-Caion care îl acuză
             că ar fi plagiat drama ,, Năpasta”. În timpul procesului, Caragiale este apărat cu strălucire de
             marele avocat B. Șt. Delavrancea. Atitudinea ostilă împotriva lui va continua din partea unor

oameni influenți ai epocii, lezați fireşte, de verva sa usturătoare, fapt care pe scriitor îl umple
de indignare și îl determină să părăsească definitiv patria, stabilindu-se în 1905, la Berlin.

Mâhnirea din sufletul său este atât de mare, încât în 1912, când în țară i se pregătea
             cea de a 60-a aniversare a zilei de naștere, scriitorul respinge vehement proiectul, socotind
             că toate aceste bune intenții vin prea târziu pentru el. Aşa a și fost, căci scriitorul moare
             fulgerător de inimă în acelaşi an, în ziua de 9 iunie 1912, stil nou, la Berlin.

Cunoscând și viața lui Eminescu, observăm că ambii scr iitori au avut destine
asemănătoare. Amândoi s-au născut în ianuarie, amândoi au trecut în neființă în iunie,
amândoi au sorbit până la fund  paharul umilințelor și al nerecunoştinței din partea
contemporanilor, ducând o luptă surdă cu mediocritatea și cu impostura, fenomene endemice,
se pare, în spațiul carpato-danubiano-pontic.

Rămâne totuși o întrebare dureroasă căreia va trebui să-i dăm, în cele din urmă, un
răspuns onest: Va fi oare neamul românesc în stare vreodată să-și prețuiască adevăratele valori

              cu o clipă măcar înainte ca ele să treacă în lumea veșniciei?





În anul 2005, Biblioteca
Județeană ,,Nicolae Iorga” din
Ploiești a publicat o plachetă de
versuri inedite ale marelui scriitor
român, cunoscut mai ales prin proza
și prin dramaturgia sa.

Cu toate că Șerban Cioculescu
îi nega lui Caragiale ,,aderența la
fenomenul liric”, cu toate că noi
înșine apreciem că versurile sale nu
sunt la nivelul capodoperelor
dramatice și nu se ridică la valoarea
prozei fantastice, considerăm totuși
că ele, versurile, merită a fi
cunoscute, măcar pentru faptul că
dezvăluie o fațetă nouă a
personalității creatoare a autorului-
înclinația acestuia către meșteșugul
de giuvaergiu al șlefuirii versului.

Reproducem mai jos câteva
dintre poeziile care merită atenție din

partea noastră prin actualitatea lor și prin proiecția general umană.

Elegie

Sărac, fără putere,
În lume sunt ursit
Prin valuri de durere
Să trec necontenit.

Am suflet... dar suspine
Printr-însul trec mereu,
Precum trece prin vine
Al morții fior greu.
......................................

În van vreau prin iubire

Ferice să mă fac:
Vai! nu e fericire
Aici pentru sărac.

O zi n-avui senină
În care să trăiesc;
Viața-mi azi declină,
Ca floarea mă pălesc.

Durerea-mi este mare,
Profund e al meu dor!...
O! lacrime amare,
Grăbiți! căci voi să mor!...
            (,,Ghimpele”, 1874)



Iarna

Negreșit că sus, în ceruri,
Soarele, fiind aprins,
Nu se simte frigul, gerul,
Care astăzi ne-a cuprins.

Negreșit! focul din soare
Nu-l plătește Dumnezeu,
Însă noi plătim, sărmanii,
Lemne și cărbuni, mereu.

Doamne, de-ai veni-ntr-o noapte
Pe pământul înghețat
Ca să vezi cât e de jalnic
Să tot tremuri ne-ncetat.

Tu, care-ți iubești făptura,
N-ai mai zice un cuvânt
Și-ai opri crivățul aspru
Să mai sufle pe pământ.
         (,,Moftul român”, 1893)

Nea Istrate

- Bună ziua, nea Istrate.
- Se-nvârtește masa, frate.
- Nea Istrate, tu ești surd.
- Am vorbit ieri cu un cârd.
- Nea Istrate, ori ești beat?
- Mi-a răspuns cum l-am chemat.
- Nea Istrate, ce vorbești?
- Cum îl chemi, răspuns primești.
               (,,Moftul român”, 1893)

Petiție către guvern

Ați aruncat pe lefegii
În drum, cu dame și copii,
Le-ați smuls modestul lor dejun,
Le-ați smuls chiar francul de
tutun.

Miniștri cruzi! Mai bine v-ați
Fi hotărât să suprimați

Atâtea mii de sinecuri,
Nu pânea de l-atâtea guri!

Pe nevoiașii cei infirmi
Nu trebuia ca să-i suprimi!
Guvern, pornit pe suprimat,
Ascult-al meu deziderat.
...........................................

Ah, te implor ca un milog,
Suprimă soacrele, te rog!
Suprimă-le fefe urgent
Și îți ridic un monument!
...........................................

Suprimă pe acei băieți
Care-și dau ifose de poeți
Și prin gazete zilnic fac
Plantații vaste de spanac!

Suprimă pe acel păgân
Ce n-a citit ,,Moftul român”
Și n-a fost atât de levent
S-achite un abonament!

                        (,,Moftul român”, 1901)

Talmud. Fabulă

,,Tu, Șmul, ești leneș- zice Ștrul-
Tu nu vrei să lucrezi destul,
Și d-aia nu câștigi nimică!
Tu de vr-un an tot migălești
O iconiță mititică:
O tot sucești ș-o învârtești,
Și văd că n-o mai isprăvești...
Eu într-o vară-am isprăvit
O mănăstire și un schit,
Cu învelit și cu vopsit!”
Iar Șmul răspunde trist: ,,Hei,
știu...
Dar... tu- tu ești tinichigiu,
Și eu- eu sunt giuvaergiu...”

Morala
Una-i Ștrul
Și alta-i Șmul.



              (,,Convorbiri literare”, 1907)

Semnul

Din toate câte sunt pe lume,
Nu-i una fără semn anume:
După miros cunoști o floare;
Cunoști un fruct după savoare;
Un geniu după o gândire,
Și steaua după o sclipire;
Pe-un om de duh, pe cum
privește
Și pe neghiob pe cât vorbește;
Cunoști o pasăre pe glas;
Copoiul de vânat, pe nas;
Un câine ori un om turbat
Pe bale și pe lătrat;
Cunoști o fiară
După gheară;
După un fluier, pe mierloi;
După mai multe... pe ciocoi.

(,,Opinia”, 1908 )

















Nici nu mai știu de când
eram aici... De un an, poate de
doi, într-o cameră încuiată fără
vreo fereastră luminoasă... De
mult pierdusem noțiunea
timpului. Oare ce anotimp era?
Când rostesc acest cuvânt,
anotimp, în minte renasc atâtea
amintiri...

De când nu mai simțisem
razele soarelui mângâindu-mi
obrazul ca o atingere divină! De
când nu mai admirasem
balerinele de gheață dansând
grațios pe la ferestre! De când nu

mai poposise la geamul meu o rândunică înfometată așteptând parcă să o hrănesc și de când o
frunză arămie nu și-a mai găsit odihna pe pervaz! Aș vrea să o mai admir o dată pe zâna
înveșmântată în verde care presară flori pe câmpii și ne cheamă în valurile ei înspumate...

Pentru mine, fiecare anotimp are o frumusețe aparte. Aș da orice să mă mai bucur
măcar o dată de magia fiecărui anotimp.

Cele patru fiice ale anului ne vrăjesc
cu frumusețile lor. Prima este primăvara
care ne încântă, deoarece ea dă viață naturii.
Ea ne dăruiește clopoțeii și narcisele
îmbătate de parfumuri, toporașii ce fac
plecăciuni gingașelor lăcrămioare și
voioasele rândunele.

Fiica cea mai strălucitoare este vara.
Ea ne aduce soarele care toarnă jar peste
întreaga lume, cerul senin și flori ca-n
paradis. Pe întinderea ei de aur, îi cheamă pe
copii în vacanță la munte sau la mare.

Următoarea fiică este toamna, zâna
belșugului și a culorilor. Ea ne aduce copacii roșiatici și bruma care apleacă florile gingașe
spre iarba ofilită.

Iarna este ultima fiică a anului. Ea vine mereu îmbrăcată într-un cojoc de omăt pufos
și încălțată cu papucei albi, moi. Ea învelește pământul într-o mantie de argint. Casele le
ascunde sub căciuli albe de postav, iar copacii, albi și ei, trosnesc din cauza gerului
necruțător. Totul este neclintit.

Toate anotimpurile sunt frumoase și ne încântă cu magia lor.



A sosit primăvara. Ea se înalță ca un fluture uriaș care zboară pretutindeni. Un

ciripit voios răsună în văzduh. Primăvara seamănă cu o femeie frumoasă cu părul de

aur în care și-a împletit flori frumoase. Brațele ei sunt încărcate cu ramuri verzi.

De pretutindeni năvălesc adieri calde încărcate cu miresme proaspete. Cerul

este senin. Copacii se împodobesc cu flori albe, iar mielușeii zburdă pe iarba crudă.

Soarele strălucește frumos pe cerul albastru. El a topit zăpada și a dat drumul apelor

care gemeau înlănțuite sub acoperișurile de gheață.

Copiii sunt plini de entuziasm și toți oamenii sunt fericiți.







Era o frumoasă zi de
martie. Soarele ne zîmbea larg și
ne îndemna să pornim în excursie.

Vântul se lupta cu norii pe
care voia să-i izgonească de pe
bolta cerească. Pe câmp se zăreau
petice de zăpadă străpunse ici și
colo de clopoțeii gingași ai
ghioceilor.

Ajunși la destinație, inimile
noastre s-au înduioșat la vederea câtorva fire de iarbă de un verde proaspăt. O
pădurice de brazi se întindea până departe în vastul și minunatul peisaj. Brăduții parcă
stăteau la taifas, iar când venea vântul să-i viziteze, începeau și mai tare să șușotească.
În apropierea noastră, un lac maiestuos stătea la soare, ca să se bronzeze și numai din
când în când își încrețea fața netedă.

Am început să ne jucăm fericiți, în timp ce admiram peisajul de vis.

Primele zile de primăvară erau promițătoare. Covorul argintiu tocmai s-a topit.

Acesta este primul semn al primăverii.

Păsărelele se întorc din țările calde și ne învese lesc cu cântecele lor de amor.

Ghioceii firavi își înalță căpușorul printre ultimele petice de zăpadă.

Vântul adie lin și călduț, mângâind crengile copacilor. În pădurea de la

marginea satului răsună cântecul păsărelelor acompaniat de susurul tainic al

izvoarelor.







De sub coroana de gheață,
Ghiocelul prinde viață;
E gingaș ca o fantasmă
Și e pur ca o mireasmă.
Fulger iute de smarald,
Prețios, cu zâmbet cald.
Clopoțel din veșnicie
Ce mi-a fost dăruit mie...
Tu, simbol al primăverii,
Ai glasul reînvierii;
Ești motiv de veselie,
Cum am spus, așa să fie!

Din a norilor splendoare,

Fără pată de culoare,

Soarele încet se-nclină

Cu a razelor lumină

Să anunțe-o nouă zi

           Orice-ar fi.

Vorbărețe, certărețe,

Fremătând de tinerețe,

Se înalță-nmiresmate

Flori frumoase, pastelate,

Izvor pur de sănătate

                 Pentru orice vietate.



După o iarnă lungă, a sosit iar primăvara. Soarele iubeşte mai mult pământul. Sub razele

lui calde, zăpada a început să se topească. Pete de nea se mai ascund doar prin locurile umbrite.

  Din pământul reavăn câteva plante au reuşit să scoată capul şi să se bucure de

mângâierea blândă a razelor primăvăratice. Sunt gingaşii ghiocei. Verdele lor crud a împuns

pământul. După frunzuliţele fragede au ieşit la iveală clopoţeii de spumă. Vântul îi sună uşor,

împrăştiind în aer mireasma lor proaspătă şi fină. Văzându-i, ne pătrund în suflet speranţa şi

bucuria. Ei sunt semnul renaşterii şi al purităţii.

  Aş rupe un ghiocel, să-l dau  mamei, să-i arăt cât de mult o iubesc. Dar nu mă lasă

sufletul. Aşa că o iau pe mama de mână să-i arăt minunea primăverii...



A sosit primăvara cea mult așteptată.Martie sau Mărțișor ne aduce în suflet bucurie și ne oferă

cu drag șnurulețul împletit cu alb și roșu.

Suflarea blândă a primăverii trezește natura la viață. Sub mângâierea dulce a razelor de soare

au apărut gingașii ghiocei. Sunt albi ca perlele bunicii și  mi-e drag să-i privesc risipiți pe pământul

de catifea. În curând, alaiul suav al toporașilor va înmiresma văzduhul și ne va strecura în suflet

bucuria. Unde înfloresc florile există și speranță...

Cel mai frumos spectacol îl oferă primăvara în zăvoi. Scena este pregătită cu migală. Parcă o

baghetă fermecată atinge copacii, iar aceștia prind viață. Unii înmuguresc, alții înfloresc,

îmbrăcând straie de sărbătoare. Peste tot e viață, peste tot mișcare.

Chiar și micile gâze sunt bucuroase să iasă la lumină, să se bucure, căci galbenul soarelui

străbate până la pământ, spre ele.

       Când primăvara stăpânește natura, sosesc cântăreții codrului. Cu fâlfâiri de mătase revin la

cuiburi. Ne vom bucura toți de trilurile lor măiastre.

       Primăvara înseamnă prospețime și gingășie, viață și optimism, frumusețe și culoare.

       Bine ai venit, primăvară!







Astăzi, dis-de-dimineață,
Când eu m-am trezit,
Lângă a mea fereastră
O floare a răsărit!

Era gingașă, drăguță,
Ca o mică albinuță;
O priveam din a mea casă
Ca pe o scumpă crăiasă.

Era seară. Afară ningea, iar zăpada
curgea parcă dintr-un robinet deschis...

A doua zi, în timp ce mergeam spre
școală, în fața blocului verișoarei mele am
zărit, ieșind din zăpadă, un ghiocel! Dar în
loc de alb, era albastru... și așa de firav, că
și un fulg de zăpadă l-ar fi rupt în cădere...
L-am privit îndelung și deodată, din
petalele lui ieși o zână mică, îmbrăcată
într-o rochie albă, strălucitoare, cusută cu
fire de aur și croșetată cu fire de iarbă. În
mână avea o baghetă magică pe care o
îndreptă spre întinderea de zăpadă... Făcu o
mișcare

misterioasă și, ca prin minune, toată zăpada se topi, iar în locul ei se iviră
ghiocei, zambile, și un întreg alai de flori  albe și roșii... Albul

diamantin al ghioceilor trezea în sufletul meu un sentiment
nelămurit în care se împletea bucuria cu neliniștea unui nou

început.
Totul se petrecu foarte repede și dispăru la fel de iute cum apăruse.

Privii cerul încărcat de nori dantelați din care coborau
milioane de fulgi sclipitori spre pământul obosit deja
de greutatea covorului alb



Vântul alinta florile gingașe din poieniță, foșnea ușor printre frunzele
arborilor, vestind întoarcerea anotimpului parfumat. Venise primăvara.

Florile înmiresmate acopereau câmpia și milioane de culori alunecau unele
peste celelalte îndemnându-te să te oprești la fiecare floricică și să o admiri. Gâzele se
bucurau și ele plimbându-se pe micile ace verzi. Chiar și bufnița cea morocănoasă se
trezise ca să-i ureze bun-venit primăverii. Fiecare vietate și-ar fi dorit să fie mereu
primăvară și niciodată să nu se mai întoarcă iarna, ca mereu să dăinuie veselia în
poieniță.

În aer păsările se înfiorau la auzul fiecărui foșnet, ca apoi să plutească iar
liniștite prin văzduh. Natura era cufundată adânc în somnul său, doar ciripitul vesel al
pițigoilor și plânsul cel zadarnic al cucului tulburau liniștea adâncă a dimineții.

Câmpia renăscuse după iarna rece și aspră, iar sosirea primăverii aducea
bucuria în suflet. Vestitorul primăverii era foarte mândru că el adusese fericirea în
inimile animăluțelor. Toate zburdau încântate, parcă nu ar fi îndurat atât de greu
asprimile iernii. Din înaltul cerului, marele astru își trimitea razele calde peste natura
înghețată, topind și ultimele straturi de zăpadă.

Perdeaua fremătătoare a frunzișului fredona cântecul libertății, al primăverii,
al vieții!













A sosit primăvara cu mândrul ei alai. Se-nalță abur moale din grădini. În casă intră soarele și vântul.
Mătăsuri lungi de vânt alungă norii, lăsând cerul senin și prietenos. Pe dealuri se văd arături de catifea. În
aer se simte o boare caldă.

Codrii triști și goi acum au înmugurit. Dumbrava  așteaptă șuvoiul de raze care să topească
ultimele petice de zăpadă. Un fir de ghiocel plăpând a îndrăznit să iasă la lumină, adresându-se mândrului
astru:

-Bunule Soare, trimite-mi o rază care să topească zăpada din jurul meu!
-Îndată, voinicule, voi trimite razele care să mângâie gingașul tău clopoțel.
- Îți mulțumesc, Soare! Voi înflori și voi străluci pentru bucuria oamenilor.
- Voi încălzi pământul ca să iasă și sora ta, vioreaua și vesela zambilă.
Deodată a apărut și un greiere, scuturându-și hăinuța de gală. În timp ce vorbea cu ghiocelul și cu

Soarele, a trecut grăbită pe lângă ei  o furnică.
-Încotro, dragă furnică, mereu  neobosită?
-Am o mulțime de treburi de făcut.
-Ai dreptate, sunt

multe de făcut la
începutul primăverii. Hai
să muncim împreună! Ne
vom putea ajuta la greu și
nu ne vom plictisi.

-N-am mai auzit
un greiere vorbind astfel,
dar mă bucur…Să mai
spună cineva că greierii
nu se pot schimba…

Din sudul însorit
veneau șiruri negre de
cocoare. În curând,
crângul va fi plin de
cântece și veselie.
Soarele privește zâmbind
natura plină de mișcare,
prospețime și culoare.



Era o zi frumoasă de primăvară. Eu mă plimbam în grădina casei mele. M-am așezat pe scările

prispei. Razele calde ale soarelui mângâiau pământul  încă  rece din cauza ninsorilor abundente din

această iarnă.

Grădinița casei era presărată cu ghiocei. Erau micuți și plăpânzi. Grădinița răsună de bucurie.

Cântecul ciocârliilor se auzea din depărtări. Aceste cântece dumnezeiești îi anunța pe fermieri că e

timpul de arat pământul.

Deodată, un ciripit parcă m-a deșteptat dintr-un somn adânc:

-Bună, Alexandra! spuse o rândunică.

-Cine a vorbit? am întrebat eu nedumerită.

-Sunt Rândunica!

-Bună, Rândunico, frumoasă și gingașă pasăre care te înalți în văzduh! Aripile tale arată ca două

dantele din fire de mătase neagră.

-Îți mulțumesc mult pentru complimente!

-Ai revenit la cuibul tău?

-Da! Are nevoie de îmbunătățiri . Eu și Rândunel, soțul meu,  vom avea pui peste câteva

săptămâni.

Grădina va răsuna de ciripitul lor!

-Sigur...

Prietenii  mă strigau.

-Rândunico, trebuie să plec! Când voi  veni de la joacă, îți voi aduce hrană. La revedere!

-La revedere!

Rândunica este unul dintre vestitorii minunatei primăveri. Ea scoate sunete atât de frumoase,

încât, ascultându-le, ți se primenește sufletul.



A sosit anotimpul mult așteptat cu alaiul său de flori, de lumini

și de culori.

În pădure, mușchiul copacilor este moale ca o pernă de puf. Câteva

fire de rouă sclipesc pe firele de iarbă. Insecte de diferite culori zumzăie pe deasupra

câmpului cu flori. Ridic ochii spre cer și îmi pierd privirea în noianul de lacrimi

prefăcute în diamante care coboară peste bobocii înfloriți. Ghiocelul, ca un clopoțel de

argint, privește sfios pe sub gluga lui de smarald către soarele care abia îndrăznește

să-și  trimită razele spre pământ.

Subțirel la  trup și gingaș, ghiocelul a fost

trimis de Zâna Primăvară să vestească

întregii naturi că domnia zăpezii a luat sfârșit.



Primăvara este unul dintre

cele mai frumoase anotimpuri și de

aceea toată lumea o așteaptă cu

nerăbdare.

Primăvara este împodobită

cu o mulțime de flori deosebite, printre care se numără violetele și zambilele albe, roz,

albastre și galbene. Dar mai există o floare cu totul aparte care anunță în fiecare an

venirea primăverii: ghiocelul cu petalele lui albe. Alți vestitori ai primăverii sunt

păsărelele, cum ar fi: privighetoarea, ciocârlia, pitulicea și pitpalacul. Aș asculta toată

ziua trilurile lor melodioase.

Sosirea primăverii este prilej de bucurie și ne înveselește inimile, pentru că dă

viață întregii naturi.

A venit primăvara. Norii s-au speriat și au fugit departe. A rămas cerul senin,

limpede și fără sfârșit .

Soarele zâmbește prietenos din castelul lui sclipitor, aruncând spre pământul

încă rece raze palide, blânde și mângâietoare. Fluturi pictați în culori bătătoare la ochi

și gâze fără număr aleargă din floare în floare culegând polen dulce.

Mă bucur mult că a venit primăvara.



Primăvara s-a trezit încet, cască somnoroasă și se

spală pe față cu mișcări leneșe de parcă ar regreta somnul

lung și profund în care s-a cufundat în timpul iernii.

În timp ce își îmbrăca minunata ei rochie, ca prin

minune, zăpada începu să se topească, scoțând la iveală

ghioceii timizi cu clopoțeii lor puri. Crăiasa nici nu apucă

să-și încalțe pantofii ei de cleștar, că pe cerul senin se și

zăriră cârduri de păsări călătoare care se întorceau la cuiburile lor. Își luă rujul și începu să-și dea

cu el, în timp ce soarele, pe cer, zâmbea tot mai vesel.

Un lucru este absolut sigur: primăvara s-a trezit și, o dată cu ea, natura toată a reînviat.

Seara, casele, văzute de departe, păreau că luminează totul de jur împrejur.

Fulgii de zăpadă picau mlădios din cer și se așterneau pe pământul amorțit asemenea unei

pături ce acoperă totul. De sub învelișul norilor se zărea luna care parcă mă orbea. Fața ei era

tristă din pricina norilor care încercau să o acopere, dar se străduia

să-mi zâmbească și să mă facă să mă bucur de tot ce văd în jur.

Priveam și îmi imaginam că iarna a trecut, iar primăvara a umplut câmpia cu florile ei

parfumate.



Iată, primăvara a sosit!
Ghioceii au vestit venirea ei. În
natură a înviat totul, iar copiii au
ieșit pe câmpii ca să adune flori
pentru mămici, căci ziua de 8
Martie se apropie.

Păsările au început să se
întoarcă și fac cuiburi pentru
puișorii lor. Oamenii de zăpadă pe
care i-am făcut se topesc. Trebuie
să punem la păstrare hainele groase
de iarnă și să le pregătim pe cele de
primăvară. Ieșim mai des la
plimbare prin parc, deoarece nu mai este frig.

Primăvara este anotimpul care trezește natura din somnul adânc al iernii și aduce înapoi
păsările în țara lor dragă.

Ghiocelul este cea mai
importantă floare a primăverii. El
anunță cel dintâi sosirea acestui
anotimp și niciodată nu a uitat să ne
dea vestea mult așteptată.

Petalele sale de un alb
imaculat par mici raze de lună ușor
încovoiate care îi cuprind cu gingășie
căpșorul micuț. Tulpina lui lucitoare
e netedă și fină la atingere. În jurul
său degajă o lumină dulce care parcă
protejează întreaga natură. Gingășia,
prospețimea și timiditatea dau
siluetei sale firave senzația de
unicitate care umple sufletele noastre
de un sentiment de nedescris.

Covorul de petale albe este
un dar al primăverii care va veni
iarăși pe pământ.



Vântul dușmănos de toamnă se trezește deodată
Își dezlănțuie prin lume furia sa disperată;
Marea limpede, senină, devine tot mai nervoasă
Valurile înspumate vestesc vremea furtunoasă.

Soarele era odată vesel, gingaș, grațios,
Acum abia luminează țărmul umed, nisipos.
Vântul poartă pretutindeni plapuma de frunze moarte,
Oamenii speră - norocul -  pe aripile lui să îi poarte!

Dacă m-ar întreba
cineva care este anotimpul meu
preferat, nici nu aș ști ce să-i
răspund, deoarece toate sunt
favoritele mele.

Primăvara este
imaginea nepământească a
naturii vii. Ea trezește copacii
din somn și îi face să
înmugurească și să înflorească.
Pe copii îi scoate afară din
locuințele lor și îi face să
respire o atmosferă plină de
puritate și de prospețime. Vara
este cea mai strălucitoare rază
din mănunchiul soarelui care
colorează florile în mii de
nuanțe. Atmosfera de libertate
totală pe care o dăruiește
îi face pe copii să o iubească
mult. Toamna are un colier
multicolor de frunze și fructe
din care dăruiește tuturor

sănătate și belșug. O ploaie astrală de frunze deschide porțile școlilor chemându-i pe copii la
învățătură. Iarna este steaua de cristal după care se călăuzește lumea. Odată cu steluțele de
gheață, oamenii întâmpină sărbătorile pline de tradiții îndreptându-se încrezători spre un nou
an. Este multă pace în natură și multă bucurie în suflete.

Iată de ce mi-e greu să aleg un anotimp, căci ele se întrec mereu între ele în frumusețe
și în noutate.



Luna martie, luna lui mărțișor, a sosit. Ea aduce primăvara și alungă frigul
greu al iernii o dată cu ultimele pete albe de zăpadă.

Din pământul umed din cauza topirii zăpezilor se ivesc ghioceii mici și
plăpânzi pe care soarele îi ajută să iasă la lumină. Fasciculele aurii de lumină scaldă
căpșoarele gingașe ale clopoțeilor de argint. Lujerii lor verzui înalță fragilele petale
albe către cer pentru a vedea cârdurile de păsări care se întorc în țară. Înaripatele
obosite de atâta drum se așază bucuroase pe gardurile oamenilor sau pe crengile
copacilor deja înverziți.

Primăvara revarsă în sufletele copiilor o dorință nestăvilită de viață făcându-i
să zburde fericiți pe plaiurile înverzite. Unii culeg ghiocei, alții cântă plini de bucurie
că iarna geroasă a plecat și nu va mai îndrăzni să se întoarcă prea curând.

Bine ai venit, primăvară!

S-a sfârșit iarna friguroasă și a sosit vesela și călduroasa primăvară. Florile au
înflorit, iar păsările își fac cuiburi pentru puișorii lor.

Privighetoarea cântă și tot cântă cântece minunate care răsună, răsună până se
pierd pe meleagurile îndepărtate. Frunzele au început să înverzească. Încet, încet,
zăpada se topește făcând loc ghioceilor.

Copiii întâmpină cu bucurie acest minunat anotimp și așteaptă nerăbdători
sărbătorile Paștelui.





Este sfârșit de februarie. Baba Iarna cu greu vrea să plece de la noi. La marginea
pădurii, acolo unde soarele a atins mai bine pământul, zăpada albă și pufoasă s-a topit. Au
mai rămas ici și colo câteva pete de nea. De sub pământul umed și rece, ghiocelul îndrăzneț
vrea să-și scoată căpșorul afară. Îi este dor de soarele cald și mângâierea lui binefăcătoare ca
un balsam. Și-a scos căpșorul de sub căciulița sa verde și gingașă și, cu glasul cristalin, a
început să strige:

-A venit primăvara! A venit primăvara!
Dar nimeni nu l-a auzit. Ghiocelul s-a întristat și și-a aplecat gingașul clopoțel de

argint spre pământ, suspinând.
-Sunt singur...

Din fericire, o rază de soare l-a auzit și l-a întrebat:
-Îți cauți frățiorii ?
-Dar, dar din nefericire nimeni nu mă aude...
Auzind aceste vorbe, soarele a trimis mai multe raze sclipitoare către pământ, aducând

la viață mai mulți ghiocei.
Împreună au anunțat primăvara și toată natura s-a trezit la viață.





























Ninge, ninge cu fulgi mari
Pe câmpii și pe arțari...
Fulgii mici plutesc ușor
Să le-aducă tuturor
Plăcerea de-a se juca
Toată ziua, uite-așa:
Făcând bulgări și cântând,
Alergând și țopăind,
Bucurându-se, zglobii,
De steluțele-argintii,
De zăpada ca o coală
Ce îmbracă-ntreaga țară
Într-o haină de argint
Ce ajunge pe pământ,
Cu inele de cristal,
Și cercei dintr-un pocal.
Ca o vrajă iarna trece
Aducând un viscol rece,
Amorțind întreg tărâmul ,
Văruind tot caldarâmul
Și făcând totul să pară
Peisaj din altă țară:
O poveste minunată
Ce n-are sfârșit vreodată.

         Fulgii mici ușor pluteau
         Ca într-un frumos album

Și frumos se așezau
         Splendid pe al nostru drum.

Ei deodată m-au chemat
Să privesc mai de aproape
Cerul înstelat.
Cu teamă eu tot urcam,
Pe drumul croit călcam.
În jur vrând să privesc
Darul cel ceresc
Pe care mi l-a dăruit
Muntele îndrăgit.
Miezul nopții se făcu:
Glasul munților tăcu;
Vedeam codrii pe costiș,
Sus, în cer, un luminiș.
Nu mă săturam privi
Stelele cenușii.



Iarna rece-a venit iară,
Vântul suflă cu putere,
Peste case se coboară
Un cojoc de pene grele.

Copiii ies să se joace,
Alergând din loc în loc,
Cu fulare și cojoace
Și obrajii ca de foc.

Totul pare ca-n poveste,
Din cer se desprind ușor
Minunate stele albe
Stăpânind pământul gol.

De sub cerul înghețat,
Din pufoșii nori, deodat’
Un covor alb s-a lăsat,
Pe pământ s-a așezat...

O căsuță mititică
E de tot acoperită;
Iar un cățeluș fricos
Scormonește dup-un os...



În vacanța de iarnă am fost să îi revăd pe bunicii mei dragi.
Iarna acoperă cu mantia ei albă munții, brazii și tot ce este în jur.

-Bună ziua, bunicule! Sărut mâna, bunico! Ce mai faceți?
-Bine ai venit,Vlad! Ne era dor de tine.
-Bunicule, de când a început iarna, nu am reușit să mă dau cu sania...
-Atunci, vino cu mine!

Bunicul m-a dus într-un loc unde nu mai fusesem până atunci. Eram  curios și
emoționat...
      Bunicul mi-a spus să închid ochii, iar când i-am deschis, am văzut o sanie nouă din lemn,
cu șine de oțel.

-Uauuu! Mulțumesc, bunicule!
- Nu ai pentru ce, Vlad. Acum, doar n-o să stăm să ne uităm la ea, nu? Hai  pe coasta din

sat să ne dăm! Ce zici?
- Desigur!

      Când am ajuns pe pârtie, era o puzderie de copii. Coborau cu săniile, țipând și  uneori,
plonjând în zăpadă. Era molipsitoare bucuria care inundase pârtia. Câțiva copii construiau cu
râvnă oameni de zăpadă- paznicii pârtiei. Cei mici îi ajutau, aducând morcovi, oale sparte și
nasturi uzați.
       M-am dat cu săniuța până pe-nserat. Când m-am întors, obrajii-mi erau  roșii, iar ochii
îmi străluceau.
       Din acea zi, anotimpul meu favorit a devenit iarna.



I

În codri-i liniște deplină...
Pustietate în câmpii...
Misterioasa cea sublimă
Ne dăruiește-o stea senină
Ca pe o carte cu poezii.

Vin balerinele de gheață
Printre steluțe argintii,
Răsună glasuri de copii
Și totu-i îmbrăcat în ceață
Cu uimitoare măiestrii.

O mantie albă, divină
Se-așterne gingaș, peste sat,
De sus, din bolta cea senină,
Sclipește-o rază de lumină,
Trezind pământul înghețat.

A-nceput să cad-ușor,
Printre gene-ncetișor
Câte-un fulg de nea, mărunt,
Lăsându-se pe pământ...
Întinzându-se frumos,
Covor lung și scânteios.
Iarna cerne fulgișori
Gingășei și albiori
Cu glazura lor cea albă
Ne pune la gât o salbă;
Ornând totul în natură
Parc-ar fi o prăjitură
Învelită cu glazură.
Țurțuri de cristal lucesc,
La lumină se-ncălzesc,
Dar lumina de la soare
Este oarbă și se pare
Că și soarele de sus
Se cam teme să apară,
Fiindcă iarna nu s-a dus.



Deşi calendaristic sosise iarna, nu ninsese încă. Împreună cu familia, la sfârşit de
săptămână, am plecat în staţiunea montană Cheia.

Odată ajunşi, ne-am cazat într-o vilă situată într-un minunat colţ de munte. Timpul a
trecut foarte repede până la sosirea serii. Ne-am dus toţii la culcare. A doua zi, când ne-am trezit,
ne aştepta o mare surpriză… Totul era acoperit de zăpadă. După un mic dejun copios, am hotărât
să mergem să vizităm împrejurimile. În apropiere era o mică herghelie de cai şi exista, de
asemenea, un mic traseu de echitaţie. Animalele erau foarte  blânde.

În continuare, am pornit către un vârf de munte. Urcând pe o potecă ce abia se zărea
din zăpadă, ne îndreptam către un brad mare care crescuse singur pe  acea  culme  de munte. Când
eram în apropierea bradului, deodată  o pasăre mare îşi întinse aripile şi trecu în zbor pe deasupra
noastră atât de aproape, încât ne-am aplecat  puţin. Pasărea era un vultur. Întorcându-ne ochii
după el, ne-am dat seama că ne-am speriat degeaba. Vulturul nu avea nimic cu noi. Văzuse  o
veveriţă. Aceasta, fiind mai rapidă, reuşi să se ascundă în scorbura ei şi scăpă cu viaţă. Vulturul a
fost nevoit să  accepte eşecul şi se înălţă în văzduh.

     Ne-am întors la vilă uimiţi de ceea ce am văzut, dar totodată am înţeles că în natură  se
dă mereu  o luptă pentru supravieţuire.



Acum câțiva ani, în noaptea de Crăciun, o verișoară a mea urma să se
logodească. Sora ei venise la noi ca să-l așteptăm pe Moșul împreună. Înainte de
culcare, priveam pe fereastră fulgii de nea cum dansau un vals către pământ în liniștea
tainică a serii. Se făcuse deja ora trei dimineața și nu puteam dormi nici eu, nici
verișoara mea. Tata era și el treaz, dar mama, obosită, adormise.

La un moment dat, am auzit ușa de la cămară deschizându-se și un ,,Ho, ho,
ho!” a urmat imediat însoțit de o căzătură. Am stat câteva minute neștiind ce să
facem, iar apoi am deschis ușa cu emoție și cu teamă. Am văzut covorul îndoit ca
dovadă că se împiedicase cineva acolo. Intrând în sufragerie, am descoperit un brad
încântător. Luminile sale alungau întunericul nopții ca un joc de zâne îmbujorate și de
spiriduși simpatici. Sub bradul verde ca smaraldul se zăreau cadourile minunate. Spre
dimineață, ne-am dus și la logodnă.

M-am întors obosită, dar fericită. A fost o noapte de Crăciun cu adevărat
magică.



Cât vezi cu ochii, câmpul este alb, iar casele sunt protejate de aripa cristalină a

zăpezii. Pe la ferestre se leagănă grațioase dansatoare argintii.

Fidelul supus al iernii, vântul, își dezlănțuie furia, înlemnind totul în jur.

Stelele de diamant clipesc misterios din văzduhul infinit. De ramurile stejarului bătrân

s-a aninat secera lunii care împrăștie o lumină rece. Grațioasă, crăiasa gânditoare

zîmbește în colțul gurii, dar zâmbetul ei are ceva din rânjetul unei fiare sălbatice.

Peisajul mă încântă și mă înfioară în același timp

Cât vedeai cu ochii,
un alb întins se pierdea în
zare. Pădurile prin care
treceam păreau uriașele ruine
ale unui palat de mult
pierdut.

Cerul era sur asemeni
blănii lupului. Văzduhul
neclintit fu brăzdat de câteva
ciori negre ca abanosul, parcă
rupte din același cer
înspăimântător. Croncănitul
lor parcă râdea de neputința
noastră.

Totul încremenise ca-
ntr-un tablou pictat.



În curte la mine-acum

Stă un un om într-un baston:

Cu ochi negri și hazlii

Uitându-se fix la copii.

Omul nostru-i lângă drum-

Are ochii ca de fum,

Un fular și-o oală veche

Aplecată pe-o ureche.

Nasul roșu, de la ger,

Gura, zici că e din fier;

Mătura, pe post de mână,

Stă proptită într-o rână.

Omul nostru-i necăjit

Că asear’ s-a întâlnit

Cu un frate obosit

Care-i cere ajutorul

Și întruna-i duce dorul...

Vrea să meargă la căldură,

Nu mai vrea pe bătătură.

Că i-a coclit tinicheaua,

Îl dor dinții și măseaua.

În sobă focul clipește,

Omul nostru se topește...

Au rămas din el acum

Ochii negri ca de fum.



Un fulg de nea, plutind ușor,
S-a așezat pe-un obrăjor
Și la căldura ce-a simțit,
De fericire, s-a topit!

Copilul i-a șoptit așa:
-Eu cred că ești un pui de stea!
Așa de fin și delicat!
Rochița cine ți-a brodat?

De cine oare-ai fost creat
Așa frumos și delicat?
Acum, topit tu ai rămas:
Firavă lacrimă pe-obraz...



Era o zi frumoasă de iarnă.

Copiii se pregăteau să iasă pe

șoseaua învelită într-un covor alb

pe care erau presărați câțiva pași.

Fiecare avea o sanie, un

bob sau un sac de nailon cu care să

se dea pe pârtia lucitoare până noaptea târziu. Aprigul vânt se plimba prin părul fetițelor,

lăsând în urma lui mici tornade.

Toți lucrează acum la un mare, frumos și sclipitor om de zăpadă care urmează a fi

îmbrăcat cu hăinuțele colorate ale prichindeilor.

Pe câmpia-ndepărtată, peste dealuri și coline,

Gerul aspru și sălbatic a-nghețat natura bine;

Pretutindeni mă orbește câmpu-ntins, scânteietor,

Mă gândesc la primăvară și în suflet am mult dor.

Soarele timid se-ascunde după stratul gros de nori,

Spre apus se vede luna, reflectând pale culori.

Fulgușorii se așază pe câmpia de cristal,

Mărind haina cea curată a naturii de pe deal.

Adormit e pân’ departe tot decorul de poveste

Ca un peisaj din basme ce în cărți se odihnește.











Este iarnă. Sunt în vacanţă, la ţară, la bunici. Satul acestora
este situat la poalele unui deal.

Aici ninge liniştit de trei zile . ,,Fulgii  zbor, plutesc în aer  ca
un roi de fluturi albi”- versurile îmi vin în minte privind valsul
fulgilor de nea. Pomii cu ramuri de argint  s-au împodobit cu
steluţe albe de nea. ,,Doamna gerului, bătrână” pune stăpânire pe
întreaga natură şi , astfel,  ,,cu o zale argintie se îmbracă mândra
ţară”. Casele ascunse sub căciulile albe de postav au la streşini
ghirlandă de cristaluri.

Eu, sora mea, Ioana, Sorin, Rareş şi Alexandra ieşim afară
pentru a admira acest peisaj de poveste. Ioana aleargă după fluturii
botezului de gheaţă şi îi prinde în palmele ei. Fulgul, floare mică şi
rotundă, o minune de-o secundă se transformă într-o lacrimă de
rouă. Ne hotărâm să ne luăm săniile şi pornim la marginea satului,
la derdeluş. Ajunşi acolo, săniile urcă şi coboară pe covorul gros al
iernii. La puţin timp ni se alătură şi alţi copii. Văzduhul se umple
de bucurie. Alexandra şi Rareş fac un om de zăpadă. La un moment
dat îşi face apariţia soarele sfios şi palid, dezmierdând oceanul de
ninsoare. Nu ne mai săturăm de săniuş. Venirea serii ne face să
mergem la casele noastre.

Eu iubesc iarna, pentru că este anotimpul steluţelor albe, al
jocurilor cu sania  şi al sfintelor sărbători.









Nașterea Domnului să sărbătorim
Anul acesta, cu toții dorim
Și mai veseli noi să fim.
Tăierea porcului s-a terminat...
E vremea să mergem la colindat
Rudele cu bunătăți ne-au așteptat!
E târziu, s-a înserat,
Acasă eu sunt așteptat.

Luna ne luminează-n cale,
Ușor pornim spre vale,
Iarna ne iese în drum,

Iisus ne protejează acum,
Sărbătoarea am vestit-o!
Urmează acum, în Ajun,
Să vină dragul Moș Crăciun!

Casele acoperite de cristale pure se

înghesuie unele în altele de frig, pe câmpul

alburiu.

Steluțele de gheață anină în jurul

ferestrelor caselor cununi argintii. Prin

aerul înghețat trece în ritm ușor de dans,

ca o adiere înmiresmată, o fantasmă

 îmbrăcată într-o mantie strălucitoare.

Fecioara iarnă dispare în depărtare,

 iar în urma ei rămâne doar dansul lin al

steluțelor de cristal.













E iarnă. Crăiasa Zăpezilor a pus stăpânire peste întregul sat. Soarele sfios și
palid își face cu greu apariția printre norii cenușii adunați pe bolta înghețată a cerului.

Steluțe argintii coboară ușor prin văzduh ca o legănare de fluturi jucăuși. Tot
satul este acoperit de mantaua moale și albă a iernii. În spatele satului, pârtia albă ca
spuma laptelui și străjuită de brazi înalți cu ramuri de argint își așteaptă copiii la
săniuș.

Odată cu lăsarea serii, liniștea anotimpului alb este spartă de râsetele cristaline
ale copiilor veniți valuri, valuri la joacă. Căldura din privirile lor te face să uiți de
gerul strașnic de afară. Cerul plumburiu cerne fulgii moi ca de vată, accentuând
bujorii reci din obrajii copiilor fericiți. Sus pe deal se zăresc cu greu luminile caselor
ascunse sub căciuli albe de postav.

Toată lumea este fericită de sosirea iernii, anotimpul alb și rece, dar bucuria
cea mai mare se află în sufletele copiilor.

























Toamna  aurie şi

bogată  a sosit. Se simte

mirosul fructelor coapte.

Merele dulci şi aromate

îndoaie crengile pomilor. În

vii, ciorchinii grei aşteaptă

culegătorii. Viespile sunt

atrase de mireasma şi dulceaţa

strugurilor.

Toamna aduce cu ea

unele schimbări ale vremii.

Norii cenușii se plimbă prin

văzduh, aducând  ploi dese și

mărunte. Cerul își schimbă

culoarea de la o zi la alta. Sunt zile ca niște zâne albe și luminoase. Altele sunt mohorâte și cenușii.

Noaptea începe să crească ușor, lăsând   ziua mai  scurtă. Frunzele copacilor îngălbenesc și cad, formând

un covor ruginiu, foșnitor. Zi după zi copacii își pierd podoaba lor verde.

Păsările călătoare pleacă spre țările calde, lăsând în urmă cuiburi pustii. Se strâng în stoluri și

pornesc în lunga lor  călătorie.

În grădini și livezi e forfotă. Oamenii strâng roadele muncii de peste an. Ei se bucură nespus

pentru darurile bogate ale toamnei, dar și

de blândețea zilelor de la începutul

acesteia.

Sosirea toamnei  înseamnă

sfârșitul vacanței și începutul unui nou

an școlar. Clopoțelul îi cheamă pe

școlari din nou în lumea literelor și a

cifrelor, pentru a face față unor noi

provocări.

Toamna este anotimpul care ne

încântă cu frumusețea și bogăția ei.



Toamna rece a venit,
S-a dus anotimpul iubit
De băieți și de fetițe,
Școlărei și școlărițe.

Clopoțelul a sunat,
Pe copii i-a adunat,
Profii la ore-au intrat,
,,Bun-venit!” ei ne-au urat.

Pe câmpiile pustii
Cad frunze maronii;
Oamenii culeg cu spor
Recoltele de pe ogor.

Toamnă, toamnă, ai sosit,
Anotimpul meu iubit!
Ce surpriză ne-ai adus
Care-n coșul tău stă pus?

Multe fructe și legume,
Mere, și gutui și prune,
Dovlecei și gogonele,
Nu te mai saturi de ele.

Acum iarna ne desparte,
Iar tu vei pleca departe.
Acum iarna va veni
Și afară frig va fi.



Toamna  a sosit în caleaşca ei

aurie, fluturându-şi  în vânt pletele

ruginii şi lăsând în urmă picături reci

de perle.

Aerul e tot mai rece şi soarele

tot mai palid. Păsările călătoare

părăsesc cuiburile lor, deoarece nu-şi

mai  pot asigura hrana. Se îndreaptă

spre ţinuturi mai calde.

Grădinile şi livezile îşi oferă

bogăţia de legume şi fructe, iar viile şi

ogoarele au umplut butoaiele şi

hambarele.

Agricultorii sunt mulţumiţi, deoarece munca lor de peste vară a fost răsplătită.

Toamna nu-i uită pe cei mici. După o vară cu joacă şi relaxare, toamna le aduce copiilor un

nou an şcolar în care se vor pregăti pentru viitor.

Toamna este un anotimp bogat, parfumat şi… colorat.



După vara călduroasă,
Zilele s-au micșorat,

Vântul a-nceput să sufle,
Frunzele uscate cad.

Școlile au început,
Clopoțelul a sunat,
Peste tot e veselie,

Toamna ne-ntâmpină cu drag!

Roadele toamnei sunt bogate,
Fructe și legume coapte,
Sunt culese cu mult spor

Și depuse în hambar.

Toamna, anotimpul drag,
A sosit la noi în prag;
A venit cu multe roade
Să le mâncăm noi pe toate.

Frunze galben-maronii
Au căzut la noi în vii,
În grădini și pe câmpii.

Păsările călătoare
Acuma-s gata de plecare,
Iar școlarii, pregătiți,
Pentru noul an veniți
Să învețe lucruri noi,
Să devină mari ca voi.



Toamnă, toamnă ruginie,
Care ne-alungi păsările,
Adu-ne mai multă bucurie
Și frumusețea ta, asemenea!

Toamnă, toamnă ruginie,
Care ne-alungi păsările,
Așteptăm să ne dai de veste
Că balul toamnei va începe!

Toți pornesc, sunt pregătiți,
Caleașca de frunze grăbește,
Vezi culori aurii, ruginii,
Dansând la balul toamnei maronii.

Toamna iarăși a sosit,
Zilele calde-a gonit,
Iar păsările-au fugit...

Ziua-i scurtă-
Nu te-ascultă;
Noaptea-i lungă
Să-ți ajungă.

Toamna este darnică,
Lumea este harnică,
Iar în vie se tot coc
Strugurii, acum, pe loc!

Codrul este veștejit,
Cerul parc-a înnegrit
Cu ploi multe ne atacă,
Și cu mult vânt ne îmbracă.

Poarta școlii e deschisă
Pentru Zâne, Feți-Frumoși-
Cu toții sunt respectuoși;
Ei învaț-o poezie
Despre vacanța târzie.



Toamna a sosit
Și ne-a pregătit
Multe roade bune,
Să le spui pe nume.

În pădurea deasă,
Dar trasă la față,
Un copac suspină
După calda lumină

Dată de-acel soare
Bucuros, dar care
S-a ascuns sub nori,
S-a pitit de noi.

Frunza s-a desprins
Parcă dintr-un vis
Și plutește-ușor
În văzduhul gol...

Pe câmpia-ntinsă
Și destul de tristă
Fluturele-n grabă
Se duce spre casă.



Toamna e pentru copii
Anotimp de bucurii;
Roditoare și frumoasă,
Intră și la noi în casă.

Tu,

Mamă a naturii,

Care le creezi pe toate,

Adu-ne, te rog,

Și nouă

Toamna cu de toate:

Cu peisajul ei cu tot,

Fii bună,

Adu-ne-o-ndărăt!



Natura a început să pălească. Arborii își așază la rădăcină lungi trene de frunze uscate,

multicolore.

Copiii se îndreaptă către școală, călcând pe frunzele îngălbenite ca pe un covor foșnitor. Se

aude chemarea clinchetului cristalin al clopoțelului de început de an școlar.

Toamna aceasta nu este ca altele. Ea nu a desfăcut burduful din care să iasă vânturile

sălbatice, ci ne-a poleit zilele cu lumina de miere a unui soare blând. Frunzele au rămas viguroase,

dar s-au acoperit cu o pulbere fină de aur. Porumbul cu boabele lui aurii a fost cules de pe câmpuri.

Strugurii dulci și parfumați inundă piețele. Merele de rubin, perele de aur și prunele de safir fac din

luna septembrie o lună de vis.

Copiii își iau ,,la revedere” de la cocori, de la rândunele și de la alte păsări călătoare.



În livadă cerul se întunecă, iar soarele se ascunde

sub perdeaua norilor, lăsând umbra toamnei să se întindă

până departe.

Frunzele, cândva verzi și pline de viață, acum

sunt acoperite de rugină și încep să se desprindă de pe

crengi, fiind purtate de vânt în depărtări. Ultimele triluri

ale păsărelelor care se pregătesc de plecare se aud pe

crengile golașe. Briza toamnei înfioară ultimele frunze,

iar copacii dezbrăcați încep să plângă.

Izvoarele susură liniștite, iar oglinzile lor de

lumină ne umplu sufletul de speranță.

Este toamnă. Frunzele își părăsesc

cu mult regret stăpânii, făcându-i Zânei

Toamnă un dar minunat: un covor ruginiu.

Soarele, retras discret printre nori,

dă voie credinciosului însoțitor al zânei,

vântul, să-și prezinte unduirile grațioase,

luând la braț alaiul de frunze. Arborii

bătrîni, care au văzut și știu multe, iau o

poziție de luptători. Vietățile de toate

felurile, cum zăresc mantia ruginie a

zânei, se adăpostesc degrabă în

cuibușoarele lor. Gingașele firișoare de

iarbă, îmbufnate de ceea ce văd, își pun

straie adecvate noului peisaj. Zâna umblă

din casă-n casă, anunțăndu-și sosirea și

trimițându-i pe copii la învățat.

Toamna pare un anotimp monoton

și pustiu, dar este interesant și plin de surprize.



A venit toamna! Este ca o doamnă
îmbrăcată într-o rochie țesută cu fire de aur, într-o
caleașcă din frunze ruginii.

Frunzele plutesc prin aer precum niște
bărcuțe. Toamna pictează copacii goi. Culorile
toamnei sunt de o frumusețe fără egal: de la
galbenul pal, până la roșul de foc. Soarele palid
nu mai are putere să ne mai trimită căldură.
Pădurile plâng de dorul păsărilor care pribegesc
pe alte meleaguri pline de soare.

Pentru unii oameni toamna este un
anotimp ploios, posomorât și urât. Mie îmi place
să văd partea frumoasă a acestui anotimp:
frunzele copacilor strălucesc ca aurul, iar roadele
și recoltele sale umplu magaziile și hambarele
oamenilor. De aceea, eu mă voi adresa toamnei cu
următoarea rugăminte:

Toamnă, toamnă, nu pleca,
Pentru că, în lipsa ta,
Va veni iarna cea grea!

Toamna a sosit în
caleașca ei de frunze moarte,
îmbrăcată într-o rochie țesută cu
fire de aur. Pe cap poartă o
cunună bătută cu pietre scumpe,
în formă de fructe.

Lacrimile lui septembrie
udă pământul. Cerul este acoperit
cu perdele cenușii. Soarele
zgârcit mângâie pământul
amorțit. În livezi, merele
însângerate, perele aurii, nucile
întunecate și prunele vinete
încovoaie crenguțele. Pe potecile
pădurii s-a așternut un covor de
frunze aurii, ruginii și cafenii.
Copacii au renunțat la podoaba
lor verde. Păsările călătoare
pleacă spre țările calde unde vor
petrece până la primăvara
viitoare.

Toamnă, toamnă,
            Ești bogată,

Cu fructe îndestulată;
Să mai vii și altă dată
Tot la fel de încărcată!



O toamnă, în vie,
Îmbracă pământul,
Palidă, aurie,
Îmi murmură gândul.

Frunze cad din ceruri,
Sună doine triste,
Îmi scutură părul
Toate-s ofilite.

Toamnă, mai rămâi,
O noapte, o zi,
Roadele pământului
Să ni le dăruiești.

Ești tristă și udă,
Nu-mi lua sufletul în robie,
Lasă-mi puțină căldură,
Nu întuneca a mea bucurie.

A sosit, în caleașca ei
aurită, toamna, cea mai
darnică fiică a bătrânului an.
Pomii și-au dezbrăcat straiele
verzi. Păsările duc pe aripile
lor cântecele pădurii. Toate
ascultă sfaturile celor mai
bătrâne, îndreptându-se spre
țările de soare pline, iar la
primăvara viitoare vor reveni
cu soarele pe aripi și însoțite
de trilurile lor.

Vântul aspru suflă cu
putere, alungând fără milă
fericirea din întreaga țară.
Agricultorii se grăbesc să
pună la adăpost roadele
toamnei și apoi ară
câmpurile pentru recolta
viitoare. Soarele trist nu mai
are putere să ne încălzească
sufletele ca pe timpul verii.

Plouă întruna, ploaie
măruntă de toamnă, și bate
un vânt rece care ne
amintește de suflarea iernii.



După o vară fierbinte cu

zile minunate și foarte lungi, iată

că se apropie toamna îmbrăcată

în haine frumos colorate, dar cu

zile mai scurte și ploioase.

Pe dealuri, pe câmpii,

prin păduri și în livezi totul

capătă o nuanță ruginie. În

pădure este multă liniște,

deoarece păsările au plecat și

odată cu ele au luat și cântecele

lor fermecate. Doar vântul mai

șuieră cu suflarea lui rece făcând

să foșnească frunzele care s-au

așternut ca un covor multicolor.

Prin livezi și în grădini este

forfotă mare: oamenii strâng

recoltele. Parfumul îmbietor al

fructelor coapte sau al legumelor

proaspete te îndeamnă să le

culegi. Florile parcă îmi

încălzesc privirea înălțându-și

fața către cer. Ele parcă cer

ajutor ultimelor raze de soare

care reușesc să-și facă loc printre

norii plumburii.

Deodată, din cer încep să cadă picături reci de ploaie. În nopțile următoare se va

lăsa frigul, iar bruma argintie va acoperi totul cu o pânză strălucitoaree. Natura se

întristează la gândul că în curând vor veni nopțile geroase de iarnă.



A venit toamna târzie
Peste sate rătăcind,
Ea aprinde o făclie,
Pădurile pustiind.

Peste tot se văd în zare
Frunze moarte, ruginii,
Ea seamănă cu o mare,
Vara, plină de copii.

Deodată, pe-nserat,
Norii grei încep să cearnă
Și pe ulița din sat
S-a pornit o mare larmă!

Este o zi răcoroasă de noiembrie.
Toamna își întinde vălul de frunze
multicolore peste întreaga natură. De
obicei, ea aduce un vânt rece, ploi și
nopți lungi și friguroase.

Și totuși, această toamnă e altfel.
Peisajul este încântător, parcă desprins
dintr-un tablou. Mergând spre școală pe
covorul de frunze îngălbenite, mă bucur
să observ că toamna aceasta nu seamănă
cu altele: a plouat destul de puțin, iar
vântul nu a fost atât de aspru, lăsând
soarele să arunce pretutindeni o lumină
dulce ca mierea.

Dar adevărata frumusețe a
toamnei am descoperit-o la bunici.
Acolo oamenii culegeau roadele naturii:
porumbul cu boabe aurii, strugurii dulci
și parfumați, merele de rubin, perele de
aur, prunele de safir. Totul în jur e atât
de plăcut și de frumos colorat!

Aș vrea ca toamna să nu mai plece
niciodată.





Pomii-ncet se scutură
De frunzele uscate,
Iar noi ne scuturăm
De amintirile urâte.

Soarele pălește când apar norii
Încruntați și negri, de ne trec fiorii.
Florile-ofilite foarte triste sunt,
Vremea lor frumoasă de mult a trecut.

Acum e frig și e urât,
Dar toamna-i trecătoare,
Vom aștepta cu drag
Primăvara viitoare.

Toamnă, toamnă,
Mândră toamnă,
Ești frumoasă ca o doamnă,
C-o hlamidă îmbrăcată,
Peste țară așezată.

Ai venit cu bunătăți
Ce ne bucură pe toți;
Te primim, ești harnică
Și de bunuri darnică.

Mult aș vrea să pot păstra
Un strop din frumusețea ta;
Minunata ta culoare
Niciun anotimp n-o are.

Tu ești cea mai pastelată
Și de lume adorată;
Când pleci, totul e pustiu
Și devine argintiu.



În livadă-s fructe dulci:
Mere, pere, struguri, nuci,
Iar grădina de legume
Are multe frunze brune.

Peste tot sunt tufănele,
Crizanteme mărunțele,
Pe-alei, frunze ruginii,
Bine-ai venit, Toamnă, în vii!

O adiere aduce o floare ce trece,
Iar frunza suspină pe pământul rece;
Copacul privește spre cerul noros,
Și soarele palid clipește sticlos.

A sosit, în caleașca ei aurită, toamna, cea mai
darnică fiică a bătrânului an. Pomii
și-au dezbrăcat straiele verzi. Păsările duc pe
aripile lor cântecele pădurii. Toate ascultă
sfaturile celor mai bătrâne, îndreptându-se spre
țările de soare pline, iar la primăvara viitoare
vor reveni cu soarele pe aripi și însoțite de
trilurile lor.

Vântul aspru suflă cu putere, alungând
fără milă fericirea din întreaga țară.
Agricultorii se grăbesc să pună la adăpost
roadele toamnei și apoi ară câmpurile pentru
recolta viitoare. Soarele trist nu mai are putere
să ne încălzească sufletele ca pe timpul verii.

Plouă întruna, ploaie măruntă de
toamnă, și bate un vânt rece care ne amintește
de suflarea iernii.



Păsările călătoare
Au plecat spre țări cu soare.
Frunzele și ele au căzut,
Căci soarele a dispărut.

În cămară, adunate,
Stau la sfat fructele toate.
Nu este greu de ghicit:
Ce anotimp a sosit?

Ea aduce multe roade:
Fructe, legume, de toate;
Vine frig, e timp ploios,
Unde ești, cer luminos?

Copacul plânge,
Frunzele-i cad
Purtate-n zbor
De un vânt ușor,
Lăsându-l gol
În calea ghețurilor.

Prin negura nopții
Colindă pe drumuri pustii
Zâna cu rochia ei de frunze
Culese cu grijă din tei.

Aromate și gustoase,
Merele delicioase
Cad ușor
Ca un fulgușor
Pe covorul multicolor.

Toamnă, zâna mea bogată,
Cu fructe îndestulată,
Să mai vii și altă dată
Tot la fel de încărcată.







Era  prima zi de şcoală din
viaţa mea...

Însoţit de bunica mea, am
intrat emoţionat în curtea şcolii.
M-am întâlnit cu câţiva  copii  cu
care  fusesem coleg la grădiniţă.
Eram bucuros ştiind că îi voi
avea colegi şi la şcoală. Ne-am
aliniat pe clase şi am cunoscut-o
şi pe doamna învăţătoare.

Am simţit din prima zi că
dumneaei va fi a doua fiinţă
dragă, alături de mama mea,

care îmi va da încrederea şi curajul de care aveam nevoie la început de drum.
Am început să povestim unul altuia despre neuitatele clipe din vacanţă,

despre munţii ce capătă străluciri de diamant în razele dimineţii, despre brazii ce
stau cocoţaţi ca nişte lumânări cafenii ce ard cu flacără verde. Ne-am amintit cu
plăcere de marea înspumată ca un văl de pânză albastră cu mici bucăţi din cerul
de cristal, de plaja cu nisipul de aur.

La un moment dat, domnul director a deschis festivitatea începerii anului
şcolar urându-ne mult succes. Am ascultat cu emoţie imnul ţării noastre,
rugăciunea rostită de preotul invitat la
deschiderea noului an şcolar şi
îndemnurile  adresate de profesorii
şcolii.

După festivitate,  am intrat în
sălile de clasă. Acestea străluceau de
curăţenie, iar pe bănci ne aşteptau
manuale noi. Doamna învăţătoare  a
reuşit să facă această zi cu totul
specială, primindu-ne într-o clasă
împodobită sărbătoreşte şi oferindu-ne
ecusoane frumoase. Ne-a spus că vom
dezlega  tainele cărţilor împreună,
timp de patru ani.

Nu voi uita niciodată cât de emoţionat şi, în acelaşi timp, cât de bucuros
am fost în prima zi de şcoală, ştiind că păşesc într-o nouă etapă a vieţii mele.



După o vacanță lungă, a sosit și
prima zi de școală. În curtea școlii era o
zarvă nemaipomenită. Toată lumea
aștepta, cu inima bătând mai tare,
sunetul clopoțelului,  vestind începutul
unui nou an școlar, cu noi succese, cu
noi provocări.

Elevii de clasa  întâi, cu ghiozdanele
colorate în spate, erau cei mai
emoționați. Pe sub copacii multicolori
zburau emoțiile părinților, dar și ale
bunicilor. Florile multicolore din
mâinile copiilor așteptau să fie dăruite
doamnelor învățătoare .

În scurt timp  am  intrat în clase și
cei mici , și cei mari . Doamna învățătoare ne-a explicat cum să ne purtăm în
acest nou an școlar și ne-a enumerat care sunt responsabilitățile noastre.  Am

răsfoit puțin cărțile,  ale căror taine le vom descoperi  în acest an școlar.
Toți au fost impresionați de manualele de geografie și istorie. Știam că
ne așteaptă un an frumos, dar mai greu...

A fost o primă zi de școală frumoasă și de neuitat. Am crescut...





Eu sunt bravul actoraş,

Cel mai falnic fluturaş:

Zbor prin toate cărţile

Să culeg poveştile

Cu prinţese şi eroi,

Cu broscoi şi cu vulpoi,

Să le joc cu tact

pe toate,

Regizate şi cântate

Şi de toţi aplaudate.

Însă, voi să ştiţi

 cu toţii

Că-n biblioteca mea

iubită

Toată lumea animată

Joacă teatru laolaltă,

Iar eu stau în centrul lor

Să vă spun povestea lor.



Dacă mă ajuţi un pic,
Îţi fac ciorbă la ibric!
Însă aş dori să-mi spui
Dacă-ţi place fără pui!
Ca să iasă gustul bun,
,,Delikat” eu am să-i pun!

Torn doar un pahar cu apă
Şi atât cât o să-ncapă,
Pun de toate câte-mi dai:

Sare fină şi mălai,
Piper boabe, pătrunjel,
Zarzavat de orice fel;

Zahăr tos, ceva cafea,
Griş, orez, apoi fidea.
Şi, ca orice gospodină,
Doar un praf pun de
făină…

Ciorba-i gata, poţi gusta!
Hai, că nu-i aşa de rea!
Dacă nu-ţi place defel,
I-o voi da lui Pisicel,
Dar nici lui parcă nu-i place-
O miroase doar şi… tace.
Nimeni nu o vrea la masă?
Oare nu a ieşit gustoasă?
Voi ce spuneţi, dragi copii,
Aţi mânca, de v-aş servi?



Ca o stea strălucitoare,

Divină și orbitoare,

Zilele îmi luminezi,

Cu gândul tu mă veghezi,

Ca un vis neîmplinit

De cruda soartă dăruit...

Îți împarți inima-n două

Curgând ca doi stropi de rouă...

Iar când privesc în oglindă,

Zăresc o lumină blândă;

Și lacrima-ți străvezie

O ascunzi cu viclenie...

Dar ea îm transmite mie

Cuvinte o mie...

În suflet eu îți citesc

Și foarte mult te iubesc,

Căci este... firesc!



- Mamă, făptură aleasă,
Femeie-ntre femei,
A vieții-mpărăteasă,
Al lumii cert temei...

Prin tine, doar prin tine
Trăim, perpetuăm…
Și m-ai născut pe mine
Ca să continuăm…

Știu că e scris în stele
Că tu vei fi mereu
Icoana vieții mele,
Eu – doar copilul tău.

Ce-ți sunt dator cu viața,
Cu inima, cu gândul…
Eu nu voi rupe ața,
Căci îți respect cuvântul.

Azi îți dedic din suflet
O odă-a bucuriei,
Căci porți în al tău cuget
Lacătul veșniciei.



Iubesc primăvara,
Pentru că ea sădește-n gânduri
Un zâmbet cald, o iubire nouă,

O lacrimă de bucurie printre rânduri.

Iubesc natura,
Pentru că ea sădește-n gânduri
O dorință vie, un dor sublim

De culorile curcubeului așezate-n rânduri.

Iubesc iubirea,
Pentru că ea sădește-n rânduri
O lacrimă pură, un gând divin

Pentru fericirea presărată-n gânduri.



În zilele în care
Am plâns cu lacrimi amare,

Când soarele nu mi-a zâmbit –
Tu, mamă, nu m-ai părăsit!

În nopțile când
Plângeam pentru-același gând,

Căci despărțirea a venit –
Tu, mamă, nu m-ai părăsit!

În momente rebele
Ale sorții celei rele,

Când pentru mine totul a murit –
Tu, mamă,  nu m-ai părăsit!

Dar, cu-aceeași tărie,
În momente de bucurie,

Când fericirea mi-a zâmbit –
Doar tu, mamă, m-ai iubit!



A iubi nu e păcat,
Căci Dumnezeu a lăsat
Florile să înflorească,
Tinerii să se iubească.

E trist să stai afară,
La lună să privești,
Când nu ai lângă tine
Persoana ce-o iubești.

Căci dragostea înseamnă
Un sentiment plăcut,
Iar dacă n-ai iubire,
Ești cel mai amărât...



Eu visez să plec într-o excursie departe. Aș dori să ajung... pe planeta Marte.

În rachetă încap trei persoane: eu, Tudor și Oane. Tudor este un bun astrolog.

Oane e un bun geolog. Eu sunt un veșnic visător căruia îi plac peripețiile pline de

umor.

Acum trebuie să fac, printre lucruri, triajul, pentru că trebuie să-mi fac bagajul.

La telefon nu pot renunța, dar nici la tableta mea. Camera video nu o pot lăsa, pentru

că voi avea ce să filmez cu ea.

Dacă am uitat ceva, rog să mă ajute cineva. Eu sunt tare grăbit și un pic

cam...aiurit.

Cine are astăzi ambiție să pornească cu mine într-o expediție? Dacă vreți să vă

părăsiți țara, haideți să pornim spre Sahara. Nu vă grăbiți, luați -o ușor, vă aștept. Eu

fac acum planul spre deșert. Știu că din România voi pleca cu trenul, (fiindcă Moș

Crăciun nu a vrut să-mi lase renul!) și voi merge cu grijă și cu dor de patria-mamă,

până voi ajunge la Marea Mediterană. Apoi toată marea voi traversa-o cu vaporul,

milă cu milă, sperând că pe uscat voi găsi o cămilă. Acolo nu există un alt mijloc de

transport, iar ca să merg pe jos prin deșert, nu pot.

Iată că într-un timp record am ajuns și la un acord. M-am decis, într-un timp

scurt, să-l iau și pe Arnăut. În deșert ne-am întâlnit cu un mare... pustiu, pe care nici

nu știu cum să vi-l descriu... Numai nisip, pietriș, stânci și iar nisip. Aoleo, mi-e sete

de-mi vine să țip! Mă uit în jur și nu văd un strop de apă... Doamne, cămila cu ce se

adapă? Am citit cândva într-o enciclopedie (dar în astfel de situații oare cine mai

știe?)... cică ar purta pe spate o cocoașă în care ține o găleată de apă uriașă.

Dar să revenim la expediție. Simt că-mi pierd o parte din ambiție. Și până să

mă podidească plânsul, mă gândesc că numai vaporul, numai dânsul, ar putea să-mi

deie scăpare din această întâmplare. Deci fac așa cum am promis: iau vaporul și

mă-ntorc din... vis.

Doamne, ce bine am dormit! Dacă ați ști voi pe unde am călătorit...



În noaptea solitară,
Marea tainic suspină,
Dacă nu va ma fi soare,
Nu va mai fi nici lumină.

Soarele va dispărea,
Luna nu va mai lumina,
Păunii cei verzi nu vor mai fi,
Oamenii triști vor trăi...

Iar mintea mea pribeagă
Mult s-a tot gândit:
Dacă nu ar mai fi soare,
Nici noi n-am mai fi trăit.



COPILĂRIA

Copilăria mea, tu eşti

Cea mai frumoasă dintre poveşti!

Îmi alini tristeţile

Cu râuri de râsete,

Cu prietenii frumoase

Şi cu jucării haioase,

Cu desene colorate

Şi prinţese minunate!

Tu îmi oferi cu dragoste

Litere şi numere,

Puterea de a învăţa

Şi spre bine a spera.

Mulţumesc copilărie,

Că nu îmi lași ziua pustie!

                    Berbec Claudia, clasa I- D

Prof.înv.primar Crăciun Daniela



De fiecare dată când îmi pregătesc ghiozdanul, așez ordonat cărțile, caietele și celelalte

rechizite.

Ajungând la școală, am deschis ghiozdanul și mi-am dat seama că toate lucrurile mele se află

 într-o dezordine de nedescris. La ora de matematică, doamna profesoară ne-a dat să rezolvăm câteva

exerciții. Dintr-o dată s-a auzit un ritm de muzică. Culmea era că acea muzică venea tocmai din

ghiozdanul meu! Curioasă fiind, am deschis ghiozdanul să văd ce se întâmplă. Înăuntru, toate

lucrurile dădeau o mare petrecere: penarul dansa pe un ritm de rock, stiloul și rezervele dansau vals,

iar pixurile de culoarea curcubeului se legănau în ritm de tangou. Era o atmosferă de-a dreptul

incendiară! Aș fi vrut să particip și eu la această petrecere... Doamna profesoară a întrebat dacă am

terminat exercițiile. Am închis binișor ghiozdanul și mi-am continuat treaba.

I-am arătat doamnei ce am lucrat, iar dânsa m-a lăudat. Mă gândeam la secretul ghiozdanului

fermecat.

Când îmi pregătesc ghiozdanul, am grijă ca toate lucrurile necesare activităților școlare să fie
așezate ordonat.

Spre surprinderea mea, după ce ajung în clasă, când vreau să-mi scot caietul și cărțile, găsesc
în ghiozdan o dezordine ce nu poate fi descrisă în cuvinte! Oare ce se întâmplase? Această întrebare
mă frământă de mai multe zile. Dar într-o oră de matematică, în timp ce mă chinuiam să găsesc
rezolvarea unei probleme dificile, am auzit ritmul unei muzici de discotecă. La început am crezut că
mi se pare, dar ascultând mai atent, mi-am dat seama că ceva se întâmpla în ghiozdanul meu: Curios,
am deschis fermoarul încet să văd despre ce e vorba... Nu-mi venea să cred! Toate rechizitele mele
de școală dădeau o adevărată discotecă.

Am fost foarte surprins.



Ghiozdanul este cel mai bun prieten al școlarului. În el se găsesc toate rechizitele pentru

școală: penarul, rigla, radiera, cărțile și multe altele.

Într-o zi, pe când îmi făceam temele, am auzit o muzică plăcută. Mă duc în camera fratelui

meu, crezând că el ascultă muzică. Nici vorbă! El învăța la geografie. Mă întorc în camera mea, mă

așez iarăși la birou să scriu temele și iar aud o altă melodie și mai frumoasă. Mă uit în jur: toate

lucrurile erau la locul lor, dar cântecul venea de undeva de aproape. Mă apropii de ghiozdan, îl

deschid binișor și... ce să vezi? Toate rechizitele mele dansau pe o muzică de discotecă. Îmi venea să

intru și eu în ghiozdan și să dansez cu ele!

Așa am descoperit discoteca din ghiozdanul meu.

Este vineri după-amiază. Ghiozdanul stă liniștit în colțul biroului așteptând weekendul.

Deodată, în interiorul lui se auzi un zgomot și începu o hărmălaie de nedescris. Fermoarul

penarului se desfăcu și ieșiră la iveală creioanele colorate care dansau de mama focului. Stiloul cânta

și el cât îl ținea gura asemenea unui artist consacrat. Guma de șters făcea tumbe și se tăvălea pe jos.

Cărțile se transformaseră în spectatori și aplaudau de bucurie. Veselia a continuat și totul a fost

frumos până s-a făcut luni.

Atunci s-a făcut liniște și totul a intrat în normal .





Toleranță, toleranță,
Ai o mare importanță:
Tu ne-nveți și ne ajuți
Să fim cu toții uniți.

Pe alții, dacă-i tolerăm,
Tot pe noi ne ajutăm,

De conflicte noi scăpăm
Noi prieteni căpătăm.

Tolerant dacă tu ești,
Multe-n viață-ai să primești.

Dacă toleranță ai,
Dragoste poți ca să dai,

Speranță tu o să ai
Și o să ajungi în rai.

Dacă mult îți vei dori,
Toleranță vei sădi
În inimi de copii.

Toleranța poate multe:
Domnul o să te-asculte,

O să stea în jurul tău
Astăzi, mâine și mereu.



Îmi amintesc de
o întâmplare petrecută
la munte acum două
veri, la sfârșitul clasei a
patra.

Eram în tabără
la Cheia, împreună cu
doamna învățătoare și
cu alți colegi. De
dimineață se anunța o zi
frumoasă, așa încât am
pornit cu toții la
plimbare. Pe negândite,
trotuarul s-a terminat și
am intrat într-o pădure.
Copaci înalți și plini de
verdeață se înghesuiau
peste tot în jurul nostru.
Am înaintat
entuziasmați că ni se
oferea prilejul să
explorăm necunoscutul,
luându-ne după ghidul
nostru, câinele Tătuca.
Am ales o potecuță mai
puțin abruptă și apoi am
traversat un mic lac.
Aveam curaj, pentru că
Tătuca mergea înainte.
Când poteca a devenit
mult prea abruptă, a
trebuit să ne întoarcem.

Deodată, Tătuca
a început să alerge
agitată în jurul nostru.
Am ascultat cu atenție
și am auzit un foșnet în
tufișul din apropiere.
Am simțit cum mă
străbate un fior de
spaimă, dar nu a fost
nicio primejdie. S-a
liniștit și câinele și am pornit pe drumul de întoarcere. Dar nu mai vedeam podețul! Nu cumva ne-am
rătăcit? O apucaserăm pe o potecă greșită. Începuse să picure mărunt și din nou mi s-a făcut frică.
Tătuca alerga pe niște poteci întortocheate, iar noi abia ne mai țineam de ea. Am ieșit din pădure în
alt loc cunoscut de noi și ne-am adăpostit de ploaie la scara unui bloc.

Se înnoptase bine când am ajuns la vilă fericiți că nu am pățit nimic .



Era o fetiță mică de vreo cinci anișori parcă venită din basme. Firavă, micuță

și slabă, era îmbrăcată cu o rochiță roșie cu alb și cu negru.

Cu părul blond și strălucitor prins în două codițe, i se vedeau vârfurile firelor

de păr albe ca neaua. Avea niște ochi albaștri-turcoaz pătrunzători încadrați de gene

mari și negre ca abanosul, iar buzele roșii ca sângele se conturau frumos pe chipul ei

divin.

O văd plimbându-se grațios prin castelul ei din aur.





Din străbuni se tot vestește

Că în noaptea de Crăciun

S-a născut un prunc în iesle

Cu numele de Iisus.

În pătuțul cel din paie

Pruncul doarme liniștit,

Iar Maria și cu Iosif

Îi spun: ,,Bine ai venit!”

Magii cei din depărtare

Au venit după o stea

Care parcă dintr-o dată

Lângă iesle se oprea.

Ei cu daruri au venit

Să se-nchine celui mic;

Aur, smirnă și tămâie

I-au adus cu bucurie.



Carla, fosta mea colegă de clasă, este în
prezent una dintre cele mai mari vedete internaționale
ale teatrului.

Acum arată altfel, se îmbracă altfel, se
comportă altfel și, în general, toate lucrurile la ea sunt
schimbate în bine. Este o domnișoară distinsă și
rafinată care are în față un viitor măreț. Când îmi
amintesc acum fostele noastre conversații din
gimnaziu, îmi dau seama că s-a maturizat enorm și că
mai păstrează prea puțin din atitudinea ei zâmbitoare
și glumeață.

În perioada gimnaziului, Carla era scundă,
slabă și era amica tuturor. Avea părul șaten și ușor ondulat, ochii limpezi și plini de
blândețe. Era generoasă și delicată, inteligentă și hotărâtă. Sora ei geamănă era complet
diferită de ea, dar nu în sens rău. Încă de pe timpul acela, era o luptătoare și dorea să fie
înaintea surorii ei gemene care o întrecea un pic în ambiție. A mai avut de luptat și cu
educația fizică, deoarece nu strălucea în acest domeniu.

Carla, cu toate că te-ai schimbat mult în ultima vreme, mie îmi place să-mi
amintesc chipul tău zâmbitor de atunci și atitudinea ta hotărâtă.

Colega mea este una dintre cele mai bune prietene ale mele.

Părul ei ca un covor de franjuri întunecate îi împodobesc umerii.

Ochii ei căprui-ciocolatii sunt mereu încrezători și veseli. Glasul suav ca

al unei ciocârlii răsună peste tot. Când zâmbește ștrengărește și misterios te cucerește.

Este mereu veselă și plină de viață și degajă în jurul ei o atmosferă plină de optimism.

Este foarte sociabilă, dar este și foarte strictă și fermă. Dacă își propune ceva, nu se dă

bătută și luptă până obține acel lucru.

Sunt sigură că vom rămâne mereu prietene și, chiar dacă ne vom despărți, nu o voi

uita niciodată.



Adelina, colega mea de bancă, este o fată scundă și slabă, cu părul șaten-deschis
care i se revarsă în cascade unduitoare pe spate, iar în ochii ei verzi se reflectă parcă
întreaga puritate a naturii.

Este o fată inteligentă, mereu zâmbitoare și plină de viață. Eu o admir și îmi place
să fiu în prezența ei, căci mă stimulează și mă impulsionează să fiu cea mai bună. Mă
susține în tot ceea ce fac, mă corectează atunci când greșesc, iar umorul ei mă încarcă de
energie. Simt că prietenia ei este nemărginită și sper că nimeni nu ne va despărți
niciodată. Când se va maturiza, sunt sigură că se va schimba, dar eu nu mi-o pot închipui
altfel. Pentru mine ea va rămâne mereu copilăroasă și plină de viață. Este o bună
comentatoare, nu-i place să fie exclusă, se implică în tot ceea ce se întâmplă și de aceea
eu cred că va deveni un foarte bun avocat. Este o persoană dinamică, hotărâtă care nu se
dă bătută niciodată.

Eu nu cred că ar trebui schimbat ceva la Adelina și nici nu mi-aș putea dori o
prietenă mai bună ca ea. Sper că și ea își dorește să fie mereu prietenă cu mine.

Dacă ar trebui să o caracterizez pe Ioana, fosta mea colegă de școală generală,

care și acum este prietena mea cea mai bună, și dacă ar trebui să folosesc un singur

cuvânt, aș alege cuvântul ,,veselie” care este cel mai potrivit caracterului său dinamic.

Mi-o amintesc cum era ea în gimnaziu: mereu veselă, dar hotărâtă, impunându-și

punctul de vedere întotdeauna. Ea emana o aură pozitivă care se transmitea tuturor celor

care stăteau în preajma ei. Este o fată inteligentă, descurcăreață, dar cam vorbăreață,

uneori, când începe, nu se mai oprește. Este înaltă, are părul brun și lin, chipul este plin de

căldură și sensibilitate, iar zâmbetul te cucerește. Privind-o acum pe Ioana, îmi dau seama

că nu s-a schimbat deloc, dar chiar dacă s-ar schimba, eu tot veselă o voi păstra în minte.

Ioana, ești o ființă minunată și te prețuiesc mult! Sper să nu te superi că mi-am

amintit de tine în acest mod.



Era odată o pădure numită ,,Magic”, deoarece se zvonea că trăiesc în ea ființe
magice.

Ei bine, în adâncul pădurii se întindea o câmpie verde străjuită de patru pomi.
Era ca un părculeț  cu leagăne, cu tobogane și cu roți care se învârteau, unele normale,
pentru spiriduși, iar altele, identice, dar mai mici, unde veneau să se joace zânele.

Printre spiriduși era și un fel de... Trol sau un spiriduș mai ciudat. Arăta cam
așa:  era adus de spate- îl porecleau Cocoșatul-, avea un nas mare precum o trompă
roșie în miniatură, un ochi mai mic și unul mai mare, obrajii îi avea albaștri, părul
roșcat și zbârlit, mai pe scurt, arăta ca un savant nebun. Toți se mirau de el. Până și
soarele rămânea îndelung nemișcat pe cer, nemaisăturându-se să-l privească.

Zânele s-au hotărât să facă o vrajă, ca să nu mai arate așa de ciudat, mai ales
că tot el râdea de zâne, de se zguduia tot parcul. Acesta era spiridușul cel ciudat ce nu
poate fi ușor uitat.



Mama mea cea bună
Veșnic o să rămână
Aproape de mine,
Ca să îmi fie bine.
Nu mă voi lăsa

Până când
dragostea mea
Nu va crește pentru ea
Cât de mult
 se va putea.

Am probleme,
dar nu-mi pasă
Familia mea-i acasă.
De ea îmi va fi dor
Până o să mor.

Mamă, ești raza mea de soare,
Emoția cea mai mare!

Când te zăresc,
Timpul în loc se oprește,

Chipul tău strălucește;
Glasul tău de privighetoare

În suflet îmi strecoară alinare...
Zâmbetul tău ca de înger

Îmi transmite un gând sincer,
Iar voința ta de fier

Îmi e de mult ajutor;
Stăpânirea ta de sine
Mă ajută și pe mine,
Iar a ta înțelepciune
Este unică în lume.

În suflet îmi înflorește
O speranță care crește

Și mă-ndeamnă să-ți dăruiesc
Tot ce pe lume prețuiesc



În oglinda de cristal
Se reflectă o lumină,
E al îngerilor dar-
Astrul nopții, luna plină.

Pașii repezi, calculați
Parcă-ncetinesc deodată
Chiar și aștrii, fermecați,
Văd a îngerilor față.

Grațioasă, ca o floare,
Aripile-și mișcă-n zbor,
E scăldată în splendoare
Și-n al visului scump dor.

Și astfel se-nalță-n zare,
În a nopții armonie,
Trece-a stelelor hotare,
E o stea mai mare, vie.

Ea dansează, sclipitoare,
Eu o chem șoptit, pe nume,
Ea se-nalță, visătoare
În a ei astrală lume.



Copilărie, vis iubit-
O flacără aprinsă-
Fulger divin, necontenit,
Steluța dinspre răsărit
De zâmbete cuprinsă.

Ca o fantasmă anonimă
Cu ochii orbi noi o privim,
E-o rază albă și sublimă,
E gingașă și foarte lină,
Încât abia noi o simțim.



Nu-mi pot imagina o lume fără reguli, deoarece n-aș ști niciodată la ce să mă

aștept.

Dacă ar dispărea toate regulile din lume printr-un simplu ,,puf!”, nimeni nu ar

mai avea nicio obligație, nici măcar pe aceea de a se îmbrăca. În primul rând, banii nu

ar mai fi necesari, deci nu am mai avea nevoie de ei. Din această cauză, toți oamenii

cu serviciu ar demisiona, asta e foarte clar. În al doilea rând, noi, copiii, nu am mai

avea obligația de a merge la școală. De fapt, am putea face tot ce dorim, chiar să dăm

un spectacol de dans în stradă... Unii s-ar putea gândi să jefuiască diverse magazine

de unde să-și ia tot ce le poftește inima. Deținuții periculoși din închisori n-ar mai fi

obligați să stea izolați de societate și ar invada străz ile amenințând viața oamenilor.

Oamenii bolnavi nu ar mai sta în spitale la tratament, ci i-ar îmbolnăvi pe toți ceilalți.

Animalele periculoase de la grădina zoologică ar umbla libere pe străzi punându-ne

viața în primejdie.

Dacă nu ar respecta nimeni nicio regulă, fiecare ar face orice îi trece prin cap.

Ni s-ar întâmpla lucruri foarte neplăcute, deoarece nu ne-am putea concentra în toate

direcțiile. Anarhia ar pune stăpânire pe toată lumea din jurul nostru. Într-un fel, am

duce cu toții o viață palpitant de periculoasă, fascinantă și mereu surprinzătoare,

amuzantă și totodată foarte riscantă. Iubitorii de aventură și cei care caută pericolul cu

orice preț ar găsi la orice pas prilejuri de a avea emoții tari. Dar nu toți oamenii vor să

ducă o asemenea viață și oricine se poate sătura de atâtea pericole.

Pot spune că, pentru mine, o asemenea lume nu ar putea exista decât într-un

coșmar.



M-am gândit că o lume total lipsită de reguli ar fi o lume extrem de ciudată.
Dacă nu ai fi obligat să faci nimic, atunci ai putea face tot ce vrei, iar acest

lucru nu este indicat din mai multe motive. Oricine ar avea acces la orice și oriunde.
În orice moment cineva ți-ar putea intra în casă. La școală profesorii nu ar avea
obligația de a preda, iar elevii ar fi lipsiți de cunoștințe. Probabil că nici nu ar mai
veni la școală. Dacă adulții nu ar fi nevoiți să lucreze, banii nu ar mai exista, iar
obiectele necesare le-ar fura. Dacă medicii nu ar mai lucra, oamenii bolnavi nu ar mai
fi tratați și s-ar îmbolnăvi și mai rău sau chiar ar muri. Dacă porțile închisorilor s-ar
deschide, deținuții ne-ar invada, iar viața noastră ar fi nesigură. Nu cred că este plăcut
pentru nimeni să meargă pe stradă cu teama că l-ar putea ataca cineva. Dacă nimeni
nu ar trebui să mențină curățenia, oamenii ar arunca gunoaie peste tot poluând natura
care deja este atacată destul de mult. Bisericile s-ar închide, căci nimeni nu s-ar mai
obosi să se ducă la slujbă. La grădina zoologică animalele ar muri închise dacă nimeni
nu le-ar mai îngriji.

Problema îngrijorătoare este că tot mai mulți oameni încalcă regulile și tot mai
puțini le respectă. De aceea, trebuie ca numărul oamenilor care respectă regulile să
crească, iar numărul celor care nu le respectă, să scadă pentru a putea trăi în liniște și
în normalitate. Opinia mea este că ne putem socoti norocoși, pentru că lumea noastră
se conduce după reguli. Dacă nu le-am respecta, pe pământ ar fi haos și nebunie.

Eu mă pregătesc. Cu emoție mare, am să pornesc spre Țara de Bomboane. Am
auzit că acolo sunt pomi din acadele și flori din bombonele. Dar ca să nu fie
nesănătos, sus, pe munte se află și un coș cu mere, cu pere (care nu sunt bombonele).

Când gâtul îți este uscat, găsești apă aproape de malul unui lac. Paharul cu
care bei e din aluat și poate fi... mâncat. Ca să nu cumva să răcești, rupe o rază din
soare și o să te încălzești. Ca să nu-mi fie urât pe drum, voi lua cu mine doi tovarăși,
oricum: am două pisicuțe, ce-i drept, sunt cam micuțe! Când vreau să iau trenul, mă
așteaptă la primul peron... renul. Îmi scot o revistă să citesc, pisicuțele vor cu ele să
glumesc. Jucați-vă și voi cu mine! Până în minunata țară mai sunt câteva mile.

Acolo, pe gânduri să nu stați și bine să vă distrați!



Dis-de-dimineață
                 Se spală pe față;
                 Își linge lăbuța
                 Cu toată gurița.

                 Aleargă o rață
Și se tot răsfață,

                 Vrea, la prânz, să fie
                 Multă veselie.

                Azorel se-mpinge,
                Sare ca o minge.

Iat-o pe Mălina:
Își arată stima.

De departe sare
Iute, în picioare,
Că a sa stăpână
Vine de la stână.

Codița și-o mișcă
Parc-ar fi morișcă,
În brațe îi sare
Cu a sa splendoare.

Eu sunt  câine şi sunt mic
Şi mă cheamă Ciufulici.

Eu sunt mic, dar nu îmi pasă,
Că sunt un câine de rasă.

Am ochi negri, păr lăţos
Şi sunt tare curajos.
Pe copii îi îndrăgesc

Şi cu drag îi ocrotesc.



Suntem la ora de română. E liniște și toți
 elevii sunt concentrați asupra lucrării scrise.

Deodată, din spatele clasei se aude un sunet ciudat.
Parcă ar fi un mieunat. Cred că  mi se pare și îmi
continui scrisul.

Miau! se aude clar. Toți elevii își întorc privirile spre
spatele clasei. Pe intervalul dintre bănci, se ivește o pisicuță
speriată. Se strecoară printre picioarele noastre, iar noi ne
aplecăm încercând s-o prindem. Ea fuge speriată și ajunge la
catedră. Dintr-un salt ea ajunge pe scaunul domnului profesor
și, imediat, pe catalog.

Clasa întreagă râde și se agită. Doar Sandu, colegul nostru,
înaintează speriat și îmbujorat la față.

- Mă scuzați, zice el, este pisica mea. Știți, nu am avut cu
cine s-o las...

Domnul profesor râde, iar noi ne bucurăm că am scăpat de
lucrare.

Trăiască pisicuța salvatoare!

Elefantul este mare, pisica este mică,
Dar amândouă sunt fără de frică.
Elefantul mănâncă mult, iar pisica puțin,
Dar amândouă au același destin.

Elefantul are trompă, pisica nu are,
Dar amândouă vorbesc fără încetare.

Elefantul și pisica au câte patru picioare,
Amândouă aleargă foarte tare.

      Elefantul are culoarea gri, pisica este albă,
Dar nicid      Nicidecum cei doi nu se împacă.



În casă am două animale,
Amândouă- haimanale:
O pisică și-un papagal
Care se ceartă într-un mare hal!

Papagalul întruna trăncănește,
Iar pisica toarce, lenevește.
Papagalul zboară prin colivie,
Pe zi, face zboruri cel puțin o mie!

Se ceartă și se fugăresc prin casă -
Am încercat, dar să-i educ nu mă lasă;
Și-au spus câteva vorbe de împăcare seci,
Parcă și-au urat dușmănie pe veci !



În pădure, dacă vii,
O să vezi vietăți mii
Printre care, o splendoare,
Este o privighetoare:
Dulce, blândă, milostivă,
Cu voce imperativă.

Iar opusul bunătății
Credinței, fidelității
Este ursul cafeniu:
Mare, lent și durduliu;
Pe cei doi, dacă îi vezi,
Dușmani de moarte îi crezi;
Dar, de fapt, ei viețuiesc,
Împreună locuiesc.



Aseară, eu am visat
Ceva de neimaginat:
Leul, mare și masiv,

Melcul, mic, inofensiv
Sub un acoperiș trăiau

Deloc nu cooperau!

Leul strașnic alerga,
Printre plante-l căuta

Melcului nu-i păsa
Deloc nu reacționa:

Foarte încet se mișca!

Leul, bălai, colorat,
Melcul, gri, îmbăloșat,

Leul, sprinten și frumos,
Melcul, leneș, urâcios;

Dacă-n curte le-aș avea,
Mamă, ce s-ar mai certa!



Pe drumurile șerpuitoare ale pădurii dese ajung, în sfârșit, într-un loc uitat de
lume. Acolo, brazii neclintiți și suri se ridicau până pe culmile înalte ale cerului.
Trunchiurile lor goale și netede, bolta ceruită de un verde dantelat format din crengile
ramificate, toate acestea mă făceau să mă cufund într-o stare de euforie.

M-am așezat pe un buștean oropsit și m-am lăsat învăluită de fulgii
nestatornici de lumină aurie care se jucau ușor pe fața mea. Vreau să vă spun că mi se
făcuse un dor infinit de această căldură plăcută. Cu toată starea mea de fericire, nu
scap din priviri o veveriță neagră-roșiatică ce avea o coadă stufoasă și lungă care de la
încheietura înaltă a unei crengi se pregătea să-și ia zborul spre copacul dimpotrivă.
Prin desișul de frunze, încerc zadarnic să deslușesc acea minge imensă, galbenă și
tremurătoare.

Închid ochii și când îi deschid, un val orbitor de lumină mă plesnește parcă
peste față, lăsându-mă încremenită pe bușteanul muribund al pădurii...



Pinguinul nostru,-al tuturor,
Acela ce cânta la cor

Și se numea Apolodor,
N-a fost răpit,

Nici jefuit,
Ci pur și simplu

A fugit...

El mergând și alergând,
A nimerit într-o parcare
Unde era o mașină care

Drum lung de străbătut avea...
Spre Canada ea mergea!

Dar nu a fost chiar așa,
Căci mașina s-a stricat

În orașul următor
Și nu a mai plecat,

Iar Apolodor s-a supărat.

El a întâlnit un pisoi
Cu numele de Mierloi;

Amândoi s-au sfătuit
Ce aveau de făcut...





 Dirigintele și elevii: Ali-Baba și cei 40 de hoți;
 Directorul: Nemuritorul:
 Elevul de la tablă: Un exemplar din lumea celor care nu cuvântă;
 Elevii din prima bancă: La un pas de infern;
 Cancelaria: Cafeneaua groazei;
 Elevul chiulangiu: Tânăr și neliniștit;
 Copiatul la lucrări: Operațiunea secretă;
 Consiliul profesoral: Secrete de familie;
 Notele: Lumini și umbre;
 Ora de istorie: Aventuri în epoca de piatră;
 Profesorul și elevul: Tom și Jerry;
 Școala: Cartierul groazei.
 **************************************
 Profesorul: Cum poți împărți patru mere la cinci copii?
 Elevul: Făcându-le compot.
 ***************************************
 Profesorul: Gheorghiță, spune-mi o propoziție în care să se afle cuvîntul ,,ou”.
 Elevul: Am mâncat o prăjitură.
 Profesorul: Și unde-i oul?
 Elevul: În prăjitură.

 Are mereu dreptate, chiar dacă nu i se dă.
 Nu aruncă pixul sau creta: studiază gravitația.
 Când nu este atent la ore, el, de fapt, studiază anatomia muștelor.
 El nu rămâne repetent; e lăsat repetent.
 Nu e pus în ultima bancă, fiindcă e obraznic: e pus ca să observe clasa și să nu fie atent

Semnele de pe tastatură dau o petrecere. Dar punctul nu a fost invitat. Până la urmă, își ia
inima în dinți și se duce.

La ușă erau paznicii: Enter, Shift și Page Down.
- Cine ești tu? au întrebat ei.
- O, eu sunt Asterisc(*), dar mi-am dat cu gel!









Năftănăilă Gabriel Mircea Andrei a VII-a C Curăvale Alexandra a V-aC
          A V-aC

Hernandez Diaz Maria-Karina  Gresoi Andreea a V-a C            Anton Vlad a VII-a C

Grigore Diana a VII-a C                  Drăgulin Andrei  a VII-a A Bălănescu Estera
                                                                                                                               a V-a B

Toma Ruxandra a VII-a C   Profirescu a V-a C Piciu Denisa
a VI-a A



Sterea Nicolae VII C     Olah Andra a VII-a A Paje Tudor Cristian a VII-a D

Mihai Andreea a VII-a C Fofircă Andrei a VII-a C Adam Gabriela
a VII-a C

Calcan Mădălina a VII-a C     Adam Gabriela a VII-a C            Gheorghe Denisa a VII-a D

Bucur Ana Maria  Păuna Ana-Maria a VI-a B Anton Vlad a VII-a C
a VII-a D



Cioc Bianca Ioana a VI-a A                                                 Toma Ruxandra a VII-a C

Toma Ruxandra      Mihăilă Andreea a VII-a A                        Lupu Catrinel a VI-a A
       a VII-a C

  Ionescu Alina               Chiriţă Andreea a-VII-a A                     Metea Bianca a VII-a B
a VII-a A

Vasile Alexandra Manta Alexandru a V-a D                     Mărgărit Diana a V-a A
         a VII-a B



Imbrea Daniel a VIII-a B Niţu Mihaela a VI-a A      Dumitrescu Claudia
                                   a VII-a B

Vărzaru Adelina a VI-a C     Stoica Cristina aVI-a C                   Dragomir Marius
                                                                                                          aVII-a D

Tudorache Alexandra aVI-a A                  Costache a VI-a B                      Nedelcu Bianca
                                                                                                                                   aVII-a B

Bălan Andreea aVII-a D Mînzicu Radu aVI-a A                Ivănoiu Iuliana
                                                                                                                                    a VII-a D



Diaconu Ilie aVII-a D   Ion Mihai aVIII-a B            Stanciu Ştefania  aVIII-a B

           Minea Ioana aVII-a A                            Radu Ana-Maria aVIII-a                Nedelcu Bianca
aVII-a B

Niculae Lari aVIII-a    Pîrvan Florina Toma Ruxandra a VII-a C
aVII-a D

Păuna Ana-Maria a VI-a B  Ivănoiu Iuliana a VII-a D Băjan Ioana
a VI-a A



Grigore Sorin a VI-a A Giurcă Georgiana a V-a A Cimpoiaşu Ştefania
a VII-a

Anghel Andrei a VII-a B Tudorache Andrei Ciprian Alexandru a V-a C
a VI-a A

        Cristache A. A V-a A                       Lepădat Laurenţiu a VI-a B Aoncioaie Sebastian
                                               a V-a D





Duminică, 15 ianuarie 2012, în
ultima lor zi de vacanță, un grup de
elevi inimoși ai clasei a V-a A de la
Școala ,,I. A. Bassarabescu” din
Ploiești a ținut să aducă un omagiu
inedit poetului nostru național Mihai
Eminescu, prilejuit cea de a 162-a
aniversare a zilei sale de naștere.

În fața bustului din centrul
orașului, cei doisprezece copii au
recitat poezii selectate de ei din creația
poetului și au depus flori la temelia
monumentului. Au participat părinți,
precum și d-na dirigintă a clasei,
Iuliana Furtună. Organizator a fost
profesorul de limba română, Ion
Ungureanu.



1.Păuna Ana-Maria, cl. a V-a B;
2.Vărzaru Adelina, cl. a V-a C;
3.Vișoiu Răzvan, cl. a VI-a B;
4.Niculae Tatiana Raluca, cl. a VII-a D;
5.Stoica Alexandra Nicoleta, cl. a VIII-a A;
6.Goh Anjie Diana, cl. a VIII-a C;
7.Constantin Adriana, cl. a VIII-a D;
8.Hagiu Bianca, cl. a VIII-a D

















22 Aprilie este Ziua Mondiala a planetei noastre Pamant, zi sarbatorita si de compania Google an de an.
In aceasta zi, care simbolizeaza lupta impotriva problemelor climaterice si a poluarii, a luat nastere miscarea
pentru protejarea mediului inconjurator. In acest an, aceasta zi s-a sarbatorit sub deviza “Un Pamant curat, o viata
sanatoasa.”

Elevii claselor a 5-a au sarbatorit ziua planetei noastre realizand desene digitale in Paint cu temele:
 “Ziua Pamantului ” si “Viitorul este verde”, prin intermediul carora si-au exprimat dorinta de a proteja mediul .
Printre lucrarile ‘micilor ecologisti’ se enumera:

1. David Alina si Radu Alice – “Pamantul poluat vs Pamantul curat” – clasa 5B
2. Girjoaba Andreea – “Stop poluarii” – clasa 5B
3. Lupu Valentin – “Viitorul ecologic” - clasa 5B
4. Ionascu Irina – “Viitorul este eco” – clasa 5B
5. Babeanu Cristina – “Salveaza natura!”- clasa 5A
6. Sandu Eduard “Be eco, save the world” – clasa 5A
7. Georgescu Alexandru “Salveaza natura pentru un viitor bun ” – clasa 5A

















Pentru a doua oară handbalistele școlii noastre conduse de domnul profesor
Teodorescu Ion s-au calificat în ultima fază a competiției – turneul final – ce va avea
loc la Sibiu în perioada 22 -25 martie 2012.

În etapa de zonă ce s-a desfășurat la Ploiești săptămâna trecută, echipa noastră
a avut următoarele rezultate :

 Prahova – (I.A. Bassarabescu) – Călărași 20-16
 Prahova – (I.A. Bassarabescu) – Giurgiu 24-12
 Prahova – (I.A. Bassarabescu) – Ilfov 26-12
 Prahova – (I.A. Bassarabescu) – Teleorman 25-5

Componentele echipei noastre sunt :
1. Mititelu Cristina – VIB – portar
2. Pene Adriana – VIIB – portar
3. Metea Bianca – VIIB – centru
4. Marin Bianca – VIA - centru
5. State Andra – VIA – pivot
6. Andrei Raluca – VIIB – pivot
7. Răducanu Oana – VIIID – inter dreaptă
8. Niculescu Maria – VIIID – inter stângă
9. Manea Andrada – VIID – extremă dreaptă
10. Pavel Emilia – VIIID – extremă stângă
11. Neagu Sadia – VD – extremă stangă
12. Baicu Florina – VIIID – extremă dreaptă











FLAVIUS PETRUȚ ZAFIRIS era un băiețel de 4ani și jumătate când a început să practice karate.
Perseverent și încrezător, a ajuns și la primul său concurs care s-a ținut la sala Conpetului, unde a obținut
locul 1. De atunci, pasiunea a fost și mai mare, urmând ani de muncă, concursuri numeroase răsplătite cu
medalii și multe aprecieri.

A ajuns chiar să reprezinte România la concursuri internaționale:
Campionatul Mondial din SERBIA 2010, obținând locul 3;
Campionatul European din CIPRU 2010, obținând locul 4;
Campionatul European din SERBIA 2011, obținând locul 3;
Cupa Mondială din ROMANIA 2012, obținând locurile 1 și 2.

A REUȘIT PERFORMANȚA DE A FI DE MAI MULTE ORI CAMPION NAȚIONAL.
Pentru eforturile susținute, a reușit să acumuleze 21 de medalii: 6 de AUR, 9 de ARGINT și 6 de

BRONZ.
Alături de antrenorul său, NICOLAE AURELIAN, care-i este ca un părinte, speram să fie mereu pe cele mai
înalte locuri ale podiumului, reprezentând ROMÂNIA și făcându-i pe cei ce-l cunosc să fie mândri de el.



,



















LOCUL II, MEDALIE ARGINT
BAICU RALUCA STEFANIA,

- clasa a III-a B
LOCUL III,  MEDALIE DE BRONZ

MOTOTOLEA DARIANA,
 clasa a III-a C

LOCUL I, MEDALIE AUR
FLORIN NICA

clasa a IV-a C

LOCUL II, MEDALIE ARGINT
ANDREI IOANA REBECCA

clasa a II-a  D

LOCUL III,  MEDALIE DE BRONZ
NICULITA REMUS ANDREI

 clasa a II- a B



















Revista ,,AGORA”a fost înregistrată la Centrul Național ISSN, Biblioteca Națională a
României, având codul de identificare: ISSN 2067-9556. Numărul 5 al revistei poate fi găsit la
adresa: http://alexagora.weebly.com/, iar numerele 6,7 și 8 la : http://bassarabescu.wordpress.com



Elevi ai clasei a IV-a D în vizită la Mausoleul de la Mateiaș

Foto coperta 1: La bustul lui Mihai Eminescu din Ploiești (cl. a V-a A)
Foto coperta 4: Magia primăverii 1, desen de Toma Ruxandra, cl. a VII-a C

Magia primăverii 2, desen de Fofircă Andrei, cl. a VII-a C

La elaborarea acestui număr au participat elevi ai claselor:
IA, ID, IIB, IIIC, IVC, IVD, VA, VB, VC, VD, VIA, VIB, VIC, VIIA,

VIIB, VIIC, VIID, VIIIA, VIIIB, VIIIC, VIIID.
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