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Cuvânt către cititori 

  
  
 
 Revista ,,Agora” a ajuns la cea de-a șaptea ediție, fapt care ne bucură pe toți și care 
demonstrează nu numai existența unui rezervor consistent de creativitate în rândul elevilor 
școlii noastre din ambele cicluri de învățământ, ci și interesul crescut al unui număr tot mare 
de copii pentru a se remarca și în alt mod decât la orele de clasă. Publicația noastră este 
realizată integral color, atât pe suport clasic, cât și în format electronic și va putea fi 
consultată și pe site-ul școlii. Trebuie să spunem că ecourile favorabile primite din diferite 
județe referitoare la numărul trecut ne încurajează și ne îndeamnă să continuăm, obligându-ne 
totodată la o exigență crescândă.  
 Creațiile inserate în paginile revistei noastre acoperă o paletă largă de preocupări 
artistice, culturale și sociale ale copiilor, constituindu-se într-o oglindă sui-generis a societății 
actuale, destul de contorsionate, de altfel, în perioada pe care o traversăm. Vedem cum asupra 
lor năvălesc probleme și provocări la care cei mari nu știu de multe ori să răspundă adecvat, 
dar cărora copiii reușesc să le găsească soluții eficiente. Totul este ca începând cu microgru-
purile școlare și terminând cu societatea în ansamblu să se creeze un cadru prielnic promovă-
rii valorilor autentice care să devină apoi factori politici decidenți și responsabili. În paralel, 
trebuie acționat pentru stăvilirea accesului pe trepte ierarhice superioare a falselor valori, a 
veleitarilor, a ariviștilor și a tuturor obedienților care, prin impostură și parvenitism, urmăresc 
să acapareze poziții-cheie în societate de care se agață apoi cu disperare.  
 Adesea, în sala de clasă sau în circumstanțe informale, un cadru didactic trăiește  
sentimente contradictorii: pe de o parte, mândria să constate că raționamentele logice exersate 
îndelung au fost însușite de copii, iar pe de altă parte, neliniștea că societatea nu răsplătește 
întotdeauna, ba pedepsește adesea valoarea, competența sau spiritul liber. Folosim acest prilej 
pentru a îndemna tânăra generație să-și reprime naivitatea de a nu crede că rânduieli sociale 
considerate revolute pot fi foarte ușor reactivate, iar monștri ai trecutului reînviați. Pericolul 
este foarte mare și de aceea e momentul ca inteligențele sclipitoare românești să-și găsească o 
împlinire binemeritată aici, în țară la noi, și să nu se mai autoexileze pe alte meleaguri în 
căutarea unui trai mai bun.   
 Cu siguranță că viitoarele generații ne vor reproșa nouă, celor de astăzi, că ne-am lăsat 
prea repede și într-un mod rușinos adormit simțul civic și că nu am crezut că tot ceeea ce a 
fost rău pe plan social în trecut se poate repeta. Considerăm că noi toți- cadre didactice, 
părinți, alături de întreaga societate- avem obligația de a ne apleca mai mult și cu mai multă 
responsabilitate asupra creșterii armonioase a copiilor și de a veghea cu o vigilență sporită 
pentru a nu compromite viitorul acestei țări pentru o lungă perioadă de timp.   
 Avem convingerea că numai printr-o cunoaștere temeinică a limbii, a literaturii și a 
culturii poporului nostru ne vom cunoaște mai bine pe noi înșine și vom putea distinge mai 
clar traseele destinului personal. De aceea, îi invităm pe toți cei care au spiritul înfiorat de 
creativitate și reflexivitate să treacă pragul revistei noastre și să devină cititori sau colaboratori 
ai acesteia.  
 Cu speranța că valorile care înmuguresc în școală vor înflori și se vor desăvârși aici, 
spre binele românilor, urăm tuturor copiilor succes în activitatea școlară, încredere în viitor și 
luciditate în tot ceea ce întreprind! 
                                                                                                               Cu stimă, 
                                                                                                         Profesor Ungureanu Ion   
 



COMEMORĂRI ȘI ANIVERSĂRI 2011 

 

Anul 2011 va constitui prilejul comemorării semicentenarului a patru mari scriitori 
 români, toți patru decedați în cursul anului 1961, după cum urmează: 

 *Prozatorul Cezar Petrescu, născut pe data de 1.XII.1892, decedat la 9.III.1961; 
 *Poetul și filozoful Lucian Blaga, născut la 9.V.1895, stins din viață pe data de 6.V.1961; 
 *Poetul Ion Barbu, născut la 19.III.1895, mort la 11.VIII.1961. De remarcat este faptul că 
Lucian Blaga și Ion Barbu s-au născut amândoi în același an (1895) și au murit tot în același an: 1961; 
 *Prozatorul Mihail Sadoveanu, născut pe data de 5.XI.1880 și decedat la 19.X.1961. 
 
 În afara comemorărilor mai sus menționate, în anul 2011 vor avea loc mai multe aniversări 
importante, cum ar fi: 
 *Poetul Aron Cotruș, pentru care anul 2011 va avea o dublă semnificație: se împlinesc 120 de 
ani de la naștere- poetul a văzut lumina zilei la 2.I. 1891- și 50 de ani de la stingerea din viață, care a 
avut loc pe data de 1.XI.1961; 
 *Poetul Cezar Ivănescu, născut la 6.VIII.1941, care anul acesta va deveni septuagenar; 
 *Poetul Emil Botta, născut la 15.IX.1911, al cărui centenar îl vom marca pe 15 septembrie 
2011; poetul a murit pe data de 24.VIII.1977; 
 *Poetul George Bacovia, născut la 17.X.1881; a murit pe data de 22.V.1957. 
 
 În cele ce urmează, vă invităm să facem împreună o scurtă incursiune prin viața și opera unuia 
dintre cei mai importanți poeți și filozofi români, Lucian Blaga. 

 
LUCIAN  BLAGA 

(9 mai 1895- 6 mai 1961) 
  
 Anul acesta, pe data de 6 mai 2011, se împlinesc 50 de ani de la moartea 
poetului,  dramaturgului, eseistului, filozofului și traducătorului Lucian Blaga.  
 S-a născut în ziua de 9 mai 1895 în comuna Lancrăm din județul Alba, 
fiind ultimul copil, al nouălea, al preotului ortodox Izidor Blaga și al Anei 
Moga. Între anii 1902 și 1906 a urmat cursurile primare la Școala Germană din 
Sebeș și la Liceul ,,Andrei Șaguna” din Brașov. După moartea tatălui, care a 
survenit când Lucian avea doar 13 ani, din cauza lipsurilor materiale, mama 
viitorului poet este nevoită să vândă gospodăria de la Lancrăm și să se 
stabilească la Sebeș cu întreaga sa familie. După terminarea liceului, Lucian 
Blaga urmează Seminarul Teologic din Sibiu, iar apoi, Facultatea de Filozofie 
din Viena. Debutul editorial al poetului are loc în anul 1919, la Sibiu, cu 
volumul intitulat ,,Poemele luminii”, pe care Nicolae Iorga îl salută printr-un 

articol elogios. În anul 1920 își ia doctoratul în filozofie la Viena cu teza intitulată ,,Cultură și 
cunoaștere” și în același an se căsătorește cu Cornelia Brediceanu, descendentă a unei ilustre familii din 
Lugoj. Se stabilește la Cluj, unde colaborează la revista ,,Gândirea” în care publică poezii și studii 
filozofice. Între anii 1921 și 1925 publică volumele de poezii ,,Pașii profetului” și ,,În marea trecere” 
precum și piesele de teatru ,,Zamolxe” și ,,Tulburarea apelor”. Se stabilește la Lugoj pentru scurtă 
vreme, întrucât din anul 1926 și până în 1939  îmbrățișează cariera diplomatică, fiind atașat de presă al 
României la Varșovia, Praga, Berna, apoi consilier la legația română din Viena și ambasador și 
ministru plenipotențiar al României la Lisabona. Astfel, poetul petrece doisprezece ani în afara 
granițelor țării. În 1929 îi apare volumul de poezii ,,Lauda somnului” și are loc premiera piesei de 
teatru ,,Meșterul Manole” la Teatrul Național din București. În anul 1930 se naște fiica poetului, 
 Dorli Blaga. În anul 1934 apare piesa ,,Avram Iancu”, iar în 1935 este reprezentată mai întâi la 
 Cluj, iar apoi și la București. 



În 1936 Lucian Blaga este ales membru al Academiei Române și în același an publică eseul 
filozofic ,,Spațiul mioritic”. În 1937 își ține discursul de recepție la Academie, intitulat ,,Elogiul 

satului românesc”. În anul 1938 Blaga este numit profesor universitar la catedra de filozofia culturii a 
Universității din Cluj, post creat anume pentru el. 

În anul 1943 Lucian Blaga publică ultimul său volum antum-,,Nebănuitele trepte”, după care 
cade într-o nedreaptă și nemeritată dizgrație până la moarte. În cei optsprezece ani de recluziune 
petrecuți la Cluj, poetul a continuat să scrie cu fervoare peste 300 de poeme, din care i s-a permis să 
publice extrem de puțin. Inamicii săi, angrenați în mașinăria infernală a regimurilor politice ale vremii 
au acuzat faptul că ideile sale filozofice sunt reacționare și alimentează mișcările obscurantiste, 
mistice, legionare ori fasciste. În 1949 i se desființează catedra de filozofie, care fusese creată special 
pentru el. În loc de recunoștință, poetul este stigmatizat și urmărit pas cu pas de o armată de ofițeri de 
Securitate și informatori, fiind obligat nu numai la o tăcere forțată în viața publică, ci și la evitarea 
întâlnirilor cu prietenii, de teamă să nu-i compromită. Poetul a suferit mult, dar a suportat cu stoicism 
și demnitate toate manifestările paranoice ale regimului comunist, unealtă servilă a ocupației sovietice 
în România.  

Lucian Blaga se stinge din viață în dimineața zilei de 6 mai 1961 la Clinica din Cluj, fiind 
înmormântat în cimitirul din Lancrăm. După moartea poetului, Dorli Blaga, fiica acestuia, se îngrijește 
de publicarea operei postume a tatălui său. În romanul autobiografic ,,Luntrea lui Caron” autorul s-a 
pronunțat explicit și curajos împotriva tragediei care s-a abătut asupra poporului român după anul 
1944. 

Lucian Blaga a fost purtătorul de cuvânt al neamului românesc pe care l-a slujit fără demagogie 
și agresivitate, evidențiind cu noblețe și elevație trăsăturile reale ale specificului nostru național. 

                                                                                                                 Profesor Ungureanu Ion    

 

 

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii 

          de Lucian Blaga 
 

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii 
și nu ucid 
cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc 
în calea mea 
în flori, în ochi, pe buze ori morminte. 
Lumina altora 
sugrumă vraja nepătrunsului ascuns 
în adâncimi de întuneric, 
dar eu, 
eu cu lumina mea sporesc a lumii  taină- 
și-ntocmai cum cu razele ei albe luna 
nu micșorează, ci tremurătoare 
mărește și mai tare taina nopții, 
așa îmbogățesc și eu întunecata zare 
cu largi fiori de sfânt mister 
și tot ce-i ne-nțeles 
se schimbă-n ne-nțelesuri și mai mari 
sub ochii mei- 
căci eu iubesc 
și flori și ochi și buze și morminte.
 

 

 

 



 Ion Barbu 

 

 Banchizele 

 

Din aspra contopire a gerului 

polar 

Cu verzi și stătătoare pustietăți 

lichide, 

Sinteze transparente de străluciri 

avide 

Zbucnesc din somnorosul noian originar. 

Mereu rătăcitoare, substratul lor închide 

Tot darul unui soare roșiatec și avar, 

Apoi, de-a lungul nopții, tot aurul stelar 

Și toată înflorirea reflexelor fluide. 

Iar când, târziu, prin trude-ndelungi și fir cu fir 

Au strâns în năvi de gheață un fabulos Ofir,     

Iluminate, pline de spornica lor muncă, 

Pornesc să-și întrunească ascunsele comori, 

Și peste mări de umbră și liniște aruncă 

Efluviile unor neprihănite zori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cezar Ivănescu 

Doina (Fragment) 
 

 

 ! pune-i-aş, i-aş pune gurii lacăt, 
pune-i-aş şi lacăt şi zăvor  

ca să nu mă spuie pîn’ la capăt  
cum atît fără de voie mor,   
cum atît de fără nici o vină  
cum atît de fără nici un rost;  
pentru ce, Fiinţă de Lumină, 
bun numa de tras pe Roată-am fost? 
pune-i-aş, i-aş pune gurii lacăt, 
pune-i-aş şi lacăt şi zăvor 
ca să nu mă spuie pîn’la capăt 
cum atît fără de voie mor; 
............................................. 
gura-mi însă spune de la sine 
nici cu apă, nici cu vin n-o ud, 
gurii mele Moartea-i face bine 

ca pe gura altui o aud! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  George Bacovia  

     

  Decembre 

              

 Te uită cum ninge decembre... 

             Spre geamuri, iubito, priveşte- 

 Mai spune s-aducă jăratec 

 Şi focul s-aud cum trosneşte. 

 

 Şi mână fotoliul spre sobă, 

 La horn să ascult vijelia, 

 Sau zilele mele- totuna - 

 Aş vrea să le-nvăţ simfonia. 

                                                     

 Mai spune s-aducă şi ceaiul, 

 Şi vino şi tu mai aproape, - 

 Citeşte-mi ceva de la poluri, 

 Şi ningă... zăpada ne-ngroape. 

 

 Ce cald e aicea la tine, 

 Şi toate din casă mi-s sfinte, - 

 Te uită cum ninge decembre... 

 Nu râde... citeşte nainte. 

 

 E ziuă şi ce întuneric... 

 Mai spune s-aducă şi lampa - 

 Te uită, zăpada-i cât gardul, 

 Şi-a prins promoroacă şi clampa. 

 

 Eu nu mă mai duc azi acasă... 

 Potop e-napoi şi nainte, 

 Te uită cum ninge decembre... 

 Nu râde... citeşte nainte.

     



 

 

 

 

    

      Emil Botta 

  Un dor fără sațiu 

     

 De un dor fără sațiu-s învins 

 și nu știu ce sete mă arde. 

 Parcă mereu, din adânc, 

 Un ochi răpitor de Himeră 

 Ar vrea să mă piardă 

 Și pururi n-am pace, 

 Nici al stelei vrăjit du-te-vino în spații, 

 Nici timpii de aur, nici anii-lumină, 

 izvoare sub lună, ori dornică ciută, 

 nimic nu mă stinge, nimic nu m-alină 

 și parc-aș visa o planetă pierdută. 

 E atâta nepace în sufletul meu, 

 bătut de alean și de umbre cuprins... 

 Un dor fără sațiu m-a-nvins, 

 și nu știu ce sete mă arde mereu. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aron Cotruș 

Horia 
 

De jos  

te-ai ridicat, pietros, viforos, 

pentru moţi, 

pentru cei săraci şi goi, pentru toţi... 

şi-ai despicat în două istoria, 

ţăran de cremene, 

cum n-a fost altul să-ţi semene, 

Horia! 

 

te-ai desprins aspru din gloată, 

cu-obraji supţi,                                                                                                               

cu ochi crunţi, 

să lupți, 

să-nfrunţi 

din sălbatecii-ţi munţi: 

oştile craiului, temniţă, roată... 

.................................................  

pân’la Bălgrad pe roată, 

uimind călăi, nemeşi, gloată, 

ţi-a bătut neschimbat, sub ţundra săracă, 

aceeaşi mare, neînfricată inimă  

romano-dacă.. 

 

duhul tău trăieşte încă treaz în munţi 

şi va trăi dârz cât vor domni peste moţi 

zbiri crunţi 

şi mişelnici despoţi... 

 

uriaş domn, 

pe-al adâncurilor noastre sfâşiat somn, 

pe-al răzmeriţelor roşu praznic, – 

mai roşi-vei oare vreodat’, năpraznic, 

acestui neam, viaţa şi istoria –, 

tu, munte, 

al vrerilor nostre celor mai crunte,  

Horia?!

 



 

 

                  Despre înțelepciune:  

,, Nu căutați niciodată să faceți uz de autoritate când puteți recurge la 

rațiune.” (Voltaire) 

,, Cine se răzbună după victorie este nevrednic de biruință.” (Voltaire) 

,, Niciodată nu este mai înjosită specia umană decât atunci când 

ignoranța este înarmată cu puterea.” (Voltaire) 

,, E mai ușor să cucerești decât să conduci.” (Voltaire) 

,, Atunci vor fi republicile fericite, când conducătorii vor gândi, iar 

gânditorii vor conduce.” (Platon) 

,, Câtă luciditate, atâta dramă.” (Camil Petrescu) 

                    Despre respect: 

 ,, Înalță-ți sufletul atât de sus, ca nicio ofensă să nu-l poată ajunge.” (R. 

Descartes) 

 ,, Insulta e declarația înfrângerii.” ( N. Iorga) 

 ,, Respectul e un tribut pe care nu-l putem refuza meritului.” ( Imm. Kant) 

 ,, Ești mare, ești puternic, dar nu e de ajuns: fă-mă să te stimez.” ( J. De    

                                                                         La Bruyere) 

      ,, Nu confunda reverența cu temeneaua.” 

        ( T. Mușatescu) 



 



 
 

 

 

 

Era o zi frumoasă de iarnă. Bunicul a plecat în pădure împreună cu 

nepotul său, Ionică, să adune lemne de foc. 

Copacii tăcuți erau îmbrăcați în promoroacă, iar vântul gemea jalnic. 

Peste pământul amorțit se așternuse o pătură imaculată ca petalele unui crin. 

Deodată au auzit un sunet ciudat. În apropiere, lângă un stejar, 

era un pui de căprioară speriat care tremura de frig. Era rănit la 

un picior și nu mai putea merge. Ionică l-a luat în brațe și s-a 

urcat cu el pe sanie, iar bunicul a pornit către casă. După câteva 

zile de îngrijire, puiul s-a făcut bine. Ionică și bunicul l-au luat și 

l-au dus în pădure în același loc. Puiul s-a făcut nevăzut în 

mijlocul pădurii. 

Ionică era foarte fericit că a putut salva puiul de căprioară. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Era o zi frumoasă de primăvară.  Împreună cu părinţii mei am mers în 

pădure, la picnic. 

Deodată am văzut o veveriţă. Am vrut să mă apropii, dar a fugit. Părea un 

ghem de culoarea flăcării, sărind de pe o creangă pe alta. 

     -Bună ziua,  veveriţă, nu te speria! 

     -Bună, dar cum te cheamă? 

     -Mă cheamă Ana. Dar pe tine? 

     -Eu sunt Riţa –Veveriţa,  acrobata pădurii. Ţi-au plăcut săriturile mele? 

     -Mi-au plăcut mult . Eşti   curajoasă, am văzut că nu îţi este teamă să faci 

salturi care mie mi-au dat fiori. Riţa, ce ai în lăbuţe acum? 

     - În lăbuţe am  ghinde, nuci şi alune, cu care mă hrănesc. Le ţin în scorbura 

mea. 

     -Să ştii, dragă Riţa, că mă bucur mult că te-ai apropiat de mine. Mie îmi plac 

mult animalele, iar veveriţele sunt preferatele mele. 

- Mă bucur că te-am cunoscut, Ana. 

-Veveriţo, trebuie să merg la masă, mă cheamă mama.  Te las şi pe tine să-ţi 

termini treaba. 

- Bine , Ana. La revedere! 

-La revedere, Riţa- Veveriţa! Data viitoare îţi voi aduce nuci. Rămâi cu bine! 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe o frunză verzulie, 

Chiar lângă o păpădie, 

Se plimba o gărgăriță 

C-un grăunte în guriță. 

 

Era mică, rotunjoară, 

Exact ca o gulioară! 

Cu bulinele-i negrite 

Și picioarele-ndoite. 

 

Tot mergând în pas vioi, 

A dat peste-un mușuroi: 

Furnicuțele munceau, 

Provizii își procurau. 

 

Dar tu, gărgăriță, hai! 

Nu-nțeleg de ce mai stai? 

 

 



 
 
 
Furnicuța vrednicuța 
Toată ziua, sărăcuța, 
Muncește, cară, adună 
Pentru iarna cea nebună; 
După hrană dă fuguța 
Pentru-a-și umple cămăruța.  
 
Greierașul, leneșul, 
Toată vara, galeșul, 
A cântat seara pe-afară 
La vestita sa chitară. 
Pe o frunză de arțar 
Cânta doine în zadar. 
 

Furnicuța, când îl vede, 
Îi grăiește la ureche: 
,,- Ce faci, greiere, iar cânți, 
Iar umbli hoinar la nunți? 
Nu-ți aduni și tu mâncare 
Pentru iarna viitoare?” 

 
Greierele somnoros 
Își lăsă chitara jos: 
Las-,furnico, este vreme,  
Am tot timpul, nu te teme, 
Să adun multă mâncare  
Pentru iarna viitoare.  

 
Iarna repede veni, 
Greierașul flămânzi; 
Niciun bob nu se zărea, 
Neaua tot acoperea, 
Căsuța-i era-nfundată  
Sub un maldăr de zăpadă! 

 
Se grăbi către furnică 
Să-i ceară o bucățică, 
Dar ființa cea haină 
Îl respinse fără milă: 
,,- Vara n-ai mișcat un os! 
Acum tremură vârtos! 
Ia în cioc un țurțur mic, 
Poate-așa nu mori de frig!” 
 



 
 
  

 

 

În grădina mea, într-o seară, pe vechiul buștean, am văzut mii de insecte. Dădeau un 

spectacol.  

 Bondarul, îmbrăcat elegant, era prezentatorul serii. Licuricii, cu lumina lor magică, 

erau pe post de reflectoare. Furnicuțele își executau numărul lor de dansatoare, iar fluturii 

mari de noapte, cu aripile întinse, deveniseră niște veritabile cortine. Țânțarii jucau rolul de 

echilibriști. Cărăbușii, cu mersul lor greoi, ca niște elefanți, s-au apropiat și ei să-și 

îndeplinească rolul. Au urmat libelulele grațioase îmbrăcate în rochii strălucitoare cu paiete 

străvezii, care au dansat ca niște balerine. Muzicanții serii au fost greierii în fracuri elegante. 

Gărgărițele timide, pe post de clovni, și-au jucat rolul lor cu mult talent.  

 Când spectacolul era în toi, un lătrat nervos de câine întrerupse pentru un moment 

evoluția artiștilor care, speriați, erau gata să se împrăștie care încotro, dacă nu interveneam eu 

liniștindu-i și aplaudându-i pentru talentul lor. Le-am mulțumit pentru spectacolul oferit, iar ei 

au făcut o plecăciune către mine, ca niște mari artiști.  

 



 

 

Albinuța hărnicuța 

Dimineața dă fuguța. 

În grădină ea se duce 

Să culeagă miere dulce. 

 

Ea suratele își cheamă 

Și la lucru le îndeamnă; 

     Vestea-n lume se va duce 

     Mierea lor e cea mai dulce. 

 

                           Anicuța o privește 

                              Și frumos ea îi vorbește 

                                Despre dragostea ce-i poartă; 

                                             Cu blândețe ea se poartă. 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

Ieri, pe floarea din grădină, 

S-a așezat o albină: 

Harnică și sclipitoare 

Se plimba din floare-n floare. 

 

O priveam cum hoinărea 

Mândră, prin grădina mea. 

Florile înmiresmate 

Ea le fermeca pe toate. 

 

Astăzi ea mă urmărea: 

A intrat în clasa mea! 

S-a apropiat de mine, 

A venit... spre-a mă susține. 

 

Colegii n-au priceput, 

De albină s-au temut; 

    Ea atunci m-a-ncurajat- 

Notă bună am luat! 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sunt un fluture venit din amintire 
Întors să-ți readuc în minte 

Jocurile copilăriei, 
Plimbările pe câmpii și munți, 

Clipele când stăteai 
Fără grija zilei de mâine, 
Iar singura ta problemă 
Era atunci când nu știai 

Cum să faci rost de câteva cireșe 
Din livada lui Moș Costache... 

 
 

Acum ai crescut... 
Nu mai ești copilul de altădată, 

Dar știu că acele clipe nu le vei uita 
niciodată 

Și sper să nu-i fi omis chiar 
pe micii tăi poznași 

Cu care îți petreceai mai tot timpul, 
Încercând să luați toate nucile pitite 
de tata în porumbar sau în fâneață... 

Eu atât mi-am dorit: 
să știu că niciodată 

Acele vremuri nu le vei uita... 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sunt un fluture venit din amintire... 

Aripile mele au multă strălucire; 

Te chem alături de prietenii mei: 

Vino cu noi! Hai, vrei? 

 

Vom zbura din floare în floare 

De la trandafir pân-la cicoare 

Vom dansa și ne vom bucura, 

Polen de aur împreună vom aduna... 

 

Colorați, frumoși și mici 

Copii, tătici și mămici 

Fericirea-o vom simți, 

Viață dulce vom trăi! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sunt un fluture venit din amintire... 

M-am oprit în palma ta, copile,  

Hai cu mine să-ți arăt lumea mea: 

Vom zbura de la flori până la stea! 

Alți fluturi ca mine așteaptă 

să te cunoască, 

Lumile noastre trebuie să-nvețe 

Să se prețuiască. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sunt un fluture venit din amintire... 

Din negura anilor a mea-i sosire; 

Primăvara cu mine o aduc, 

În suflet lumină îți arunc. 

 

Păsările își caută mereu alt cer, 

În diminețile sfioase umbrele nopții pier; 

Soarele urcă pe cerul înalt, 

Razele lui au sclipiri de diamant. 

 

 

 

                                                  Vise neîmplinite și speranțe pierdute prind viață, 

                                                 Tărâmul nostru se-mbracă în culori, de dimineață, 

                           Florile, cu toate petalele zâmbesc, 

                               Pe fluturii gingași în brațe-i primesc. 

 



 
 
 
 
 
 
 
Sunt un fluture venit din amintire... 
Am venit numai și numai pentru tine. 
Aș vrea să stai câteva clipe cu mine... 
Am venit aici să-ți amintesc de acel răsărit 
Pe care atât de mult l-ai iubit... 
Când te trezeai de dimineață 
Și primele raze te mângâiau pe față. 
Adu-ți aminte de copilărie, 
Când zburdai toată ziua pe câmpie: 
Glasul cristalin al păsărilor ascultai, 
Mersul grațios al căprioarelor urmăreai; 
Vreau să-ți mai amintești și serile 
În care contemplai pe cer stelele 
În nopțile cu lună plină- 
Nu voiai ca diminețile să vină... 
Vreau tot ce-a fost frumos să-ți amintești, 
Înapoi în timp cu mult dor să privești... 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Din grădina mea frumoasă 
A intrat pe geam în casă! 
Se rotește, se-nvârtește 

Și pe mâna mea se-oprește! 
Trup fragil și drăgălaș: 

Este micul fluturaș. 
 

Delicat, plin de culoare, 
E-o minune și-o splendoare! 

Aripioarele-i, cred eu, 
Sunt rupte din curcubeu. 

Puful lui nu îl atinge, 
Căci viața i se va stinge! 

 
Fascinat de cum lucea 

Floarea de pe bluza mea, 
Se-așeză pe ea îndată, 

Crezând că-i adevărată... 
 

Mititelul cel dungat 
Într-un fir s-a încurcat! 

(El polen a căutat) 
Iară eu l-am ajutat, 

Lângă geam l-am așezat. 
 

După ce s-a dumirit, 
Că singur s-a păcălit, 
El cu greu s-a îndurat 
De pe floare și-a luat 

Zborul spre a mea grădină 
Unde sunt adevărate 
Florile înmiresmate. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

Sunt un fluture venit din amintire... 

Haide, vino lângă mine! 

Să zburăm noi amândoi, 

Să ne-ntrecem peste văi, 

Peste munți, peste câmpii- 

Buni prieteni noi vom fi- 

Lângă noi te vei simți 

Foarte bine,-așa să știi! 

 

Noi zburăm din floare-n floare 

Și v-aducem alinare; 

Ție-ți dăruim o floare 

Încrustată cu cristale 

Albe și strălucitoare 

Ca un zâmbet de copil 

Inocent și cristalin. 

 



 
 
  
 

  
 
 
 

Ora de muzică-ncepe: 
,,Să tăcem ca niște cepe!” 

Spune un coleg brunet 
Cu un zâmbet cam șiret. 

 
După-o clipă de tăcere, 

Ușa se deschide cu putere: 
Profesoara, speriată, 

Își înghite limba toată. 
 

Se prezintă-Apolodor 
Cel mai renumit tenor, 
Dar se-ntoarce înapoi 

                                              Și primește nota doi! 
 

Dragul nostru pinguin 
Băuse- un pahar cu vin 

Când spre ușă s-a-ndreptat, 
Drept în nas el a picat. 

 



 

 

 

 

  

 

 

Azi, la ora de română, 

Deschizând al meu caiet, 

Am citit o poezie 

A unui mare poet. 

 

M-am gândit să-ncerc și eu 

Să compun o strofă, două, 

Despre-acel Apolodor 

Care ne este drag nouă. 

 

Apolodor veni la școală, 

Dar copiii-l necăjeau, 

Alții cam cu nepăsare 

Către el ochii-ndreptau. 

 

Eu de el m-apropiai 

Apărarea îi luai: 

- Apolodor, doresc să știi,  

Pe mine te poți bizui! 

 

El își ridică privirea 

Spre mine, evlavios, 

Arătându-și mulțumirea 

Că i-am fost de mult folos. 

 

Mai târziu, Apolodor, 

Silitor și isteț tare, 

Studia cu mare spor 

Lucrând prin dicționare. 

 

Pentru a sa carieră 

Un spectacol el a dat: 

Au venit la premieră 

Și grozav l-au lăudat! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Pornind agale,-Apolodor, 

De la Circul Moșilor, 

Se îndreptă spre-un amator 

Tocmai pe strada Zorilor. 

 

El se numea Conchistador, 

La circ lucra ca scamator, 

Dar ar fi vrut, spre Labrador, 

Să plece cu Apolodor. 

 

Avea însă o problemă- 

Pur și simplu o dilemă: 

El voia a fi tenor 

Pentru a cânta la cor. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe un ghețar îndepărtat 

Și de lume uitat, 

Trăia voios și zâmbitor 

Un pinguin atrăgător. 

 

El se juca și alerga, 

Cânta de zor și-aplauda 

Și-ntr-un picior tot țopăia 

Pe alții îi maimuțărea... 

 

Dar într-o zi fără noroc, 

Pe când sărea din loc în loc, 

Apolodor cel iubitor 

S-a înțepat la un picior... 

 

Din acea zi n-a mai sărit 

Și a umblat mai liniștit. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gâză mică, frumușică, 

Ce-ai pățit la cea aripă? 

Te-ai rănit și-acum te doare, 

Nu mai zbori din floare-n floare... 

 

 

 

 

Unde-o fi mămica ta 

Și ce s-a-ntâmplat cu ea? 

Ai plecat, n-ai ascultat, 

Și-acum, vezi ce s-a-ntâmplat? 

 

Ia privește-acum în zare: 

Nu-i a ta mămică oare? 

A venit cu ajutoare 

Pentru puiul ei cel mare. 



 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Primăvara, anotimpul cu multă mișcare, a sosit. Soarele cald și vesel se joacă pe cerul 

cristalin, revărsând căldura mângâietoare peste pământul amorțit. 
 Copacii s-au odihnit toată iarna sub mantia de zăpadă. De sub frunzele moarte, 
plăpânzii ghiocei își scot clopoțeii vestind primăvara. Petalele lor albe ca laptele sunt 
dezmierdate și mângâiate de lumina și căldura soarelui. Odată cu ghioceii apare și rândunica 
cea voioasă tăind albastrul cerului ca o săgeată, în drumul spre noua casă. 
 Natura se trezește la viață, gândăceii și păsărelele de toate neamurile zboară, mieii 
zburdă pe câmpii, mierla cântă în zăvoi, albinele roiesc în jurul florilor după dulcele nectar, 
iar frunicuțele harnice lucrează din zori și și până-n seară. 
 Primăvara este un anotimp superb. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Primăvara este anotimpul care ajută natura să-și arate frumusețile, când totul se 
trezește la viață din somnul adânc al iernii. 
 Primăvara păsărelele cântă toată ziua, dar își arată toată forța glasului lor numai în zori 
și în amurg. Prin dumbrăvile din câmpii poate fi auzit cântecul ciocârliei și al pitpalacului, iar 
prin pădurile de la munte cântă pițigoiul și pitulicea.  
 Câmpurile și dealurile au înverzit, mușchiul copacilor e moale ca o pernă, iar brazii 
privesc mândri către soare. A albit iarăși floarea ghiocelului și un parfum ușor de toporași se 
răspândește la adierea vântului. Primăvara, ca o gazdă primitoare, le întâmpină pe toate 
păsările călătoare care se întorc din depărtări pentru a da concerte cu glasurile lor 
fermecătoare. 
 Îmbrăcată într-o mantie plină de lumină, primăvara aduce cu ea tinerețe, voioșie, 
prospețime și culoare. Toate vietățile se bucură de acest mărțișor minunat primit în dar de la 
frumosul anotimp.  
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

  

 

Soarele își face loc printre norii cenușii. El trimite câteva raze spre întinderea argintie. Haina 

albă a pământului se destramă în firicele subțiri. 

- Cling! cling! se aude un glas cristalin. 

- Cine ești? 

 Din pământul umed și negru a răsărit o suavă floricică. Vocea ei cristalină ca un 

clopoțel răsună din nou: 

 - Eu sunt vestitorul primăverii, cel care anunță venirea anotimpului tinereții și al 

frumuseții. 

 Soarele îi adresă și el câteva cuvinte ghiocelului: 

 - Eu sunt soarele cu raze aurii și cu lumină delicată care te ajută să crești și să te faci o 

floare mare și frumoasă. 

 - Bunule soare, sunt trist, deoarece florile celelalte nu-mi observă splendoarea, se 

retrag și se distrează fără mine... 

 - Dar tu ești cea mai delicată floare, trezești la viață întreaga natură! Ar trebui să fii 

mult mai adorată chiar și decât mine. 

 - Asta nu se poate. Tu ești mingea de aur care aruncă o pulbere vrăjită peste întreaga 

natură. Fără tine eu nu aș fi ceea ce sunt.  

 - Eu, soarele, cu razele mele o să fiu mereu aproape de tine, plăpândule ghiocel, pentru 

că  tu îți suni clopoțeii și vestești primăvara. 

 Peste câteva zile, ghiocelul nu a mai fost singur, căci toată grădina s-a umplut cu mii și 

mii de alți ghiocei ca și el.  

 În natură este multă frumusețe. Peste tot vezi flori ca în paradis. Pomii sunt plini de 

petale gingașe, iar fluturii multicolori colindă veseli prin văzduh. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primăvara, prin grădină, 

Cheamă florile-n lumină, 

Le trezeşte, le dă zor 

Din adâncul somn al lor. 

 

Se mută în munţi zăpada- 

Nu mai e pe toată strada, 

Haina ei împărătească 

A-nceput să se topească. 

 

Vestitorii primăverii 

De prin alte ţări sosesc 

Să miroasă floricele 

Din pământul românesc 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vine iarăși primăvara 
Și bucură toată țara! 
De sub plapuma de gheață 
Ghiocelul prinde viață... 

 
 
Le cheamă pe-a(le) lui surori- 
Mândre și frumoase flori- 
Ele toate se trezesc 
Și apoi se gâlcevesc. 

 
 
 
Mândrul soare-a răsărit, 
Peste câmpuri a pornit, 
Generos, el se înclină 
Să dea florilor lumină. 

Ici, în lanul de trifoi, 
O ceată de pițigoi 
Ciripește-n veselie, 
Căci natura reînvie. 

Stoluri dragi de rândunele 
Și pâlcuri de păsărele 
Se mândresc cu glasul lor 
Și cântă precum un cor. 

 
Arborii, din garderobă, 
Își pun haina, fără probă 
Și cu toții se unesc, 
Munții îi împodobesc. 

Toți copiii, pe câmpie, 
Zburdă plini de bucurie 
Primăverii îi zâmbesc, 
Păsările ciripesc. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Soarele galben ca o lămâie coaptă s-a ivit pe 

cerul albastru. 

Aripa ușoară a vântului mângâie colțul 

fraged al ierbii. Mugurii timizi de salcie s-au    

desfăcut sub razele călduțe. Păsărelele venite din 

toate colțurile lumii se îndreaptă în stoluri către 

copacii bucuroși de oaspeți. Pe câmp au înflorit 

minunatele floricele multicolore.  

- Bine ai venit, primăvară! Am observat toate 

semnele venirii tale și ți-am creat portretul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este din nou primăvară.  

Natura se spală pe ochi somnoroasă, fiindcă tocmai s-a trezit din somnul anotimpului 

rece. Așezată în fața oglinzii, primăvara își dă cu puțină pudră pe fețișoara ei gingașă, trăgând 

cu urechea la șușotelile misterioase care se aud. Sunt copacii care s-au îmbrăcat de sărbătoare, 

iar acum stau la taifas. Păsărelele își încep și ele recitalurile.  

Primăvara continuă să se gătească. Acum și-a aranjat rochia de mătase, răspândește 

mireasmă din petalele florilor și zâmbește cerului albastru, cristalin. Nu a uitat, desigur, să-și 

contureze puțin ochii, iar iarba a prins deja culoare. După ce și-a pieptănat părul, și-a pus pe 

cap un voal alb și a anunțat izvoarele că pot să murmure poveștile agonisite în timpul iernii.  

Sufletul meu se bucură nespus de toate minunile naturii și mă întreb: de ce nu este 

întotdeauna primăvară? Atunci frumusețea naturii este mai presus de orice. Oare este 

trecătoare această frumusețe? Nu. Natura nu are o frumusețe trecătoare, are doar haine pe care 

le îmbracă și cu ajutorul cărora se schimbă total. Acum câteva zile, livada era acoperită cu o 

pătură albă de nea, iar peste câteva săptămâni pomii înfloriți vor semăna cu niște balerine 

îmbrăcate în rochițe albe.  

Se spune că toate anotimpurile sunt frumoase, dar parcă primăvara ocupă un loc aparte 

în sufletul meu. Nimic nu poate fi mai frumos decât un peisaj de primăvară în care toate 

elementele se află într-o conexiune și într-o armonie perfectă, asemenea unor reguli luate din 

tiparele eterne ale naturii.  

 

 



 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pământul somnoros a început să se trezească la viață.  

Norii suri au căptușit tolba posomorâtă a iernii, apoi și-au luat zborul către 

tărâmurile înghețate. Din cerul limpede ca un cristal luminos, razele blânde și 

aurii ale soarelui poleite în culorile calde ale primăverii coboară pe pământ 

încălzind pomii golași. Primăvara trezește la viață întreaga natură. La munte, 

iarna a început să-și strângă cojoacele. Firicele subțiri de apă scot la iveală 

petice de pământ negru. O suavă floricică nu se teme de zăpadă. E ghiocelul cu 

clopoțelul lui de argint și cu gluga verde care privește împrejur. Nu se teme de 

zâna îmbrăcată în steluțe argintii și cusută cu ace de gheață. Ea va pleca în 

curând, iar muntele, acum pustiu, se va împodobi în veșminte de verdeață. 

Primăvara coboară grăbită din caleașca ei de curcubeu.  

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Este o zi frumoasă de primăvară. Soarele cu razele lui strălucitoare încălzește 

pământul. Eu împreună cu verișoara mea mergem în pădure. În plimbarea noastră suntem 

însoțite de Roxi, cățelușa mea. În pădure totul este verde. Copacii purtau straie verzi, iar 

păsărelele ciripeau vesele. 

 Deodată am auzit un zgomot. Miruna mă întreabă:  

- Ce se aude? 

- Nu știu, am răspuns eu. 

- Hai să ne uităm. Dar unde e Roxi? 

- Uite-o lângă acel tufiș. Hai să vedem ce a găsit. 

- Bine. Dar uite un iepuraș! Ce frumos e! 

- Da, este foarte frumos! Are blănița albă și ochișorii roșii. 

- Privește, are lăbuța rănită, spuse cu tristețe Miruna. 

- Sărăcuțul de el, cred că suferă foarte mult! 

- Eu zic să-l ducem acasă și să-l îngrijim. 

- Atunci să nu mai pierdem timpul și să mergem. 

 Am plecat grăbite cu iepurașul rănit în brațe. Acasă l-am bandajat și l-am hrănit. După 

câteva zile, iepurașul s-a făcut bine. Am decis să-l ducem în pădure, în mediul lui de viață. 

 Mereu ne vom gândi la iepurașul cu blănița albă. 

 



 
 
 
 
  

 

 

  

 

 

 

Soarele își face loc printre norii cenușii. El trimite câteva raze spre întinderea 

argintie. Haina albă a pământului se destramă în firicele subțiri. 

 -Cling! Cling! Se aude un glas cristalin. 

 -Cine ești ? 

 -Sunt ghiocelul, prima floare care apare primăvara și care aduce cu el căldura și 

păsărelele. Dar tu  cine ești ? 

 -Sunt prima rază de soare. Am venit să încălzesc pământul, să luminez pădurile și să 

dezmorțesc natura. 

 -Deci datorită ție s-a topit stratul de zăpadă de deasupra mea!  Îmi ținea cald, dar 

simțeam nevoia să respir aer curat. Dar se pare că sunt cam singur. Nu mai văd niciun  frate 

de-al meu pe aici. De ce nu or fi ieșit? 

 -Încă nu am putere. Tu ai fost mai curajos. Așteaptă puțin să-mi trezesc și eu celelalte 

raze-surori  și vor apărea și frații tăi. Raza de soare a avut dreptate, a doua zi soarele 

câștigase lupta cu norii și încălzea acum întreaga natură. Rând pe rând, din pământul încă 

umed după topirea zăpezilor, apăreau firicelele firave de verdeață. Printre ele, clopoței mici 

și albi se ridicau cu clinchete vesele. 

 A venit primăvara ! 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Este o primăvară târzie. Floricelele colorate zâmbesc sub căldura 

soarelui.  Păsărelele ciripesc fericite în pomii înfloriți. O astfel de zi este 

perfectă pentru o excursie în natură. 

 Dănuț și Gabriela, doi buni prieteni, se gândesc să organizeze o 

ieșire cu cortul. Și-au pregătit toate cele necesare și au pornit la drum. 

 Au ajuns într-o poieniță frumoasă și și-au instalat cortul lângă 

un râu. Și-au pus sucurile la rece în apa râului și au pornit într-o 

plimbare pentru a cunoaște împrejurimile. Nu au ajuns prea departe și au auzit un zgomot în 

tufișuri. S-au  speriat îngrozitor și au luat-o la fugă. S-au ascuns după un pom uriaș și au 

așteptat să vadă dacă iese cineva din tufișuri. Inima le bătea cu putere și nu știau la ce să se 

aștepte. După o clipă, au văzut un iepure mare și urecheat, țâșnind dintr-un boschet. Și-au dat 

seama că nu erau în pericol și au început să râdă. S-au apropiat de iepure, gândindu-se că e 

flămând. Dănuț s-a dus repede la cort și a adus ceva de ronțăit. Iepurele era destul de blând, a 

adulmecat mâncarea și a luat-o la goană prin pădure. Copiii l-au urmărit puțin și au descoperit 

că iepurele își avea acolo familia. Erau doi iepuri mari și patru puișori. Copiii s-au apropiat de 

familia Iepurilă și s-au împrietenit. 

 Din acea zi, Dănuț și Gabriela fac                            excursii dese în acea poieniță 

pentru a-și vizita prietenii urecheați și                                                 pentru a-și face și alte 

cunoștințe. 

 

 



 

 

 

 

  

 

Eram  în excursie la munte. Mă îndreptam spre cabana Clăbucet. M-am oprit lângă un brad tânăr. 

- Bună ziua, brăduţule! 

- Bună, copile! 

- Mai este mult până în vârful muntelui? 

- Când vei ajunge la locul de unde izvorăşte apa, vei coborî o pantă şi apoi vei găsi bătrânul brad ,  

cel mai înalt şi mai falnic.  Acolo este şi un platou care a fost împădurit anul trecut. 

- Ce animale sunt pe aici? 

- Nu vor întârzia să apară veveriţe, fazani, căprioare, arici şi iepuri. Cu cât înaintezi  în adâncul  

pădurii vei întâlni animale periculoase: ursul, lupul şi mistreţul. Îţi recomand să mergi  însoţit de părinţi 

 şi să nu te abați de la traseul marcat! 

- Mulţumesc, brăduţule! 

- Distracţie plăcută! zise brăduţul. 

 

 

 



 



 
 
 

 

 

În palatul de primăvară al Reginei Natură 

 pregătirile sunt în toi. Fiul reginei se căsătorește cu  

                      Crăiasa Florilor.  

              Bujorii, servitorii palatului, îmbrăcați în haine de sărbătoare, pregătesc 

 bucate alese. Mireasa, îmbrăcată într-o rochie de ghiocei și toporași, 

 poartă pe cap o diademă de gingașe lăcrămioare. Ginerele poartă un costum de  

culoarea rubinului din petale de trandafiri. La cămașă poartă butoni dintr-o  

suavă floricică, iar nasturii sunt din primule albe.  

                                     La sosirea mirilor, toate florile ies pe alei. Violete timide        

                          îmbrăcate în haine cu parfum delicat, clopoței sfioși, narcise cu   

                            farmec simplu și lalele multicolore se aliniază pe aleea  

                                  îmbrăcată cu flori de năsturași. 

Macul, roșu la față de emoție, face o adâncă plecăciune    

la sosirea micsandrelor înalte și parfumate care sunt desemnate 

ca domnișoare de onoare. Ele așteaptă sfioase și emiționate  

                                           sosirea cavalerilor de onoare, crinii eleganți și stânjeneii  

                                              supli. Zorelele se înalță iute să vadă și ele ce se petrece.            

                                             Drept nași sunt liliacul și iasomia îmbrăcate frumos cu   

                                               flori ca niște steluțe. Toți nuntașii pleacă spre biserică  

                                                în calești împodobite cu flori de brebenei. Zambilele  

                                                           înșirate pe marginea drumului salută nuntașii cu  

                                                              bucurie. La intrarea în biserică, o ploaie de  

                                                                petale albe de flori de cireș se revarsă ca o  

                                                                          cascadă de confetti peste mulțime.  

                                                                                        Inima oricărui om sensibil bate cu  

                                                                                          putere și tresaltă de bucurie la  

                                                                                              vederea acestui spectacol de    

                                                                                                 primăvară.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub razele soarelui de foc, natura își oferă rodul și binefacerile, 

desfăcându-se ca o floare gata să rodească. Adierea răcoroasă a vântului te 

răsfață ca o binecuvântare.  

Este anotimpul vacanțelor, când împărăția luminii și a căldurii îi bucură 

pe toți copiii. Pădurile te cheamă să hoinărești și să le admiri splendoarea. 

Păsărelele își înalță trilurile măiestre spre soare, ispitindu-te dimineața să te 

trezești odată cu ele. Pe câmpii, holdele de aur cu spice pline și coapte se 

leagănă alene, unduindu-se sub mângâierea vântului leneș. Muntele își așteaptă 

oaspeții cu verdeață proaspătă și cu aer pur și înmiresmat. Marea e și ea 

nerăbdătoare să îmbrățișeze cu talazurile și cu nisipurile ei miile de iubitori ai 

soarelui. Cine nu îndrăgește anotimpul acesta cald și luminos, strălucind de viață 

și de frumusețe? 

Văzând că le pare rău copiilor atunci când pleacă, pentru a nu-i dezamăgi 

pe micii săi prieteni, vara înțeleaptă se va întoarce și anul viitor, fără să întârzie 

niciun minut.  

 



 
 
 
 
 
            Afară este frig și plouă- 

Eu am o umbrelă nouă 

De culoare roșie este 

Parcă-i luată din poveste. 

Roșul mie îmi inspiră 

O zi caldă și senină, 

Soarele-i ca un safir- 

Simt miros de trandafir. 

 

Soarele-i cu ploaia-n luptă, 

Dar aceasta este scurtă, 

Căci astrul surâzător 

E mereu învingător- 

Bucuria tuturor! 

Când pe culme el răsare, 

Frigul pleacă la plimbare: 

Bucuria este mare! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 E vară.  

 Mă uit pe geam și văd cum cerul se schimbă. Din albastru s-a făcut gri și posomorât. 

Norii albi s-au murdărit și s-au întristat. Sunt atât de triști, încât încep să plângă. Aud tunetele 

asurzitoare, iar fulgerele aproape că mă orbesc. Mă trec fiori. Totul trece foarte repede. Ploaia 

s-a oprit.  

 Picături reci atârnă pe iarba verde. Pădurea de smarald respiră parcă mai ușor. 



 

          

 

 

 

                                                                                                    Dar ah! Clopoţelul răsună: 

                                                                                                    E semn că vacanţa s-a dus! 

            E timpul să-mi iau ,,ziua  bună”, 

            Căci dorul m-apasă nespus. 

 

            Mi-e dor de colegi şi de Doamna! 

            Mi-e dor de ghiozdanul cel greu... 

            În urma copiilor, toamna 

            Aruncă cu frunze mereu. 

         

 

 

O sută de zile de soare                                     

O sută de zile de joc: 

Aceasta-i vacanţa cea mare 

Când mii de cireşe se coc. 

 

Pe dealuri, pe văi, pe câmpie 

Zburdalnice jocuri se-ncing 

Căci clinchete de bucurie  

Răzbat prin văzduh asurzind. 

 

 



 
 

 

 
 
 

În ghiveci, lângă fereastră, 
A-nflorit o floare-albastră! 

Camera o-nveselește, 
Toată lumea o-ndrăgește. 

 
Azi e tristă, ofilită 
Și tare nefericită, 

Căci fetița, de vreo lună, 
A uitat apă să-i pună! 

 
Mama-n cameră-a intrat, 
Floarea tristă-a observat, 
Drept în ochi mi s-a uitat 
Și pe dată m-a întrebat: 

 
 - De cât timp n-ai mai udat-o? 

De trei zile sau de patru? 
Dacă-ți place s-o privești, 

Trebuie s-o îngrijești... 
 

Floarea te va răsplăti, 
Fericit-o vei privi 

Și, oricât iarna te-apasă, 
Ea-ți aduce soare-n casă! 

 



 



 



 
 

 

 

 

 

A sosit toamna! Razele soarelui sunt din ce în ce mai palide. Cu toate că nopțile și 

diminețile s-au răcorit simțitor, zilele sunt încă plăcute. Soarele nu mai are puterea de altădată, 

dar lumina lui aurie încă învăluie totul în jur.  

Cerul senin începe să fie colindat de nori cenușii. Ei plutesc până se întunecă la față și, 

atunci, peste pământ se revarsă șuvoaie de apă pline de melancolie. Sunt lacrimile lui 

septembrie. Florile se apleacă sărutând cu evlavie pământul. Frunzele multicolore se leagănă 

în bătaia vântului ca niște bărcuțe pe apă. Pădurea pare poleită cu aur. Peste coroanele de 

flăcări ale copacilor, păsările călătoare plutesc pe apa albastră a cerului. Se apleacă spre arbori 

cu fâlfâiri de aripi ca un rămas-bun, apoi se șterg din depărtare, purtând spre zări necunoscute 

cântecul anotimpurilor. Viețuitoarele pădurii își fac provizii pentru iarnă. 

Toamna este zâna belșugului, iar oamenii strâng recoltele de pe câmpuri. Fructele 

parfumate, legumele multicolore încălzesc sufletele și privirile tuturor. În aer plutește o 

mireasmă de mere coapte și de struguri.  

Odată cu plecarea verii, a zburat și vacanța ca un stol de rândunele, iar septembrie nu a 

uitat să sune clopoțelul cristalin pentru școală. Copiii sunt gata să deschidă cu o cheie 

fermecată ușa tainelor neștiute de ei până atunci.  

Copacii sunt goi, soarele se ascunde pe după norii plumburii. E toamnă iarăși... 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiecare copil are un vis în care îi apare un peisaj unic. Am să vă povestesc un vis al 

meu pe care l-am avut într-o toamnă, pe când stăteam la geam.  
Vedeam cum copacii își pierd straiele multicolore, iar frunzele se dezlipesc de pe 

crengile pomilor, fiind luate de vânt și duse departe. Mă gândeam la un peisaj de toamnă pe 
care l-am văzut odată la munte. Copacii cu frunze de toate culorile acopereau stâncile frumos 
sculptate de forțele naturii. Râurile de un albastru pur împodobeau peisajul. Am văzut 
veverițe zburdând pe covorul ruginiu de toamnă. Într-o pădure, doi brazi bătrâni și aplecați de 
vânt se sfătuiau între ei. Apele vorbeau și ele în graiul lor. S-a dat vestea că iarna aspră se 
apropie. Din depărtare se auzea ecoul păsărilor ce își luau adio de la țara lor natală. Ciupercile 
zgribulite de frig se îngrămădeau una într-alta formând pâlcuri dese.  

Deodată se aude un zgomot afară, iar imaginea din vis dispare ca prin farmec. Mă 
întind pe patul pufos și adorm imediat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priveam cerul pe care se adunau grămezi amenințătoare de nori cenușii. Păreau niște 

balauri fioroși cu gurile deschise, târându-se greoi deasupra pământului.  
Vântul lovea sălbatic pomii golași ce se aplecau neputincioși. Frunzele alergau 

îngrozite, încercând să fugă din calea vântului puternic. Deodată, o rafală de stropi reci de 
ploaie se năpusti peste natura veștedă. Porumbul tremura, căci haina îi era zdrențuită. O tipsie 
de floarea-soarelui zâmbea strâmb dintr-un colț de grădină, unde fusese uitată. Dintre 
straturile pustii de unde fuseseră scoși cartofii, pământul bolovănos privea posomorât. Ploaia 
biciuia fără milă pământul trudit. Câte o vrăbiuță ciripea speriată, adăpostindu-se zgribulită 
sub streașina casei. Totul este atât de trist!  

Printre lacrimile pe care le simțeam sub gene, încercam să reînvii lumina și voioșia 
verii. 
 



  
 
 

A venit toamna... 

Încet, încet, zi după zi, vacanța s-a scurs ca un fir subțire și fin de nisip  

în clepsidra de aramă a timpului, iar vara, fără să ne dea de știre, duce cu ea clipele  

deosebite pe care, în dărnicia ei, tot ea ni le-a oferit. Acum ni le ia înapoi, unul câte unul,  

toate darurile sale și ni le duce departe, departe de tot. Când ne trezim ca dintr-un vis,  

vedem că nu mai avem lucrurile mărunte, dar care erau neprețuite. 

Unde s-au dus toate? Unde-au dispărut dulceața și aroma piersicilor coapte, parfumul 

cireșelor roșii ca niște mărgele? Oare cine a furat foșnetul lin al zefirului ce trecea printre 

ramurile sălciilor plecate? Unde s-au ascuns apusurile târzii când puteam contempla discul de 

foc ce aluneca pe după deal, împrăștiind flăcări de aramă? S-au dus departe... A pierit zborul 

vioi al păsărelelor, a dispărut taina valsului lent al gâzelor ce dănțuiau seara pe melodia veche 

a unui greier acompaniat de broscuțe. Frunzele, care odinioară erau tinere și verzi, acum stau 

încremenite și nedumerite, privind la spectacolul toamnei fără să înțeleagă de ce bolta senină 

și azurie, curată ca o frunte de copil, s-a încruntat și s-a învinețit deodată.  

Acum străzile sunt pustii, umede și reci, garnisite din loc în loc cu câte o băltoacă, iar 

ploaia fără sens picură monoton... Mi-e dor de nisipul fierbinte în care se afundau picioarele 

ciocolatii, iar valurile mării veneau încete și cuminți la țărm.  

Și frunzele plâng, plâng... Una câte una, ele părăsesc copacul care le-a fost părinte   

unic și se lasă antrenate într-un joc barbar de către rafalele puternice de vânt. Cerul e 

greu și cenușiu, rece ca gheața. Privindu-l, te întrebi: unde sunt ploile repezi și calde 

de vară? 

                       Gândurile bune dispar în decorul trist, ciorile dau un concert sinistru, iar  

                   frunzele plâng, plâng... 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

        Luna septembrie a sosit și, odată cu ea, a venit și toamna plină de roade. Copiii  

        se întorc la școală după lunga vacanță de vară. 

 Zilele lungi și călduroase devin tot mai scurte și mai răcoroase, iar nopțile se    

       fac tot mai  lungi. Frunzele copacilor îngălbenesc și acoperă pământul cu un covor     

       foșnitor, ruginiu.  

        Florile câmpului se ofilesc, albinele se retrag în stup, fluturii nu mai zboară, iar  

gândăceii se ascund în pământ ori sub scoarța copacilor. Pe cerul înnorat se văd trecând             

în zbor stoluri de rândunele, de berze și de cocori. Pădurile rămân pustii, vântul rece 

smulge ultimele frunze, iar pe crengile golașe ale copacilor nu mai răsună trilurile miilor 

de păsări.  

 Oamenii se grăbesc să adune de pe câmp varza, morcovii, castraveții, cartofii și  

       gogoșarii din care gospodinele vor pregăti conserve gustoase pentru iarnă. În livezi și în  

       vii munca este în toi. Din fructe și din struguri oamenii vor prepara dulcețuri delicioase,  

       gemuri gustoase, sucuri și vinuri aromate. Porumbul este recoltat deja, iar pământul va fi  

       arat pentru recolta viitoare. 

 Anotimpul toamna este foarte îndrăgit atât de oamenii mari, cât și de copii  

       pentru toate darurile pe care le oferă tuturor. 

 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Este o zi minunată de toamnă. Soarele mângâie pământul amorțit. Deodată o ploaie 
tristă de septembrie începe să cearnă. Toamna varsă șiroaie de lacrimi.  
 Stau și privesc tristă, regretând că ploaia a anulat o minunată zi de joacă. Vântul s-a 
trezit și el și poartă pe sus șiruri de frunze. Plutind, ele seamănă cu niște bărcuțe aurii. Copacii 
se dezbracă de frunzele lor multicolore. Acestea se aștern cuminți pe pământ, formând un 
covor vegetal. Ploaia se oprește și o lumină stranie ca un abur argintiu cuprinde pădurea. 
Tristețea mea nu se risipește, căci crengile copacilor sunt tot mai golașe... Florile își trăiesc 
ultimele lor clipe.  
 Dragă toamnă, fii bună și, când mai vii pe la noi, nu mai aduce cu tine valuri de 
lacrimi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Natura a început să pălească încet. Copacii își așază la rădăcină lungi trene de frunze 
veștede, multicolore. 
 La începutul toamnei, copiii încep cursurile. Mergând spre școală, ei calcă pe frunzele 
îngălbenite ca pe un covor foșnitor. Se aude parcă clinchetul cristalin al clopoțelului care îi 
cheamă pe copii în clase. Zilele pline de miere și soare ale verii au rămas departe în urmă. Pe 
cerul toamnei se văd șiruri de cocori îndreptându-se spre zări îndepărtate. Nori plumburii 
alunecă în urma lor, făcându-i să nu regrete plecarea. 
 Toamna aceasta este deosebită. 
 
 
 
 
 
 
 
 Halloween este o sărbătoare care se celebrează în noaptea de 31 octombrie. 
Activitățile specifice acestei tradiții sunt: bântuirea împrejurimilor de către fantome, 
aprinderea focurilor în aer liber, petrecerile cu costume și măști, vizitarea caselor ,,bântuite”, 
aprinderea de lumini în dovleci sculptați, lectura unor povești de groază, vizionarea unor filme 
horror etc. 
 Halloweenul își are originea în Irlanda, de unde imigranții l-au dus și în America. În 
secolul al XX-lea el s-a răspândit în lumea întreagă. Costumele tradiționale de Halloween 
sunt: de monștri, de vampiri, de stafii, de scheleți, de vrăjitoare sau de demoni.   
 



 
 
 
 Toamna a urcat la munte pe potecile pădurilor de stejar, furișându-se printre vârfurile 
brazilor, până sus, pe piscurile golașe, semănate cu steiuri de piatră. 
 Adierea rece a înfiorat întâi frunzele copacilor, a zgribulit păsările și a șuierat mai 
puternic pe platourile de pe vârfuri. Treptat, pe pătura verde ce acoperea muntele au apărut 
petice de galben-arămiu. Potecile muntelui s-au transformat în covoare împletite în aceleași 
culori. 
 Soarele de peste zi încearcă timid să încălzească muntele și se luptă cu bruma 
dimineților de octombrie. La amiază, frunzele picură lacrimi, regretând vara care acum e 
amintire. Triluri răzlețe străbat văzduhul în încercarea de a amâna plecarea spre țările calde. 
 Pădurarii pregătesc adăposturile unde vor pune mâncare animalelor pe timpul iernii. 
Muntele își adună forțele pentru a rezista asaltului iernii. Întreaga natură se pregătește pentru 
vitregiile ce vor veni cu gândul la primul fir de iarbă care va vesti venirea primăverii. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Era o toamnă mai puțin obișnuită. Soarele parcă încurcase numărătoarea timpului și-și 
vărsa văpaia ca în luna lui cuptor. 
 Hotărâsem să petrecem încă un sfârșit de săptămână la munte. Pornisem odată cu 
ivirea zorilor, când cerul se rumenea în urma noastră. Drumul urca leneș, șerpuind printre 
pădurile răcoroase. Cu cât înaintam, zăream cum verdele întunecat al pădurii era pătat de 
galbenul frunzelor veștede. Arșița ne înșelase: era totuși toamnă la munte!  
 Ajunși la poalele pădurii, ne întâmpină o adiere care ne făcu să ne zgribulim. În scurt 
timp, norii atârnați ca niște perdele de cer își târau capetele pe pământ, împrăștiind din când în 
când câte o bură de ploaie măruntă și deasă ce ne înțepa ca peria.   
 Înserarea coborî mai devreme ca de obicei, aducând cu ea răcoarea sfârșitului de 
septembrie. Foșnetul uscat al frunzelor veștede vestea apropiata iarnă. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

       Zilele călduroase ale verii au trecut şi a sosit toamna, anotimpul roadelor bogate. 

 Razele soarelui sunt din ce în ce mai palide. Zilele, ca nişte umbre, se micşorează şi se 

răcoresc, iar nopţile, ca negurile oarbe, sunt din ce în ce mai lungi şi reci. Verdele intens ce îmbrăca 

până acum întreaga natură, se mai arată doar pe alocuri printre faldurile aurii, arămii sau cafenii. 

Frunzele  îngălbenite ale copacilor, legănate de vânt, se desprind în zbor spre pământ ca nişte 

frânturi de raze aurii. Pe pământ, ele formează un covor foşnitor în nuanţele asfinţitului. 

 Cântăreţii pădurii se pregătesc cu tristeţe de plecare. Toamna îi trimite la plimbare în ţări 

cu căldură mai mare. Ei se vor întoarce bucuroşi la primăvară cu soarele pe aripi. 

 Toamna se încredinţează doar vântului iute şi rece şi norilor plumburii, grei de multă 

ploaie, ca nişte ochi fantastici de vrăjitoare. Este timpul când toate vietăţile îşi pregătesc  

odihna de iarnă, cu muncă şi pricepere, în scorburi, vizuini, bârloguri sau chiar sub stratul  

gros de frunze veştede şi îşi fac provizii pentru iarnă. 

 Este vremea când se încheie munca pe ogoare, strângând recoltele în hambare.  

În scurt timp, boabele de grâu vor încolţi, pregătind recolta pentru anul viitor. În livezi, fructele 

rumene şi parfumate sunt culese cu mare bucurie, în grădini, oamenii harnici adună legumele cu 

miros proaspăt şi îmbietor, iar mustul curge în butoaie. 

 Peste natură se aşază alene tăcerea. Doar vântul aleargă cu plete de frunze uscate, iar 

lacrimile de ploaie se preling printre ramurile dezgolite ale copacilor singuratici. Mireasma 

crizantemelor însoţeşte fiecare nor, ca un dor de anotimpul florilor. 

 Toamna, natura este o splendidă paletă de culori. Ea decorează pădurea cu atâtea  

nuanţe de verde, de galben, de violet, de arămiu, încât ochii oamenilor nu se mai satură    

                să privească acest curcubeu fermecat de culori. 
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   A venit deodată 

Toamna cea bogată 

Cu recolte multe 

Și cu ploi mărunte... 

 

Covorul de frunze 

Așternut pe jos 

Este plin de gâze 

Și-i foarte frumos! 

 

O pâclă de ceață 

Venită de sus 

Se-așterne în față 

Și înspre apus. 

 

- Toamnă, draga mea, 

Bine ai venit! 

Cu roade bogate 

Și-un vis împlinit... 

 



                                                                                                

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A venit şi toamna iară, 

Că s-a dus plăcuta vară. 

Ploaie e şi bate-un vânt 

De culcă tot la pământ. 

 

                            Noroc că ne dă şi nouă 

     Câte-o prună, ca şi vouă, 

                             Că e bun un cartofior 

         Lângă un castravecior. 

 

         Ce să zic de strugure... 

Vrea să ne mai bucure, 

            Iar de păsări ce să spun? 

Au plecat de mult pe drum. 

 

 Am rămas cu frunzele, 

Cad mereu, roşcatele, 

                                         Şi se fac un covoraş 

 Galben-auriu, poznaş... 
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 Lacrimile lui Septembrie udă pământul. Vântul de miazănoapte bate tăios, subţire, pătrunzând 
până în inima pădurii.  

Vacanţa a zburat ca un stol de rândunele. Ultimele raze ale soarelui îmi mângâie obrazul. Pe cer, 
soarele auriu se ascunde printre norii cenuşii ca plumbul. Florile se apleacă sărutând pământul. Pădurea 
pare poleită cu aur. A început să ruginească frunza-n codru şi în vii. Gâze plăpânde, amorţite de frig , 
caută adăpost sub covorul gros de frunze uscate. Serenada greierilor din timpul verii a amuțit. Printre 
ramurile goale, împodobite de lumină, crivăţul cântă la xilofon. Soarele încearcă din toate puterile să-şi 
facă simţită prezenţa, dar norii groşi ca o mantie de fum îi îngreunează efortul. Vreau să aud cântecul 
păsărelelor, dar degeaba! A căzut bruma! Iarba, crizantemele si pământul par trase într-o foiță de staniol 
argintiu. Frunzele maronii, în căderea lor lină, păsările zgribulite, intonând un cântec târziu, merele 
rumene, rânduite în cămara bunicii, toate ne şoptesc că a venit Toamna…  
              A adus cu ea zile umede şi reci, lacrimi de ploaie şi vânt iute. Săgeţi de păsări se văd acum pe 
cerul plumburiu, părăsind meleagurile noastre pline de iubire pentru dumnealor. Peste coroanele de flăcări 
ale copacilor, păsările călătoare plutesc spre apa albastră a cerului.Se apleacă spre arbori cu fâlfâiri de 
aripi ca un rămas- bun, apoi se şterg în depărtare, ducând pe aripile lor cântecul anotimpurilor. Copacii 
bătrâni cu plete ruginii şi ramuri dezgolite îşi lasă frunzele ca nişte frânturi de raze aurii, legănate de vânt. 
În nopţile cu lună plină, ramurile goale ale bătrânilor copaci bat la geamuri, vrând să ne anunţe că nu mai 
au frunzele cu care să se mândrească şi că se simt singuri şi abandonaţi. Frunze multicolore se leagănă în 
vânt ca nişte bărcuțe pe apă. Îngălbenitul codru este acoperit de un strat de brumă argintie, pe care Zâna 
Toamnă îl presară în fiecare dimineaţă. 
               Tot Zâna Toamnă aduce şi nopţile ca negurile oarbe şi reci. În zilele ca nişte umbre, când razele 
timide ale soarelui nu se arată, ploi cu stropi mărunţi se aşază pe pământul cel rece. 
               Se simt schimbări şi în livadă, unde merele se înroşesc precum focul, perele auresc din ce în ce 
mai mult de îţi e mai mare dragul să te uiţi la ele, iar gutuile te gâdilă cu puful lor cel micuţ. Oamenii vin 
precum soldaţii să culeagă fructele dulci şi zemoase. 
               Cei care vor să mănânce struguri sau să-i facă vin pornesc cu drag către viţa-de-vie de unde 
strugurii îi cheama, dornici să fie culeşi şi să ajungă în casele gospodarilor, pentru ca aceştia să se bucure 
de ei.       
                Cea de a treia fiică a anului, cu mireasma sa îmbătătoare care se risipeşte în aer, Zâna Toamnă, 
şi-a aşezat covorul de frunze moarte si asortate. Ea poartă veşminte îngălbenite şi veştede, dar mai ales 
are acei ochi minunaţi. Lumina din ei e de aur . La urechi poartă cercei din broboane de struguri aurii, are 
colier din picături de rouă şi coroniţă din puful auriu al gutuilor. În spatele ei se află un alai de frunze 
ruginii, bătrâne şi moarte.                                                                              
                 Este o Zână care aduce multe bucurii copiilor şi îi înveseleşte mereu când sunt trişti. Copiii îi 
mulţumesc Zânei pentru faptul că ea îi trimite la şcoală şi la grădiniţă. Toamna le ajută şi pe mame la 
făcutul de dulceţuri şi zarzavaturi pentru iarna cea grea care va sosi în curând.  
                 Vietăţile pădurii se grăbesc să-şi adune, cu o hărnicie fără seamăn,  provizii pentru iarnă. Lupul 
şi-a schimbat  părul, dar năravul, ba! Vulpea tot mai visează să cumpere găini. O flacără roşcată adună 
ghinda, săltând jucăuşă pe crengile ce se leagănă în bătaia văntului. Iepuraşul, cu urechile ciulite, cu blana 
de culoarea ierburilor ce parcă şi-au muiat vârfurile  în auriul grânelor de vară, îşi ascultă ritmul inimii, 
mirat că nimeni nu mai are timp să alerge după el. 
                 Deci, cum observaţi voi, copii, Zâna Toamna este foarte bună cu toate fiinţele de pe pământ, 
fără preferinţe şi cu surorile ei, Zâna Primăvară, Zâna Vară şi Zâna Iarnă.  
                De aceea mulţi copii spun că anotimpul lor preferat este Toamna, iar acelaşi lucru îl spun şi eu: 
,,Toamna este cel mai frumos anotimp şi este anotimpul meu preferat!" 
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 Este toamnă. Codrul s-a îmbrăcat de sărbătoare, chiar dacă e una de rămas-bun. 

Coroanele verzi și bogate de altădată par niște flăcări pâlpâind sub adierea vântului. 

 Toamna a ajuns la noi și a pregătit un spectacol grandios. Pădurea a deschis 

spectacolul cu o samba a frunzelor multicolore, un stejar bătrân cântă la vioară, iar 

rândunelele sunt soliste neîntrecute. După spectacol, o rândunică a apărut pe scenă și s-a 

adresat codrului: 

- Te rog să ai grijă de cuibul meu, zise ea. Este bine construit între ramurile  

puternice ale acestui stejar măreț.  

- O să fac tot ce se poate, îi răspunse stejarul, dar nu știu ce mă așteaptă la iarnă.  

Vântul va sufla cu putere, ploile vor fi dese și lungi, iar doamna Iarnă nu e prea dulce uneori. 

- Eu mă voi întoarce în aceste locuri dragi mie împreună cu surorile mele, adăugă  

rândunica. La revedere! La revedere! 

- Vă aștept cu drag. Mergeți cu bine și să vă întoarceți cu bine! 

Rândunelele au pornit la drum bătând din aripioarele lor mici către albastrul 

    cerului. Zborul lor lin pare un mesaj trist de rămas-bun către codrul care se simte  

dintr-o dată gârbovit și descurajat, vestejit și amorțit și cu frunzișul rărit. El privește 

 păsările cum se duc ,,rând pe rând, zarea lumii-ntunecând”.  

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Din nou a venit toamna 
Cu mantaua ei ca doamna! 

În copaci frunzele-aurii 
Par frumoase jucării... 

 
Școala iar a început, 

Bobocii-s în primul rând: 
Școlărei și școlărițe 

C-uniforme și codițe. 
 

Mama este fericită, 
Cu legume pregătită: 

Murături să pună toamna, 
Ca să avem toată iarna! 

 
Astfel noaptea de argint 
Se retrage spre-asfințit, 
Căci începe-o nouă zi 
Plină de noi bucurii... 

 



 



 

 
 
 
 
 
Mă cheamă Cristal și sunt un fulg strălucitor de nea. Mi-ar face mare plăcere să vă spun povestea 

mea. Sper să vă placă. 
Totul a început în norișorul meu unde venisem pe lume. Așteptam cu nerăbdare să cobor din cer și să 

încep aventura vieții mele. Sosise momentul. Mi-am dat drumul binișor și am început să plutesc spre pământ. 
Parcă levitam. În jurul meu pluteau mii de fulgi de zăpadă, dar niciunul nu semăna cu mine. Eram fascinat 
de ceea ce vedeam.  

Deodată, în apropierea mea am observat un fulguleț tare firav, căruia părea să-i fie frică. Atunci l-am 
întrebat: 

- Fulgușor, de ce ți-e frică? 
- Mă tem, pentru că nu știu ce se va întâmpla cu mine când voi ajunge pe pământ. 
- Nu are de ce să-ți fie teamă, nu ți se va întâmpla nimic rău. Dimpotrivă, te vei bucura  

descoperind ce se află acolo alături de alți confrați.  
- Mulțumesc pentru încurajări, zise fulgulețul. Sper să ne mai vedem. 
Timpul a trecut atât de repede, încât abia am observat că mă și apropiasem de pământ!  

Acolo erau mulți alți semeni ai mei care formau un strat cristalin de zăpadă. M-am alăturat și eu lor. În jurul 
meu, dealurile sclipeau învăluite într-o lumină orbitoare. Un șir de copii cu săniuțe aluneca lin la vale pe 
mantia albă. La poalele pârtiei, câțiva mai mititei rostogoleau bulgări, ca să facă oameni de zăpadă. Le 
puneau apoi ochi din cărbuni și nasuri din morcovi. Totul era atât de distractiv! 
 Ce bine că am plecat din norișorul meu! Mi-ar plăcea ca aventura să nu se sfârșească niciodată. 
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Era o seară morocănoasă de douăzeci și patru decembrie.  
Afară se ducea o grea bătălie, căci viscolul și gerul se străduiau din răsputeri să potolească bucuria 

Ajunului și să amuțească râsetele copiilor. Prin hornurile de pe acoperișuri și pe portativele firelor de telegraf 
vântul compunea o muzică înfricoșătoare.  
 Deodată lupta a luat sfârșit. Se lăsă o liniște deplină, de parcă tot universul ar fi înghețat. De sus 
cădeau boabe de cristal, cioburi albe din aripile frânte ale îngerilor din ceruri, menite să purifice pământul și 
să bucure sufletele oamenilor. Am impresia că Raiul a coborât pe pământ. 
 
 
 
 
 



   
 
 
 

Era o zi mohorâtă de decembrie. Soarele se ascunsese sub perdeaua cenușie a norilor. 
Fluturau rar câțiva fulgi de nea. După-amiază s-a pornit o ninsoare cu fulgi mari ca de vată. 
Semăna cu un roi de fluturi albi. Un covor alb și pufos s-a așternut pretutindeni. Pomii păreau 
înmuiați în lapte, iar tufele de trandafir aveau aspect de tibișir.  
 De pe dealul din apropiere se auzeau chiotele copiilor care se dădeau cu săniuțele. 
Unii se băteau cu bulgări, iar alții făceau oameni de zăpadă. Ziua a trecut repede, iar seara s-a 
lăsat pe neașteptate. Copiii s-au îndreptat unul câte unul spre casele lor, cu speranța că a doua 
zi vor ieși din nou afară. Toată noaptea a nins, iar în ziua următoare s-a lăsat un ger de crăpau 
pietrele. Copiii au rămas în case, mulțumindu-se să privească de la ferestre troienele de 
zăpadă și pomii cu ramuri de argint înveliți într-o broboadă de chiciuri.  
 Foarte rar vedeai câte o mogâldeață luptându-se cu troianul. A fost cea mai friguroasă 
iarnă! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afară este frig. Totul a înghețat. Copacii stau nemișcați ca niște soldați muți și reci 

îmbrăcați cu zale de gheață. În lumina slabă a zorilor, ei seamănă cu niște stranii stafii printre 
care își face loc Crăiasa Zăpezii. Ea poartă o rochie cusută cu ace de gheață și împodobită cu 
steluțe argintii. În urma ei foșnește o mantie albă, strălucitoare, care presară fire de beteală pe 
crengile copacilor.  
 Soarele este zgârcit, nu ne mai dăruiește razele sale calde, stând pitit printre norii 
jucăuși din care se cern către pământ steluțe argintii. Zăpada albă și pufoasă a format un covor 
alb și pur cât vezi cu ochii. Casele au căciuli albe de blană și dorm liniștite sub cojocul de 
omăt.   
 Deși iarna este o vrăjitoare căruntă ce ne întâmpină cu ger cumplit, totuși copiii sunt 
fericiți și zburdă cu obrajii îmbujorați prin omătul sclipitor. 
 



 
 
 
 
Afară este frig și ninge neîncetat.  

Parcul din spatele blocului este pustiu. Copacii sunt împodobiți cu o mantie albă. Aleile sunt acum 

adevărate covoare pufoase. Ele așteaptă cu nerăbdare ieșirea copiilor la joacă. Ninsoarea se oprește, iar 

câteva raze de soare zâmbesc. Glasuri cristaline și vesele de copii răsună prin tot parcul. 

Toată liniștea de până acum a dispărut. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

  Afară ninge des. Fulgii se joacă prin aer ca un roi de fluturi albi. Întind mâna și în palmă    

poposește un fulg sclipitor. E cel mai frumos pe care l-am văzut vreodată! 

- Cine ești? l-am întrebat. 

- Sunt regele fulgilor de nea. Dar tu cine ești? 

- Mă numesc Maria. Te rog, vrei să-mi spui povestea ta? 

- Astă- toamnă eram o picătură de apă într-un nor. Din cauza gerului, am înghețat și am  

devenit unul dintre miile de fulgi ce  alcătuiesc mantia albă ce îmbracă pământul. Când va trece iarna, mă 

voi topi și voi deveni iar o picătură de apă. 

Mi-am   luat rămas-bun de la fulgul de nea și am plecat cu sania pe derdeluș.  



  
 

 
  
 
 
   
 A sosit iarna. Prin văzduhul plumburiu, norii suri cern roiuri de fluturi albi peste 

natura amorțită. 

 Toate străzile sunt acoperite cu un covor alb și gros, iar copacii cu ramurile de argint 

încă mai primesc bucuroși fulgișorii jucăuși care se aștern ca o mantie peste ei. Cât cuprinzi 

cu ochii, nemărginita zare sclipește misterios. Copiii sunt cei mai fericiți, deoarece se pot juca 

pe covorul curat ca marmura albă a iernii. Din când în când, soarele sfios îndrăznește totuși 

să-și arate chipul drag, strecurându-se cu greu printre norii vineți. Vântul nemilos suflă cu 

putere și accelerează dansul fulgilor de nea.  

Câțiva copii mai îndrăzneți înfruntă gerul, încercând                        să facă un om de 

zăpadă. Pe fețele lor îmbujorate se citește bucuria că a 

 venit iarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iarna este unul dintre cele mai frumoase anotimpuri, atât pentru copii, cât și pentru cei 

mari, fiind încărcată de emoții, surprize și  sărbători. 

 Încep să coboare din cerul lipsit de soare steluțe mici de zăpadă, formând un covor alb. 

În fiecare iarnă, creștinii sărbătoresc ziua sfântă a Crăciunului, ziua Nașterii Mântuitorului. În 

așteptarea acestei mari sărbători, oamenii de pretutindeni se pregătesc cu mare emoție. 

Urmează împodobirea bradului. Gospodinele își răsfață familiile cu o mulțime de bunătăți. În 

Ajunul Crăciunului, copiii colindă pe la casele creștinilor, iar apoi așteaptă venirea lui Moș 

Crăciun care le umple sufletele de bucurie. 

 Iarna este cel mai bun prieten al copiilor și voi fi nerăbdătoare să-l întâmpin de fiecare 

dată. 

 



 

 

 

 

 

Iarna este cea de-a patra fiică a bătrânului an. Când sosește, Crăiasa Zăpezii poartă o rochie cusută 

cu ace de gheață și împodobită cu steluțe argintii. 

 Cerul este uneori înnorat, alteori alb ca neaua, iar soarele și-a pierdut puterea și nu mai este darnic 

cu noi. De când au început să roiască albinele de gheață, totul s-a acoperit cu o mantie strălucitoare, iar 

crengile copacilor parcă sunt gătite cu beteală. Gheața a prefăcut râurile și lacurile în oglinzi sclipitoare, 

iar casele poartă căciuli albe, îmblănite. Munții seamănă cu niște uriași adormiți sub omăt. Brazii și pinii 

poartă cojoace grele de zăpadă.  

 Este vremea săniușului! Șiraguri de săniuțe se zăresc pe derdeluș până spre înserat. Copiii sunt 

fericiți. Obrajii lor îmbujorați și ochii sclipitori o fac să zâmbească și pe Crăiasa Zăpezii. Ea se bucură 

când aude clinchete de zurgălăi și colinde, îi privește cu drag și îl trimite pe Moș Crăciun cu multe daruri.  

 Se apropie Nașterea Domnului. Oamenii stau la gura sobei, spun povești sau cântă colinde. Pe 

geamuri se țes flori sclipitoare de gheață. Parcă e un vis. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Era prima zi din vacanța de iarnă. Mă dusesem la bunici, stăteam în casă unde era cald și plăcut. 

Eram puțin tristă, deoarece până acum nu ninsese și, ca să-mi alung tristețea, am început să citesc o 

poveste despre iarnă. Deodată, aud glasul bunicii care spunea: 

- Teodora, privește pe fereastră! A început să ningă! 

Am lăsat cartea din mână și m-am repezit la geam. Fulgi mari ca florile de iasomie se legănau  

prin văzduh, așezându-se pe pervazul ferestrei, pe pomi, prin curte... Am privit îndelung dansul fluturilor 

albi care coborau din văzduhul sur. După o oră, pomii păreau de argint, iar pe jos se așternuse un covor 

moale de vată. A nins toată noaptea. A doua zi dimineața, când m-am trezit, geamurile erau gravate cu 

flori albe de trandafir. Cerul s-a înseninat și a apărut un soare sfios și palid. Am ieșit în curte unde m-am 

jucat toată ziua prin zăpadă. Am chemat și alți copii, ne-am bătut cu bulgări, am făcut un om de zăpadă.  

Seara a venit grăbită și am intrat în casă. Abia aștept ziua de mâine să mă joc iarăși pe afară cu 

prietenii! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E noapte. Privesc ansamblul întunecat al miezului iernii. 

Din necuprinsul ceresc apare crivățul vestind un nou val al unei ierni aspre și neprietenoase. 

Dealurile pustii și nemărginite sunt biciuite de vântul tăios și rece. Câmpiile bătute și scuturate de viscol 

au și uitat de când vreo vietate le-a vizitat. Norii încărcați de zăpadă se mută aici, pe pământ. Tăcerea este 

tulburată de sunete înfricoșătoare care vin din orizonturi necunoscute.  

Valurile de zăpadă seamănă cu dunele de nisip ale deșertului african. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

    

 

 

     

     Dintr-o dată a-nceput 

               Un vânt rece, înghețat; 

               Norii-n grabă au cernut 

               Fulgi de nea imaculați. 

                                 

 

       Apare iarna divină 

                        Ce frumos e îmbrăcată! 

   C-o mantie cristalină 

  Cu flori de gheață brodată. 

          

                        

                       Ninsoarea, fără să știi, 

  Dintr-o dată s-a oprit, 

                                          Iar din case-a năvălit 

                                       O mulțime de copii. 

 

 

Cu căciuli, mănuși, fulare, 

                                            Cu săniile în spinare 

                                            Ei pe dealuri s-au urcat 

                                            Și la joc s-au îndemnat. 
 



 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
  Dis-de-dimineață ne-am strâns cu toţii în faţa şcolii. Mergem în excursie la munte. 

               - Doamna învăţătoare, când vine autocarul? întrebă cineva. Va fi atât de frumos, 

deoarece la munte a nins. 

  În sfârşit, a venit autocarul. Ne urcăm, fiecare îşi găseşte un loc. Pe drum cântăm  şi ne  

distrăm de minune. 

 - Am ajuns, copii! 

 - Ne vom da cu săniuţa! 

 Toţi coborâm din autocar. E bucurie mare. 

Brazii semeţi sunt încărcaţi de zăpadă. Totul este alb în jur.Mergem la cabană şi închiriem  

săniuţe. 

 - Cine vrea să facă un om de zăpadă? 

 - Eu vreau! 

 - Şi eu vreau! 

 - Noi mergem să ne dăm cu săniuţa. 

 Deodată a început să ningă. 

Fulgii de zăpadă se aşază liniştiţi pe coasta muntelui. 

Copiii parcă au ochii de cristal, strălucind de bucuria iernii. Obrajii  lor erau roşii de la gerul de  

afară. 

Ziua este pe sfârşite. Afară s-a lăsat ceaţă. 

- Copii, să mergem la autocar! V-a plăcut la munte? 

- Da, ne-am distrat de minune! 

       Am ajuns acasă cu bine. Cu toţii suntem obosiţi. Am adormit cu gândul la munte şi ne 

doream să fim încă acolo. 



 

  

 

 

 

 

 

Era iarnă. Fulgii de un alb pur dansau într-un ritm nebunesc, iar totul sclipea în jur. 

Zăpada se așternuse într-un strat gros și moale. Omătul acoperise orice colțișor. Copiii se 

distrau prinzând bulgărași reci de argint care li se topeau în palmă. Cerul devenise pe 

neașteptate alb, copacii erau albi, străzile și blocurile se albiseră și ele.  

 Deodată un fluture de gheață se desprinse dintr-un nor și, în văzduhul neclintit, toți 

fulgii încremeniră. Copacii păreau fantome neclintite și bizare. Aripile fluturelui de gheață 

scoteau un sunet sensibil ca o coardă sub arcuș. Geamul mat al casei se transformă într-o 

oglindă de gheață. Până și oamenii încremeniră. Copiii nu se mai jucau, rămânând și ei 

nemișcați. Fluturele lăsă să-i cadă de pe aripi un praf strălucitor care declanșă dansul fulgilor 

de nea. Dar nu mai erau fulgi, ci bulgări mari de omăt. Vântul se trezise din somn și se porni 

un viscol năprasnic. Iarna își chemase toți slujitorii care transformaseră deja orașul într-un 

ținut al zăpezii.  

Tocmai când se gândea că este pe deplin stăpână, deoarece toți copacii și toate 

vietățile erau înghețate, în fața mea răsări un ghiocel. Acea mică floricică salvase primăvara. 

Fluturele de gheață se făcu nevăzut.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninge. Iarna scutură norii de omăt. Mici bulgărași de argint cad spre pământ. Prin 

văzduh, ei seamănă cu niște fluturi zburdalnici care îmbracă lumea în alb și îngheață totul în 

calea lor. 

 Copacii arată ca niște fantasme albe încărcate de o podoabă sclipitoare. Toate 

drumurile au dispărut sub mantia albă. Satele sunt îngropate în zăpadă, iar viețuitoare parcă 

nu mai există. Peste acest peisaj de basm, pentru a-l face și mai frumos, se lasă seara. Pe 

cupola întunecată a cerului se aprind, una câte una, steluțe misterioase. Oriunde privești, totul 

e încremenit. 

 Lumea se cufundă într-o liniște adâncă, fără sfârșit. 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

În vacanţa de iarnă, am mers cu părinţii la Sinaia. A nins neîncetat două zile şi 

iarna s-a înstăpânit peste oraş şi munţi. 

Am hotărât să mergem cu telecabina până la Cota1400. De la fereastra telecabinei 

priveam cu uimire peisajul de basm ce se schimba necontenit. 

Steluţe albe de nea dansau în văzduh. Printre fulgii mari, ca de vată, zăream casele 

mici, ascunse sub căciuli albe de postav. 

Deodată, mama îmi spuse: 

-Octavian, priveşte! Acolo este Castelul Peleş şi, puţin mai departe, se înalţă şi 

turlele mânăstirii Sinaia. 

-Ce mic se vede castelul! Parcă este decupat dintr-o carte cu poveşti! 

Nu mă săturam privind brazii încărcaţi de zăpadă sau ceilalţi pomi cu ramurile de 

argint. Din loc în loc apărea câte o cabană ce părea de turtă dulce şi cu glazură de bezea. 

Am ajuns la Cota 1400. Deşi era dimineaţă, pârtia era plină de copii cu schiuri şi 

cu săniuţe. Cei mai temerari şi care erau bine antrenaţi coborau cu schiurile de la Cota 

2000 la Cota 1400. 

Am luat sania şi am urcat panta. E greu urcuşul... Am pornit apoi la vale, într-o 

pulbere de argint, chiuind ca toţi ceilalţi copii cuprinşi de bucuria jocului. Tot urcând şi 

coborând pârtia, am obosit, dar eram fericit. După ce m-am odihnit puţin, am construit un 

om de zăpadă care să păzească pârtia şi să privească la jocul copiilor. 

Timpul a zburat şi a venit clipa plecării. Am lăsat în urma noastră pomii cu 

broboada de chiciură, pârtiile sclipitoare şi chiotele  cristaline ale copiilor . Cu bujori în 

obraji şi cu ochi strălucitori ne-am întors acasă fericiţi.  

Iarna oferă copiilor bucurii şi naturii frumuseţe. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            A sosit iarna. Fulgi mari de zăpadă dansează în văzduh. Pe pământ se  

aşază un covor gros de omăt. 

               Am plecat la munte împreună cu familia. Voi merge cu tatăl meu  

            pe pârtie să ne dăm cu sania. Tata îmi spune: 

          - Priveşte, Claudiu, cât de frumoşi sunt brazii  încărcaţi  de  

zăpadă! 

          - Toată iarna vor sta aşa? am întrebat. 

          - Atâta timp cât va fi frig, zăpada nu va cădea de pe crengi. 

Pe pârtia de săniuş  erau copii care chiuiau de bucurie când săniile 

alunecau la vale. M-am dat cu sania, bucurându-mă de zăpadă, până pe înserat,  

apoi am mers în cameră şi m-am odihnit pentru ca a doua zi să mergem din  

nou la săniuş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

Este Ajunul  Crăciunului. Copiii au terminat de împodobit bradul şi merg 

       la culcare. Brăduţul este singur în sufragerie. Se aude un zgomot. Se uită  mirat  

      spre hornul sobei şi întreabă:   

- Cine este acolo? 

- Sunt eu, Moş Crăciun. 

- Te aşteptam... 

- Am venit să le aduc copiilor darurile  dorite. Eşti foarte frumos împodobit! 

- Aşa este. Copiii mi-au împodobit crenguţele verzi cu globuleţe, ghirlande  

       colorate  şi luminiţe strălucitoare. Eu îi răsplătesc cu mireasma crengilor mele. 

- Foarte bine, dragul meu brăduţ! Eu am să las acum cadourile dorite şi       

                mă grăbesc, că  am mulţi copii de vizitat. 

  - Drum bun, Moşule! Să ne vedem cu bine anul următor! 

- Rămâi cu bine, dragul MOŞULUI! 

         În  cameră este linişte. Brăduţul aşteaptă trezirea copiilor. 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aho, aho, părinți și frați, 

Lângă mine vreau să stați, 

Poezia mi-ascultați. 

Mâine anul se-nnoiește, 

Veselia se pornește, 

Oamenii sunt sănătoși 

Și sunt foarte bucuroși. 

Iată: anul s-a-nnoit, 

Tot românu-i fericit, 

Iar în anul următor 

Va munci cu mai mult spor, 

Va aduce bani în țară, 

Că-i criză financiară! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 Iarnă strălucitoare, 

 Fulgi moi și pufoși, 

 Albul imaculat al zăpezii. 

 Natura doarme sub plapuma albă 

 Așteptând reînvierea... 

 Steluțe argintii dansează- 

 Sunt lacrimile înghețate ale iernii 

 Oglinzi sclipitoare peste iazuri, 

 Pătură de omăt peste oglinzi. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Din întinderea magnifică, imensă de cristal 
Sfios și neîndemânatic, cade un mărgăritar, 
Apoi vin și alții, alții, să-l urmeze pe tăcute 
Și se-nșiruie în lanțuri, doar în câteva minute. 

 
Împodobind inima înghețată a văzduhului 

Îmbracă natura toată în finețea pufului. 
În delicatul zbor trec rapid ca clipele, 

Într-un vals curtenitor își întind aripile. 
 

Peste câteva secunde, cenușiul cer- clepsidră 
Cerne mii și mii de fluturi ca într-o horă rapidă 
Tot văzduhul albăstrui pare-un tobogan imens 
De pe care vin la vale fluturași în ritm intens. 

 
Cu aripile deschise, dorințele-mi cad ușor, 

Fluturând misterioase, neoprindu-și lungul zbor, 
Până cînd ele se sfarmă, strivindu-se de asfalt 

Precum albii gingași fluturi cad din zborul lor înalt. 
 

Voi, mărgăritare albe, vă admir și vă ador! 
Sunteți foarte prețioase când călătoriți în zbor, 
Dar căzând, deveniți triste, iar aripile vă cad, 

Ajungând doar simple urme peste care însămi calc. 
 



                      
 
 

             
 

Este o zi frumoasă de iarnă. E frig, dar ninge ca-n poveşti, cu fulgi mari, veseli 
şi strălucitori. Zăpada pufoasă a pus stăpânire pe întreg oraşul. Este  minunat!  

Am ieşit afară şi încerc să prind în palme fulgii de nea. Unul, mai jucăuş,  
s-a aşezat pe nasul meu şi mi-a şoptit: 

- Bună, sunt eu, 203006. 
- Ce înseamnă aceasta? 

      - E numele meu! Toţi fulgii de nea au nume şi fiecare fulg are o misiune de 
îndeplinit. 

      - Care este misiunea ta? 
      - Să te cunosc pe tine... dar nu înainte de a vizita munţii, apele şi pădurile. M-am 

plimbat peste tot. A fost călătoria  vieţii mele!  
      Nu am avut timp să-i spun prea multe, pentru că a dispărut. S-a transformat  

 într-un bob de rouă care strălucea pe năsucul meu. A plecat... Probabil îşi terminase 
misiunea. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Iarna a coborât peste oraş. Suntem în vacanţa dintre semestre. A nins ca-n poveşti, cu 

fulgi ca nişte fluturaşi albi. Mă hotărăsc să ies în parc. Acolo mă întâlnesc cu prietenii mei, 
Octavian şi Sorin. 

- Salut! zice Sorin. Ce mai faci, David? 
- Am venit în parc să fac un om de zăpadă, îi răspund eu. 
- Vrei să te ajutăm? întreabă prietenii mei. 
- Desigur. În trei, vom termina mai repede. 
Ne-am apucat de treabă imediat. După ce am pus cei trei bulgări unul peste 

celălalt, Octavian a spus: 
- Uite o cutie de carton pe care o putem folosi drept pălărie! 
Era exact ce-i lipsea omului de zăpadă după ce Sorin i-a adăugat  ochii şi 

nasturii. Eu am adus de acasă un morcov, iar omul de zăpadă are acum şi „un nas 
roş ca o creastă de cocoş”. 

- Ce frumos este omul nostru de zăpadă! 
 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Puritate, frumusețe și, totodată, măreție... Iată cuvinte ce pot descrie un gingaș fulg de 

nea, o minusculă creație divină ce poate părea neînsemnată, deși în realitate nu este așa... O 

biată vietate care, pentru a se naște, face ca norul să plângă în zilele mohorâte și care plătește 

prea scump pentru cele câteva zile petrecute pe acest tărâm... O ființă în care ne putem regăsi 

cu ușurință în momentele grele... 

 O asemenea ,,ființă” este și Clopoțel, un fulg micuț care a vrut să cunoască această 

lume crudă. El a rugat-o pe mămica sa să-l lase într-o plimbare pe pământ cu prietenii săi.  

La început, aceasta nu a fost de acord, dar în cele din urmă, a cedat insistențelor odorului său 

și i-a dat voie să plece... Clopoțel a zburdat fericit prin văzduh, până când s-a ivit Soarele care 

l-a transformat într-o lacrimă cristalină și strălucitoare... Atunci a înțeles de ce i se atrăsese 

atenția că viața unui fulg este plină de primejdii. 

 Nemaivăzându-și băiețelul, mama fulgului de nea a început să plângă, iar lacrimile ei 

s-au prefăcut în mii de steluțe argintii care au acoperit din nou pământul cu o mantie albă. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

          
  

  

  

  Este o zi minunată de iarnă. Afară ninge cu fulgi mari şi strălucitori. 

           Am ieşit şi am privit cu multă admiraţie fulgii uşori şi albi. Jocul steluţelor  

           sclipitoare mă ameţeşte. 

            Un fulg se opreşte în palma mea. Este o mică minune, semănând cu o floare  

           sau cu o stea... 

                 - Nu-ţi fie frică, fulguşorule, eu nu îţi voi face niciun rău, nu mai  

     tremura! 

                 - Da !!! spune fulgul  mai liniştit. 

                - Am auzit de la bunicul meu că fiecare fulg este diferit de ceilalţi şi 

    fiecare are o poveste... Care este povestea ta? 

- Eu nu am fost mereu un fulg. Demult, eram un jucăuş strop de apă, dar  

           Moş Crivăţ, cu suflarea-i rece, m-a transformat într-un fulg de nea şi m-a trimis  

           să mă joc prin aer.  

                - Fantastic! Aş vrea să pot şi eu să zbor, să fiu un fulg. 

                      - O, nu! N-ai vrea să-l întâlneşti pe Moş Crivăţ care îngheaţă totul cu o singură     

           suflare. Îmi pare bine că te-am întâlnit, dar acum va trebui să ne luăm rămas- bun.     

           Căldura palmei tale mă topeşte şi voi fi din nou o picătură de apă. 

                   În palma mea a rămas un bob de rouă  ca o lacrimă de nea. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În ziua de 29 ianuarie a fost un ger grozav. M-am sculat de dimineață și am mers în 

pădure.  

Copacii erau ca niște fantasme argintii, cu poveri pufoase ce apăsau pe umerii lor. 

Ninsese toată noaptea și încă mai ningea cu fulgi mari care îngroșau continuu veșmântul de 

omăt cu care se îmbrăcase pădurea. Păsărelele zgribulite se ascundeau în cotloanele adăpostite 

ale căsuțelor pe care le cunstruisem încă din toamnă și pe care le atârnasem în copaci. 

Am făcut puțină pârtie pentru a putea înainta și am mers spre lacul de unde animalele 

se adapă. O pojghiță de gheață se așternuse peste toată suprafața lui, dându-i o strălucire 

neobișnuită. Copacii, ca niște străjeri misterioși, lăsau să atârne de pe crengile lor splendide 

candelabre de gheață. Am verificat dacă animalele pădurii mai aveau fân și frunză în micul 

adăpost amenajat încă din luna octombrie. Era totul în ordine, dar pentru că apa era înghețată, 

m-am întors acasă pentru a reveni peste vreo jumătate de oră cu apă încălzită, ca să nu înghețe 

prea repede. M-am îndepărtat până la o distanță apreciabilă, m-am camuflat în spatele unui 

trunchi și, cu binoclul la ochi, am spionat un timp locul respectiv, să văd ce se întâmplă. O 

căprioară sfioasă, cu urechile ciulite și adulmecând bănuitoare aerul, se apropie prudentă de 

frunzar, unde pipăia cu boticul ei catifelat firele de fân. O recunoscui după pata pe care o avea 

pe piciorul stâng din spate: era cicatricea unei răni mai vechi pe care i-o îngrijisem astă-vară. 

Acum se făcuse bine și putea să se descurce singură.  

M-am întors acasă fericit. Mâine voi verifica din nou adăposturile și, cât va mai ține 

gerul, mă voi îngriji ca animalelor să nu le lipsească strictul necesar pentru a supraviețui. Abia 

aștept să le văd zburdând pe pajiștile înverzite! 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Iarna a venit cu multă zăpadă. Norii plumburii şi grei cern steluţe argintii şi pufoase care se aştern lin                                                               

 peste pământul îngheţat. Casele dorm liniştite sub acoperişurile încărcate de omăt şi au streşinile 

 împodobite cu ghirlande de cristal. 

         Vacanţa de iarnă aduce cu ea sărbătoarea cea mai aşteptată din an: Crăciunul. Copiii bucuroşi, cu  

    obrajii ca focul ies afară, unii ca să se dea cu săniuţele uşoare, alţii aleargă fericiţi printre troienele de zăpadă.  

    Seara, copiii se adună în cete şi merg cu colindul din casă în casă. Glasurile lor cristaline aduc în case 

 speranţa de bine şi de belşug, iar trăistuţele lor se umplu cu mere, cu covrigi şi cu nuci. 

      Aştept cu nerăbdare să împodobesc, împreună cu fratele meu, bradul de Crăciun cu beteală strălucitoare,      

       cu globuleţe colorate şi și cu fundiţe roşii. Tata ne ajută să aranjăm instalaţia luminoasă, iar mama face            

 cozonaci. 

          Venirea lui Moş  Crăciun este aşteptată cu emoţie. Adorm cu greu, atent fiind la orice sunet şi sperând  

      că  de data aceasta îl voi întâlni... 

                A doua zi dimineaţa, sub brad plouase cu multe daruri pentru fiecare, pe care ne-am grăbit să le      

       desfacem, spre bucuria părinţilor. 

        Sărbătoarea sfântă a Crăciunului, cu mireasma-i de cetină de brad, este încărcată de tradiţii şi simboluri,      

       de bucurie şi speranţă. 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

   

  Este decembrie. Cântecul vesel al soarelui s-a ascuns sub cerul metalic.      

                  Acum, doar un zumzet stins străbate orizontul. 

  Privesc pe geam și văd doar flori de cristal înghețate așezate asimetric, prinse  

       parcă într-un dans hipnotizant. Dansul zglobiu al fulgilor de nea îmi  

       răscolește și îmi bucură simțurile. Aș privi întreaga zi cum zăpada  

       îmbrățișează întinderile și cum râul doarme liniștit sub platoșa de gheață.  

       Zăpada scârțâie ușor sub pașii trecătorilor zgribuliți, vântul își plânge imnul  

       solemn cu o voce de bariton, iar lemnele trosnesc în sobă, aruncând pe pereți  

       pâlpâiri dulci. Toate sunetele se îmbină armonios, formând o orchestră  

       neobosită. Noaptea își întinde marama neagră peste brazii dantelați și peste  

       colibele adormite. Sub aripa neagră a nopții omătul scapără misterios ca o  

       bijuterie de argint.  

   E liniște. În somn se țese o lume de basm. 

 

     

 

 

 
 
 
  Într-o dimineață, pe când eram la bunici, am fost surprins să văd un peisaj   

    deosebit de iarnă. Pomii din grădină parcă erau unși cu lapte, văzduhul era sur, iar     

    pe jos se așternuse un covor gros și alb, ca semn că iarna pusese stăpânire peste sat.  

  Ieșind pe poartă, am văzut copii cu sănii, unii se băteau cu bulgări, iar alții     

    făceau oameni de zăpadă. N-am rezistat tentației și m-am asociat cu un văr pentru a    

    construi un uriaș om de zăpadă, căruia i-am adăugat un ardei în loc de nas, doi     

               cărbuni în loc de ochi și o tigaie în loc de căciulă. După ce ne-am mai hârjonit    

               prin zăpadă, am hotărât să intrăm în casă la căldurică. 

  Noaptea, obosiți fiind, am dormit fără vise. Ce frumos este anotimpul iarna!                      



    
 

 

 

 

A sosit iarna. Zăpada s-a aşternut peste întreaga ţară. Mă aflam în vacanţa de iarnă, astfel 

că, împreună cu familia mea, am hotărât să mergem la munte. Ajunşi la munte, ne-am cazat la o 

vilă din Buşteni. După aceea, am urcat cu telescaunul până la pârtia Kalinderu. Pe pârtie se aflau 

foarte mulţi copii. 

- Vreţi să faceţi un om de zăpadă cu noi? spuse unul dintre copii. 

- Desigur! Să începem, am răspuns eu şi fratele meu. 

  Omătul sclipea în mii de culori şi scântei. Am făcut împreună cu ceilalţi copii un om de 

zăpadă, apoi ne-am întrecut cu săniile şi cu schiurile pe pârtie. Ochii  îmi străluceau de bucurie, 

obrajii mi se aprinseseră și, în tot corpul, simţeam o furnicătură fierbinte. De departe se auzeau 

glasurile cristaline, pline de bucurie, ale copiilor care nu mai luau în seamă frigul de afară. 

Soarele începu să împurpureze asfinţitul, iar ceaţa albăstruie învăluia uşor crestele munţilor. 

Cu obrajii îmbujoraţi, fericiţi şi obosiţi, am hotărât că este cazul să coborâm spre vilă, mai 

ales că se anunţase o noapte geroasă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Din nou iarna a pus stăpânire peste lume. Soarele a prins frică să se mai arate de după norii cei 

reci. Vântul șuieră printre ramurile albe ca laptele ale pomilor.  

 Casele s-au pregătit să întâmpine sărbătorile, împodobindu-se cu broboade de chiciură. Acum 

dorm liniștite sub pătura groasă de zăpadă cristalină. Pădurea de brad s-a îmbrăcat cu un cojoc gros și 

pufos și nu mai simte gerul. Copacul din fața casei are haine țesute cu fire de argint și cu petale de 

clopoțel. De sus coboară dansând fluturi ușori care se aștern și ei lin peste covorul înghețat.  

Copiii se trag cu săniile prin făgașul de zăpadă care scârțâie sub picioarele lor. Cei mai mici stau în 

casă privind printre florile de gheață din ferestre. Li se văd nasurile lipite de geamuri și bujorii din obraji.  

Iarna este o zână albă ce sosește pe meleagurile noastre în sania ei de argint și ne fascinează cu 

sărbătorile și cu jocurile ei minunate. Alteori, ea seamănă cu o prințesă războinică ce luptă împotriva 

celorlalte anotimpuri.  



 

 

 

 

 

 

  

 E frig, ninge și vântul bate puternic. Se apropie Crăciunul, iar eu vreau 

 să-l petrec cu bunica. În casa ei e cald și bine și miroase a scorțișoară: bunica 

 tocmai a scos o prăjitură din cuptor. 

 Este Ajunul Crăciunului și am împodobit bradul. Am pus bunătăți pe masă, bunica 

face cozonaci și așteptăm colindătorii. Mai târziu ne-am așezat la gura sobei, unde bunica îmi 

spune povești adevărate din copilăria ei. Glasul subțire și emoționat al colindătorilor se aude 

în depărtare, iar eu mă grăbesc spre ușă să-i întâmpin cu nuci, mere și colăcei. Sunt înghețați 

de frig, dar fericiți că împart cu noi frumoasele tradiții de Crăciun. Vor fi și mai fericiți după 

ce ajung acasă și-l vor aștepta pe Moșul. Că tot vorbeam de Moș, și eu sunt pregătită să-l 

aștept. Am fost cuminte și i-am trimis și scrisoare. Sper să nu-l încurce zăpada de afară. 

 M-am dus la culcare într-un târziu, după ce am băut un ceai cald împreună cu bunica. 

 

 

 

 

  

 A venit iarna și a adus cu ea un strat pufos de zăpadă. Neaua albă ca spuma laptelui s-a 

așternut pe dealuri.  

 Valuri de copii cu obrajii rumeni ca merele și cu glasurile cristaline au ieșit să se joace 

cu bulgări de zăpadă, să se dea cu săniile și să patineze. Seara, din cer cad steluțe argintii, iar 

gerul strașnic face să sclipească totul. 

 Copiii cu căldura din priviri pleacă acasă să se odihnească pentru o nouă zi.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Este Ajunul Crăciunului. Zăpada s-a așternut ca o mantie albă și strălucitoare, acoperind 

străzile, mașinile și copacii. Soarele nu mai este darnic cu noi și razele sale sunt neputincioase. 

Copacii sunt încărcați cu flori albe de nea căzute din înaltul cerului. Brațele acestora s-au aplecat  

sub greutatea poverii albe. Flori sclipitoare se țes pe geamuri. Acum totul este alb și zăpada a căzut  

din abundență. Forme ciudate au prins viață, uimindu-i pe copii.  

 Eu și fratele meu ne dăm cu săniuța pe derdeluș și facem oameni de zăpadă. Seara ne 

întoarcem în casă unde este cald și miroase frumos a cozonaci. Mama pregătește bunătăți deosebite de 

care nu avem parte în fiecare zi a anului. Eu împreună cu tata și cu fratele meu împodobim bradul cu 

globulețe colorate. Acestea sclipesc foarte frumos, iar când le atingi între ele, scot un sunet cristalin 

asemănător cu acela al clopoțeilor. Mă urc pe scăunel sau îl rog pe tata să agațe globulețele, deși aș 

dori să le pun chiar eu pe toate în brad. Înainte de culcare, lăsăm instalația de beculețe în funcțiune și, 

până adorm, privesc umbrele colorate care apar pe pereți și pe perdea. Adorm cam greu, deoarece, de 

emoție, îmi ard obrajii și simt niște fluturași zburând prin tot corpul, știind că o să vină Moș Crăciun. 

De fapt, tare aș vrea să nu adorm deloc, ca să-l surprind pe Moș, dar ori de câte ori încerc, nu-mi iese 

niciodată. 

 Adorm într-un târziu și visez că a venit Moșul să pună cadourile sub brad și tare aș vrea  

să-mi aducă ce l-am rugat. 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    Pe masă stă cuminte 

Un purceluș cu veșminte. 

El face: tic-tac-tic 

Și e foarte pitic. 

 

Sună-alarma de culcare 

Nu mai am nicio scăpare; 

Patu-i pregătit, m-așteaptă, 

Să mă urc în el de-ndată. 

 

Eu povestea o ascult, 

Iar apoi o să mă culc. 

Mâine iar mă voi scula 

Purcelușul mă va deștepta. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stau întinsă pe nisipul sticlos ca ochii de pisică, 

Marea își întinde brațele și tălpile mi le furnică 

Prin venele mării curge sângele nopții întunecoase 

Cerul e îmbrobodit cu o basma de păcură deasă. 

De frică, însuși timpul îngheață. 

Cronos se crapă în cer și se sparge 

Cioburile lui îmi străpung inima ca niște ace. 

Privesc spre cer și cer să mă ajute cineva 

Poate un meteorit, sau poate chiar o stea. 

Dar în această noapte cerul e orb: nu mă mai vede 

O lacrimă curge pe obraz și se pierde 

Cu sclipiri de topaz. 

Atunci întunericul se-ndură de sufletul meu rănit 

Petalele norilor presară liniște din infinit 

Luna, apariție divină venită din neant, 

Curge ca un râu de miere pe marea de briliant. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O lacrimă din ochi îmi curge 

Și în palmă mi se scurge... 

Port în piept iubirea-ți toată- 

Vreau să te mai văd o dată. 

 

 

 

Plâng și mă topesc de dor, 

Cerul e cuprins de-amor 

Nopțile-s cu lună plină, 

Sufletul e o lumină. 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Mă simt un cerșetor 

Pe marea fără nume 

Și-aș vrea să-mi pierd ușor 

Urma prin astă lume... 

 

Mă simt un cântăreț 

Cu lira fără strune 

Ce nu mai pune preț 

Pe ziua cea de mâine... 

 

Mă simt un călător 

În ultima lui gară 

Ce chinuit de dor 

Ar vrea ca să dispară... 

 

Uitat și părăsit 

Și ne-nțeles de mulți 

Aș vrea acum să mint, 

Ca doru-mi tu să-l simți... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 

Te văd în zare 

 Plin de visare 

 Neclintit. 

 Te uiți la stele 

 La gândurile mele 

 Îndrăgostit. 

 De nimeni știut 

 În umbra cerească 

 Mă privești mut. 

 Porți o povară 

 Chinuitoare 

 Aș vrea s-o știu. 

 Taci și în juru-ți 

 Totu-i pustiu. 

 O stea căzătoare 

 Sclipește și moare 

 Într-un târziu. 

 Îmi pun o dorință: 

 Dispari, suferință, 

 Am obosit. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mamă, tu ești ca o stea 
Răsărită în inima mea! 

Păru-ți divin scânteiază-n soare 
Ca niște raze care încearcă să zboare. 

 
În lumina răsfirată a lunii sfântă 

Buzele tale se frământă 
Eu îți spun cât de mult te iubesc: 

Ești ființa dragă pe care-o prețuiesc. 
 

Ochii tăi sunt două diamante 
Ce strălucesc duios în noapte 

Sub fruntea ta nasc gânduri neobosite 
Și reapar visuri neîmplinite. 

 



 
 
 
 
 
 
 
  

  

 

  

 

 

 

           Când pe lume am venit, 

 Cu dragoste m-ai primit. 

 În brațe când m-ai luat, 

 Fața ți s-a luminat. 

 

 Pe mine m-ai învățat 

 Numai bine eu să fac; 

 De ce-i rău să mă feresc, 

 Tot ce-i bun să-nfăptuiesc. 

 

 Ești un dar neprețuit 

 De la Domnul mult iubit. 

 Orice-ar fi, tu nu uita: 

 Te ador, măicuța mea! 

 

 Îți doresc zile senine, 

 Viață lungă, fericire, 

 Să ai bucurie-n toate, 

 Ani frumoși și sănătate! 

 

 

 

 

 

 

Un buchet cu multe flori 

Și cu daruri pentru tine, 

Pentru că m-ai îngrijit 

Și ai spus că ții la mine. 

 

Astăzi este sărbătoare: 

Ziua mamei a sosit! 

Toți copiii fac serbare 

Și un dar i-au pregătit. 

 

Mamele cu fețe blânde 

Stau frumos pe scăunele 

Emotive și frumoase 

Ca un stol de rândunele. 

 

Azi e ziua ta, măicuță, 

Eu ți-am pregătit ceva: 

Toată dragostea din lume 

Doresc astăzi a ți-o da! 

 

La plecare, toți au vrut 

Să aducă un salut 

Pentru cele mai frumoase 

Mame scumpe și duioase.

. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

             Bunica mea este o comoară la casa omului, iar poveştile ei sunt neasemuite, iar 

          asta o ştiţi la fel de bine ca şi mine.  

   De unde ştiu eu acest lucru ? Păi, staţi puţin şi gândiţi-vă, n-aţi fost cumva, odată, şi       

         dumneavoastră copii ? Aşa, ca mine ? Acum, că vorbim de acelaşi lucru, hai să vedem ce-o 

         face pe bunica mea aşa de îndrăgită ! 

   Este mai mereu prin preajma mea ? Este !  Are ea răbdare cu mine, cu toate şotiile de  

care mă ţin, cu mâncatul, cu îmbrăcatul şi cu mersul la culcare ? Păi, are ! Mă-nvaţă ea  

numai de bine în viaţă ? O face şi pe-asta ! Ei, şi-acum e-acum ! Ştie ea poveşti? Are o    

         tolbă plină, cum se şi spune prin poveştile alea, şi le şi deapănă ca nimeni alta ! Iar eu nu      

         mă mai satur ascultându-le. Şi asta nu este tot.  

     Bunica mea este frumoasă, blândă, iubitoare, înţeleaptă, isteaţă şi harnică. Atunci când        

cele două mărgele maronii licăresc din fundul capului, iar cele două dungi uşoare de  

sprâncene se tot ascund şi iar ies de sub învelişul alb, şi pe obrajii ei se răsfiră, ca nişte  

râuleţe, încreţituri ce trag spre coada ochiului, pe bunica o face şi mai frumoasă. 

Bunica este plină de învăţăminte şi de sfaturi religioase. Eu şi fratele meu am învăţat de la  

aceasta că este bine să ai răbdare şi iubire, speranţă şi credinţă. 

     Bunica înseamnă mult pentru mine. Drept mulţumire pentru tot ceea ce face pentru    

           noi, ca să-i dovedesc că o iubesc,  nu pot decât să o îmbrăţişez şi să îi dăruiesc aceste  

           trei cuvinte  magice :  TE  IUBESC,  BUNICO ! 

 



 
 
 
     
 
 
 
    
 Era un sfârşit de săptămână însorit. Am hotărât să merg cu 
familia la bunici. 
      După trei sferturi de oră de mers cu maşina, am ajuns. Am deschis 
poarta şi am strigat cu putere :  
      -Sărut mâna, bunico ! Sărut mâna, bunicule !  
      -Bine aţi venit, dragii noştri ! Cum a fost drumul ?  
      -Traficul a fost cam aglomerat, dar am uitat de probleme când am 
ajuns aici. 
      -Vă rog să vă spălaţi pe mâini şi să veniţi la masă, zise bunica cu 
blândeţe în glas. 
     Bunica ne aştepta cu supă de găină şi pilaf cum numai ea ştie să 
pregătească. De asemenea, bunica ne-a răsfăţat la desert cu gogoşi 
pufoase umplute cu gem. 
     După ce ne-am făcut siesta, eu, sora şi părinţii mei ne-am împărţit 
treburile pentru a-i ajuta pe bunici. 
     Mama împreună cu sora mea au spălat vasele, le-au şters şi le-au 
aşezat în dulap. Eu am dat grăunţe la păsări, iarbă la capre, morcovi la 
iepuri şi după aceea le-am pus apă. Între timp, tatăl meu a tăiat lemne 
pentru iarnă şi le-a aşezat în magazie. Bunicul a mers în grădină şi a 
cules căpşuni pentru noi. Bunica a luat-o pe sora mea să o ajute la 
strânsul ouălor din cuibare. Nici nu am observat când a trecut timpul .  
Bunicii noştri uitaseră de problemele de sănătate şi nu ştiau cu ce să 
ne mai răsfeţe. 
      Seara ne-am întors acasă cu tristeţe în suflet, pentru că am stat atât 
de puţin cu bunicii şi, totuşi, cu bucurie în gând că voi reveni la cei 
care mă înconjoară de fiecare dată cu dragoste.  
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Pe bunica o iubesc 

 C-un sărut o răsplătesc 

Pentru dragostea ce-o-mparte 

Fiecăruia în parte. 

 

Când mă duc la ea, m-așteaptă 

Cu plăcinta... gata coaptă! 

Mă gândesc cum aș putea 

Să-i arăt dragostea mea... 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bunicuța, hărnicuța, 

A crescut pe mămicuța 

Și de mine grijă are 

Până mă voi face mare. 

 

Dar mai am o bunicuță 

Mititică și drăguță: 

O tratez cu mult respect, 

Fiindc-așa e înțelept. 

 

Eu mă simt așa de bine, 

Când bunicile-s cu mine! 

Ele de toate mă-nvață: 

Cum să reușesc în viață! 

 

Vă mai spun acum direct, 

Că doar nu e vreun secret: 

Răbdătoare sunt și bune 

Și nu sunt deloc bătrâne! 

 



 
 
 
 
 
Odată, bărbat tânăr era,  
Pe stradă iute mergea; 
Acum nepoții îl iubesc 
Cu cadouri îl copleșesc. 

 
Seara, când vine obosit, 
De toți ai casei e iubit 
Mereu îl vom respecta 
Cât cu noi aici va sta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Când mă gândesc la dealurile verzi, la pomii înfloriți ca niște bătrâni cu părul nins, îmi   

       apare în minte bunicul. 

Bunicul! Îngerul poveștilor, cu părul alb, cu mâinile bătătorite de atâta muncă, se  

       bucură ca un copil când mă vede în fața porții. Mă întâmpină cu toată dragostea, îmi oferă  

       tot ce are mai bun și este încântat când vede că mă bucur. Ochii lui sunt veseli chiar și  

       atunci când se mai întâmplă să fac vreo boacănă. Se întristează numai atunci când plec și  

       două lacrimi i se scurg pe obraji. Eu îl liniștesc, promițându-i că mă voi întoarce curând. 

Sunt mândră că bunicul meu este mai presus decât toți bunicii din lumea întreagă. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 Era o frumoasă zi de vară în care discul auriu ne zâmbea pe cerul albastru ca o floare 

de nu-mă-uita. Stăteam în camera mea și citeam ceva care m-a făcut să-mi aduc aminte de 

vremea când eram mai mic și mergeam la bunicii mei.  

 Parcă-i văd cum stau pe prispa veche a casei și privesc cu ochii ațintiți spre uliță ca să 

mă vadă și să mă cuprindă cu brațele deschise. Mi-aduc aminte de casa din lut acoperită cu 

draniță de brad, de grădina cu meri și cu otavă, de livada unde bunicul îmi spunea toată ziua 

povești știute din bătrâni sau chiar ticluite de dânsul. În ograda largă era o fântână, iar nu 

departe, lângă portiță, se înălța un salcâm care primăvara se umplea de flori înmiresmate, ca și 

micuța grădină unde ghioceii și viorelele îmi umpleau sufletul de bucurie.  

 Nu pot să uit chipul cald al bunicului și surâsul lui dulce care se ascundea sub mustața 

lungă și ninsă de anii mulți și grei pe care îi duce în spate asemenea unei zăpezi tot mai grele. 

Părul său cărunt seamănă cu o vale înflorită, plină cu floricele albe.  

 Mi-aduc aminte cu drag de bunica mea, o femeie bătrână, harnică și isteață. Pe obrajii 

ei vechi izvorau ca niște râulețe încrețituri ce trăgeau spre coada ochiului. Cele două dungi 

ușoare ale sprâncenelor rare ale bunicii se tot ascundeau și se iveau de sub învelișul alb. Toată 

ziua, eu și cu fratele meu ne jucam prin ocolul larg și o priveam pe bunica alergând sprintenă 

după treburi. Uneori, o strigam: 

- Bunico, bunico! Lasă-ne și pe noi să-ți facem treburile!  

- Nu vă osteniți, spiridușii mei! Mă descurc eu și singură. De ce să vă opresc din  

joaca voastră...   

- Te rugăm, bunico... 

 Vrând- nevrând, bunica ne lăsa să o ajutăm. Obrajii noștri roșii ca macul o bucurau pe 

bunica ce părea, pe lângă noi, o floare ofilită. 

 Acum, când m-am făcut mai mare, îmi place să retrăiesc acele clipe de neuitat.  

 

        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Prietenia este un sentiment foarte frumos și nobil. 
  Prietenul te ajută când ai nevoie, te încurajează când ești  
dezamăgit, te mângâie când ești trist. Prietenul adevărat nu te  
minte, nu te lingușește și nu dispare când ai nevoie de el. 
 Trebuie să fie sincer cu tine, să-ți spună părerea lui despre o situație, să te critice când 
      greșești și să te laude când meriți. 

       Pe mama o consider cea mai bună prietenă a mea. Ea mi-a spus că e mai bine să ai 
puțini prieteni adevărați, decât mulți care nu sunt sinceri. 
    Ce mult aș vrea să am câțiva prieteni adevărați, iar eu să fiu la fel de bun prieten                 
 pentru altcineva!  
 
 
 
 
 
 
 Cea mai bună prietenă pe care o am este verișoara mea, Cristina. Este mai  
           mare decât mine cu trei ani și jumătate și ne înțelegem foarte bine. 
 Am crescut împreună și am învățat una de la alta cum să fii un bun prieten.       
      Întotdeauna a fost alături de mine. Ne jucăm împreună cele mai frumoase jocuri, vizionăm  
          împreună filmele și desenele animate preferate. Uneori, când am teme mai grele, mă  
            ajută să le rezolv. Când avem un eveniment important în familie, ne place să  
              organizăm împreună momente comice sau de dans. Facem cadouri celor care  
                 participă la petrecere. Ne bucurăm la aniversările și zilele onomastice ale celor  
                     dragi, dar cele mai frumoase sărbători sunt Crăciunul, Anul Nou  
                   și Paștele. 
 Anul acesta vom împodobi brazii de Crăciun împreună. Mai întâi, eu am s-o ajut  
      să-l împodobească pe al ei, apoi o voi invita la mine, ca să-l împodobim pe al meu.  
             Va fi un Crăciun minunat! 
 



 
 
 
 

 

Prietenia curată 

Și adevărată 

Te-ajută la greu 

Te sprijină mereu. 

 

Unele prietenii 

Sunt iluzii deșarte: 

De ajutor nu ai parte 

Atunci când ți-ai dori. 

 

Când îți este bine, 

Toți sunt lângă tine; 

Dar la greu te părăsesc, 

Parcă nu te mai cunosc! 

 

Dar tu ești prietena mea,  

Știu că nu mă vei lăsa 

Clipa grea mă va ajunge, 

Pe umărul tău voi plânge. 

 

 

 

Prietenia adevărată- 

Spre calea cea bună 

Ea te îndrumă 

De fiecare dată. 

Nu există ură 

Și nici supărare 

Doar fericire  

Și împrospătare. 

Când cearta apare, 

Trebuie alungată; 

De nu, prietenia 

Va fi afectată. 

Acum armonia 

Va domina, 

Iar prietenia 

Va triumfa. 

Ea nu se va stinge, 

Veșnic va trăi 

Cei ce vor învinge 

O vor prețui.  

 

 



 
 
 
 
 
 

  
 Într-o toamnă mohorâtă, pe 
crengile aproape dezbrăcate de frunze 
ale unui stejar falnic se opri din zbor o 
rândunică. Pe când se pregătea să-și ia 
zborul, o voce o întrebă: 
     - Rândunico, rândunico, unde te 
grăbești? 
 Era vocea codrului, căruia 
rândunica se grăbi să-i răspundă: 
    - Plec cu surorile mele spre țările 
calde. Cred că știi deja foarte bine că 
noi facem asta în fiecare an. 
    - Să te întorci, adăugă codrul. 
    - Mă voi întoarce. Fii fără grijă, 
spuse rândunica. 

    - Sunt tare mâhnit că îmi cad frunzele și mă 
părăsesc cântăreții, se tângui codrul. Dar cel 
mai mult mă neliniștește vestea tristă pe care 
am primit-o zilele trecute... 
 - Ce veste? Ce s-a întâmplat? se 
interesă rândunica. 
 - Ce să se întâmple? Zilele trecute am 
auzit doi urși care spuneau că vor veni oamenii 
cu topoarele și vor tăia pădurea! 
 - Vai, nu se poate! Dar chiar de va fi 
așa, să știi, dragul meu codru, că în locul 
copacilor bătrâni, va crește o pădure tânără și 
verde! O să vezi... 
 - Promite-mi că vei reveni la 
primăvară, o imploră codrul. 
 - Voi reveni. Promit. 
 - La revedere, rândunico! 
 - Pe curând! Ne vom revedea! 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

Noi trebuie să fim ca frații, 

Nu trebuie să-i jignim pe alții. 

Dacă sunteți provocați, 

Nu trebuie să ripostați! 

 

De mici trebuie să-nvățăm 

Cu respect să ne purtăm, 

Să fim mereu civilizați 

Nu ca alții, neobrăzați. 

 

Dacă buna înțelegere va domina, 

Și de prietenie grijă vom avea, 

Conflictele vor dispărea 

Și lumea ne va lăuda 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Azi e Ziua Toleranței 

Ne alăturăm speranței 

Vrem mai mult să ne iubim 

Noi prieteni buni să fim. 

 

Mici și mari, ne ajutăm, 

Lucruri bune învățăm 

Știm că multă toleranță 

Ne va ajuta în viață.  

 

Pe bătrâni îi respectăm, 

Și cuminți ca ei noi stăm, 

Nu vrem să creăm probleme, 

Nici să facem fapte rele. 

 

 

 



 
 

          Într-o zi, Anca a găsit o păpușă în fața casei. 
      Era  murdară și avea rochița ruptă și un picior 
      desprins. A luat-o cu ea și a dus-o acasă.  

    A spălat-o cu grijă, a șters-o și i-a pus numele               
 Maria. Observă că are părul blond împletit în 
 două codițe, iar ochii semănau cu două măsline.      
Anca își imaginează că păpușa este îmbrăcată într-o 
rochie de atlas de culoare bleu, iar în picioare poartă 
niște botoșei de lac, albi. Ce frumoasă este! Imediat se 
puse pe treabă și o repară și o îmbrăcă exact cum 
visase. Acum o ține la capătul patului, ca să-i fie mereu 
aproape, și se joacă împreună de-a gătitul în bucătărie, 
de-a doctorul... Astfel, timpul Ancăi se scurge pe 
neobservate. 

Anca își iubește mult păpușica. Este doar fiica 
ei! 

 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

M-am întrebat cum e să trăiești o zi fără întrebări. Așa că mi-am 
propus ca azi să nu pun nicio întrebare și nici să răspund la vreuna.  

Încep o zi obișnuită, fără să-mi dau seama că această zi îmi va afecta 
media la matematică...  
 - Maria, care sunt divizorii numărului 9? mă întreabă doamna 
profesoară. 

- Nu pot să vă spun... 
- De ce, Maria, te simți rău? 
- Nu, dar... 

 Văzând că nu vreau să răspund, doamna profesoară m-a altoit cu un 
doi, cu toate că eram o elevă bună la matematică. 
 Se vede că ziua de astăzi nu mi-a fost deloc favorabilă, dar am satisfacția că hotărârea 
mea a fost de neclintit. Oare a fost o idee bună? Voi ce credeți? 
 
 



 
 
 
  
 
 
 

 
  

 
De când eram foarte mică, m-am gândit ce o 

să devin când voi fi mare. Ca și voi, am avut multe 
planuri, dar cel mai mult îmi doream să-i calc tatei 
pe urme și să devin polițist. 
 Mai târziu, mi-a trecut prin minte să urmez medicina, deoarece 
voiam să-i ajut pe oamenii bolnavi sau să descopăr leacuri pentru bolile 
incurabile. Chiar și acum mă fascinează operațiile miraculoase ale 
chirurgilor. 
 În ultima vreme mă bate gândul de a deveni reporter de televiziune 
sau prezentator de știri. Nu mi-ar plăcea  
doar să citesc prompterul la microfon  
în fața camerei, ci să iau contact cu viața 
reală, să descopăr singură evenimentele pe  
care să le transform în informații reale.  
Mi-aș dori să realizez emisiuni educative cu 

impact asupra publicului, să popularizez fapte deosebite ale 
oamenilor simpli, să-i pot ajuta moral și material pe oamenii 
nevoiași.  
 Fiind împlinită în plan profesional, m-aș preocupa și de viața personală, pentru a 
deveni o mamă bună care să le ofere copiilor ei nu numai condiții materiale optime de viață, 
ci și o educație aleasă, dîndu-mă pe mine drept exemplu.  
 
 
 
 
 
 

Școala noastră, școală bună, 

Toți copiii îi adună: 

De la mame, de la tați, 

De la bunici minunați. 

Unii plâng, sunt supărați, 

Alții-s veseli, încântați. 

Doamnele lor îi învață, 

S-ajungă ceva-n viață. 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Era o dimineață frumoasă de vară. Doi frați, Ionuț și Alexandru, erau la școală și 

așteptau nerăbdători clopoțelul salvator. Li se părea că timpul stă pe loc, dar în cele din urmă 
sosește și momentul mult așteptat de ei și de colegii lor: orele de curs s-au terminat și se 
puteau întoarce acasă.  

Pe drumul de întoarcere, s-au gândit să încingă un scurt meci de fotbal, așa că se          
îndreaptă către parc, își cumpără o minge cu banii economisiți de la mâncare, își lasă 
ghiozdanele lângă copacul care stătea pe post de poartă și meciul începe... Dar timpul trece 
repede când joci și, dintr-o partidă programată să fie foarte scurtă, s-au văzut implicați într-un 
meci lung și solicitant. 

Când se îndreptau spre casă, s-au gândit la o scuză în cazul în care mama ar fi supărată 
și... așa a și fost: 

- Unde-ați stat până la ora asta?  
- Păi, în drum spre casă, ne-am întâlnit cu bunicul! Ne-a rugat să-l ajutăm la  

cumpărături și, drept răsplată, ne-a cumpărat mingea asta... 
- Bravo! Foarte frumos din partea voastră că l-ați ajutat. Acum pregătiți-vă să mâncați,  

iar după aceea, mergeți la scris. 
- Bine mamă, am zis noi. 
A doua zi, cei doi frați joacă iar fotbal până târziu, spunându-i mamei că au stat cu  

bunica în parc. Mama i-a crezut și de data aceasta. Toate le mergeau din plin lui Ionuț și lui 
Alexandru, până într-o zi, când bunicii au venit în vizită ... 
 Îmbrățișându-și nepoții, bunicii exclamă:  

- Ce dor ne-a fost de voi! 
- Cum așa? doar nu v-ați văzut de două-trei zile, interveni mama mirată. 
- De două săptămâni, care mi s-au părut doi ani! adăugă bunica plină de duioșie. 
Lucrurile s-au lămurit destul de repede spre stupefacția copiilor. Acestora le venea să  

intre în pământ de rușine și puțin a lipsit să nu ia o chelfăneală.  
 De atunci, Ionuț și Alexandru au înțeles că 
,,minciuna are picioare scurte”.               
                                                      



 

 

 

 

 

( O fată cam obrăznicuță) 

 

Sunt o fată înăltuță 

Și de fel, obrăznicuță... 

Îmi iau nasul la purtare 

Cu multă nerușinare. 

 

Numai pozne știu să fac: 

Ieri, eu am înfipt un ac 

Chiar în scaunul pe care 

Tatăl meu s-a așezat... 

 

 

 

Am turnat zahăr și miere 

Chiar în halba lui de bere! 

El din ea, când a băut, 

Alb la față s-a făcut! 

 



 
 
 
 
 
 O 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
           Oricât de mult s-ar ascunde copilăria în sufletul unui 
adult, ea iese de multe ori la iveală, arătând că în fiecare om 
există un suflet de copil.  
 Orice om matur se gândește cu nostalgie la clipele 
mirifice, pierdute pentru totdeauna, ale copilăriei, care s-au 
scurs atât de repede... Când era copil, visa să devină un om 
matur, care își permite orice, fără restricții sau pedepse. 
Niciodată nu s-a gândit că va simți atât de mult lipsa 
copilăriei... Chiar și astăzi, copiii visează să ajungă cât mai 
repede oameni maturi, plini de responsabilități, dar nu își dau 
seama de ceea ce pierd. Visul cel mai râvnit al oricărui copil 
este maturitatea, dar aceasta este copleșită de mult mai multe 
responsabilități decât ne-am putea imagina... 
 În ziua de astăzi, copiilor li se pare că școala este un 
lucru extrem de greu, plictisitor și obositor. Ei nu își dau seama 
cât de mult îi ajută școala acum pentru a reuși în viață ca 
oameni maturi. Multora li se pare distractiv să aibă banii lor 
proprii pe care să-i poată cheltui pe tot felul de lucruri inutile. 
Nici nu au idee cât de mult își dorește un adult să revină la 
vârsta copilăriei, să poată merge iar la școală, să retrăiască 
aceleași sentimente și să regrete nerăbdarea pe care a avut-o 
pentru a se despărți de copilărie.  
 Oricât de frumoasă ar fi maturitatea, orice om și-ar dori 
să poată da timpul înapoi pentru a retrăi clipele copilăriei. 
 



 
 
 
  

 

 

 

  

 

 Am să vă povestesc o întâmplare care a avut loc pe când eram mai mică. Sper să 

învățați și voi ceva din ea... Abia împlinisem opt ani și era prima mea zi de școală. Părinții 

mei au avut o problemă și nu au putut să mă însoțească la deschidere. Așadar, am fost nevoită 

să merg singură la școală. Înainte să plec, mama m-a sunat și m-a povățuit: 

-Să fii atentă când treci strada! Traversează pe zebră și uită-te la semafor să fie verde!  

Mai uită-te o dată și convinge-te că nu vine nicio mașină, nici din stânga, nici din dreapta și 

abia după aceea poți să treci. Ai înțeles? 

 Eu am promis că așa am să fac. Am pornit spre școală... Peisajul de toamnă era așa de 

frumos! Frunzele galbene, ruginii, roșcate ale pomilor mă făceau să nu-mi iau ochii de la 

coloritul lor. Zâna Toamnă preschimbase cu o mână nevăzută natura într-un tărâm de basm în 

care copacii purtau veșminte de sărbătoare. Furată de peisaj, nici nu știu când am ajuns la 

intersecție. Am pășit pe zebră fără să mă mai uit dacă semaforul indică verde sau roșu. De 

frică, nici nu mă mai uitam în stânga sau în dreapta. Deodată, o mașină ce venea în mare 

viteză scrâșnind înfiorător, reușește totuși să frâneze la timp, ca să pot scăpa cu viață, dar nu 

ca să-mi pot continua drumul pe picioarele mele. Știu doar că am auzit zgomotul infernal al 

roților și că am căzut, lovindu-mă rău la un picior. Ca prin vis am mai auzit sirena unei 

ambulanțe, după care m-am trezit pe un pat de spital. În curând, a apărut și mama care, după 

ce s-a convins că nu este ceva foarte grav, m-a certat spunându-mi: 

- Vezi ce-ai pățit dacă nu ai fost atentă? Se putea întâmpla și mai rău! Sper ca asta să-ți  

fie învățătură de minte! 

  Mama avea dreptate. Puteam s-o pățesc mult mai rău! Mă simțeam foarte 

vinovată și am închis ochii de rușine. I-am promis că de-acum înainte voi fi foarte 

atentă ori de câte ori traversez. Vă sfătuiesc și pe voi să faceți același lucru când treceți 

strada: chiar dacă semaforul arată verde, uitați-vă bine și în stânga, și în dreapta, ca să 

vă convingeți că nu vine nicio mașină. Ați înțeles? 

 



 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 Astăzi este o zi senină care mă îndeamnă să ies la joacă. Afară, pe câmp, e tare 

frumos! Florile, care de care mai frumoase, parcă dansează în lumina soarelui. Fluturașii 

multicolori cu aripile sclipitoare zburdă din floare în floare plini de tandrețe. Câmpul pare un 

tablou pictat de un pictor celebru. 

 Dintr-o dată, mă trezesc strigând:  

- Joacă-te cu mine, Rază de soare! 

Ca prin minune, o rază de soare coboară lângă mine și se preschimbă într-o fată  

frumoasă și aurie ca soarele. Avea părul lung, de aur, iar ochii albaștri ca cerul senin. Era 

îmbrăcată într-o rochie roșie și fină ca o mreajă de văpaie.  

- Tu ești, Rază de soare? o întreb eu nedumerită.  

Raza încuviință. Mă luă de mână și alergarăm fericite pe câmp. Se prinseră și florile  

de mână cu noi într-o horă a fericirii. Obosite, ne-am odihnit privind cerul albastru ca ochii 

prințesei-Rază de soare. Aceasta mi-a cules un buchet din cele mai frumoase flori pe care mi 

le-a dăruit, apoi și-a luat rămas-bun. 

- De ce pleci atât de repede, Rază de soare? Mai rămâi, te rog! 

- Trebuie să plec, altfel, tatăl meu, soarele, se va topi și tot pământul se va scufunda  

în întuneric! La revedere! 

- La revedere! La revedere! 

Raza se înălță pe cer, grăbindu-se să ajungă mai repede la tatăl său, Soarele. 

 



 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

Este ora de culcare. Eu încă citesc... Am împrumutat cartea ,,Dumbrava minunată” de 

Mihail Sadoveanu de la bibliotecă și nu mă pot dezlipi de ea. Sunt complet furată de 

întâmplările ascunse între paginile cărții, dar nici cu somnul nu pot lupta. Las capul pe 

pernă, pleoapele mi se închid, cartea îmi alunecă într-o parte și... 

Mă trezesc într-o poieniță luminoasă, vie și colorată. Soarele mângâie cu razele lui 

aurii și calde firele subțiri de iarbă. Zânele tocmai au terminat de colorat aripile fluturilor 

gingași. Albinele se mută dintr-o floare în alta și culeg nectarul dulce și înmiresmat pe care-l 

duc apoi în stup. Păsărelele aduc un farmec în plus cu glasurile lor cristaline. În depărtare se 

aude zumzetul gîzelor muncind de zor.  

De după un copac se ivește o fetiță. Aceasta poartă un pulover roșu și o fustă în 

carouri. În părul ei șaten se odihnește o beretuță, de asemenea roșie, iar în picioare poartă 

niște bocanci negri, grei. Se uită nedumerită în jur. Lângă ea apare un cățeluș mic, cu blana 

deschisă la culoare și cu urechile blegi.  

- Patrocle, hai să mergem! spuse fetița. 

- Ham! ham! lătră cățelul dezorientat. 

- Ai dreptate. Nici eu nu știu pe unde trebuie să o luăm acum.  

Fetița, tristă, se așeză pe un buștean lângă Patrocle al ei. Mă apropii și îi pun mâna 

pe umăr. Ea tresare speriată: 

- Eu sunt Lizuca, iar pe cățel îl cheamă Patrocle, zise ea. Dar tu cine ești? Nu te 

cunosc. Nu faci parte dintre personajele poveștii... 

- Ba da, voi apărea și eu mai târziu. Sunt... 

- Nu te cred, pentru că eu știu povestea până la sfârșit. Doar o joc împreună cu 

Patrocle ori de câte ori o citește un copil! 

- Și nu vă plictisiți să o interpretați mereu? 

- Ba da, dar ne obligă autorul să o facem. 

Tocmai când mă gândeam cum să fac să-i ajut pe cei doi, un lătrat de câine mă trezi  

din somn. Prin fața ochilor mi se învălmășeau mii de Lizuci și de căței. Lătratul de afară se 

potoli. Pusei cartea pe noptieră și adormii, gândindu-mă ce plictisitor este să fii personaj de 

poveste. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 Într-o zi, Matei, un bun și vechi prieten al meu, merge 
la librărie, ca să-și cumpere un ghiozdan. Totul părea liniștit, 
dar ascultând cu atenție, am deslușit o gălăgie și o zarvă între 
rechizite, pe care ceilalți oameni nu o sesizau. Ghiozdane, 
caiete, creioane, pixuri, gume, stilouri strigau pe zeci de 
glasuri pițigăiate, implorându-l pe Matei să le cumpere: 
 - Cumpără-mă pe mine! 
 - Ba pe mine! 
 - Ba pe mine! se rugau rechizitele. 
 După ce stătu puțin pe gânduri, uitând parcă pentru ce 
venise, Matei își veni repede în fire și se adresă vânzătorului 
pe un glas hotărât: 

- Domnule, vă rog să-mi dați ghiozdanul acela roșu! 
- Imediat, răspunse prompt vânzătorul, apucând ghiozdanul care se înroșise și mai tare  

de bucurie și emoție. Costă 20 de lei. 
 - Poftiți, domnule. Mulțumesc. 
 Toate celelalte rechizite exclamară în cor dezamăgite. Băiatul plăti, își luă ghiozdanul 
dorit, care nu mai putea de bucurie: 

- M-a ales pe mine! Eu sunt norocosul! Uraa! exclamă ghiozdanul care, în timp ce  
Matei se îndrepta către ieșire, scotea de zor limba la celelalte ghiozdane bosumflate, rămase 
pe raft. 

Dar bucuria ghiozdanului fu de scurtă durată, căci Matei nu era dintre acei copii  
ordonați care să se poarte cu multă grijă cu lucrurile sale... Din prima zi, băiatul l-a burdușit 
cu cărți și cu caiete, îndesând și echipamentul sportiv, apoi l-a împins cu piciorul într-un colț 
al camerei. La școală nu a fost deloc atent și nu știu cum l-a pătat cu acuarelele... A doua zi i-a 
desfăcut cusătura și i-a stricat fermoarul. Nu a trecut nici o săptămână, că Matei a aruncat 
ghiozdanul peste alte vreo trei-patru care erau foarte triste și total distruse.  

- M-am bucurat degeaba că m-a ales pe mine! Mai bine mă lăsa în magazin... 
- Și cu noi s-a purtat urât! Ne-a transformat în saci de box și ne-a lovit... Ne-a durut  

așa de tare! plângeau cu lacrimi celelalte ghiozdane. E un băiat foarte rău, foarte rău! 
 Din acel moment, ghiozdanul cel roșu a pus la cale o răzbunare care o să-l usture și o 
să-l lecuiască pe Matei de a mai fi brutal cu lucrurile sale. Dar despre aceasta o să vă 
povestesc într-un număr viitor al revistei noastre... 



                                                                                                      

           20 octombrie 2010, Ploieşti 

                                                                Dragă Monica,  

               Îţi scriu din Ploieşti cu mare dor de tine. Îmi 
amintesc de zilele în care erai şi tu aici şi ne jucam 
împreună, săream coarda, mergeam cu bicicletele şi cu 
rolele. Îmi amintesc de zilele când ne jucam de-a parada 
modei, ne încălţam cu pantofii mamelor noastre, le luam 
fustele, dar le purtam pe post de rochiţe, ne puneam 
cerceii lor la urechi, inele la degete, brăţări la mână şi coliere la gât.                    
 Ne puneam eşarfe gât şi ne machiam... 

             Îmi pare într-un fel bine pentru tine că ai ajuns acolo unde visai de mică: în Constanţa. 
Dar când mă gândesc la asta, îmi dau lacrimile de tristeţe că nu mai eşti aici. Au trecut deja şase 
luni, dar tot nu mă pot obişnui cu gândul că eşti acolo. 

             Ştiu că într-o zi ne vom revedea şi atunci ne vom putea plimba din nou cu      
 bicicleta pe dealuri şi câmpii cu vântul în păr şi vom putea 
sta din nou pe iarbă, privind formele norilor şi ascultând 
glasurile minunate ale păsărelelor. Ne vom putea da din nou pe 

derdeluş, ne vom putea juca din nou cu bulgări şi vom 
putea face din nou oameni de zăpadă. Vom putea sta din 

nou împreună cu părinţii noştri, în Ajunul Crăciunului, la focul      
şemineului, povestind. Vom putea petrece din nou noaptea de Anul Nou 
împreună, la miezul nopţii dând artificii multicolore pe cerul înstelat. Vom 
putea ciocni din nou de Paşte ouă, spunând „Hristos a înviat!”, „Adevărat a 
înviat!”. Vom putea sta din nou la umbra unui copac, privind apusul soarelui 
care a ars o zi întreagă ! 

            Aştept cu nerăbdare ziua în care ne vom revedea şi sper că 
această zi va veni cât mai curând.  

      

 

 

                                                  Cu dragoste şi dor, prietena ta, Andreea 

 

 

Premiul II – Concurs naţional de creaţie literară şi plastică, ediţia III, Băicoi, 2010 

,,Scrisoare către prietenul meu” în cadrul  proiectului naţional « Prietenie şi cunoaştere »                                  



 
                                                      M-a lăsat mama acasă 

Și mi-a spus să fiu cuminte, 

Că de nu, o să mă bată 

De-o să țin o lună minte! 

 

Eu cuvântul l-am uitat 

Și cu mingea m-am jucat: 

Vaza cu lalele-am spart, 

Iar vitrina s-a crăpat! 

 

Mama mult s-a supărat, 

Cu nuiaua m-a pișcat; 

Eu am plâns și m-am jelit, 

Sunt convinsă c-am greșit... 

 
 
Să vă spun o întâmplare 

Ce m-a durut foarte tare: 

Ieri, la piață am plecat 

Și pe roșu-am traversat; 

Șoferul m-a observat 

Și, scrâșnind, el a frânat, 

Dar n-a putut opri motorul- 

Mi-a atins un pic piciorul! 

În spital, vreo șapte zile  

Am zăcut și... n-a fost bine. 

Eu, acum, vă dau un sfat:   

Fiți atenți la traversat! 

 



  
  

  

 

 

 

 Aseară am visat că puteam să zbor. Colindam, admirând de sus, locurile 

mele favorite: lacurile, parcurile, grădinile. Deodată, am auzit un glas blând și 

cristalin: 

- Tu poți să zbori? m-a întrebat. 

Am întors un pic capul să văd cine vorbește. Era Luna care în timp ce 

vorbea cu mine, a început să plângă.  

 - De ce plângi? am întrebat-o. 

 - Și eu am fost copil, mi-a răspuns. Dar am visat 

 că pot zbura și de atunci, o vrăjitoare rea m-a 

 transformat în Lună. Și tu vei păți la fel! 

 M-am trezit speriată de visul pe care l-am avut. 

 L-am povestit părinților, dar nu m-au crezut.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extratereștrii au venit 
în țară, iar acum umblă 
brambura pe-afară. O să-i 
întreb îndată de ce e lumea 
atât de speriată: 
    - Ce faceți voi pe-aici? 
    - Am venit să-i explorăm 
pe licurici. Ei ziua își iau 
valea, iar noaptea-ți 
luminează calea.  
    - Vă arăt eu unde noaptea 
ei ies, numai să-mi promiteți 
că nu ne vizitați prea des.  
Drept mostre, ei patru 
licurici au luat. Apoi, în nava 

lor s-au îmbarcat.  
 Oamenii mult s-au bucurat, când au aflat că extratereștrii au plecat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  De părul tău se ocupă 

 De câte ori tu dorești: 
 Tunde, spală și vopsește, 
 În oglindă te privește. (azefaoC) 
 
 Prăjituri, fursecuri, torturi 
 Zi de zi îți pregătește 
 În ,,atelierul” lui 
 Te așteaptă, te servește. (luratefoC) 
 
     Sus, pe schele, el zidește, 
     Iar de-i harnic, zidul crește. 
     Dacă el n-ar exista, 
     Nici noi casă n-am avea. (luradiZ) 

 



 
 

 

Aș vrea o casă de sticlă, 

O vară cu zăpadă cristalină, 

O seară pe nisipul auriu, 

Și un palat trandafiriu... 

 

Să mă trezesc pe o insulă pustie, 

Să zbor ca o pasăre albăstrie,  

Să cânt pe un nor de argint 

Și un îngeraș să-mi șoptească un alint. 

 

 
 

 
Aș vrea o casă de sticlă, 

o vară cu zăpadă, 

un munte de-nghețată, 

o lună înflorată, 

un râu de ciocolată, 

o portocală plată,  

o zi înstelată, 

o carte animată 

și o vulpe... vărgată. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

Aș vrea o casă de sticlă, 

O vară cu zăpadă, 

O zi cu a mea dragă. 

Aș vrea să zbor pe derdeluș, 

Să urc pe un coborâș, 

Să trec dincolo de munte, 

Să descompun lumea în puncte, 

Apoi un dor să mă cuprindă, 

Un foc în suflet să mi se aprindă, 

Să mă topesc de tot 

Ori să supraviețuiesc cum pot; 

Să mă transform într-un cub de gheață, 

Să mă strecor spre tine ca o ață 

Și să te visez în fiecare dimineață.     



 
 
 
  
 

Detaliat, traseul se prezintă astfel: localitatea 
Crișan, Dunărea Veche, canalul Bogdaproste, 
lacul Bogdaproste, lacul Trei Iezere. 

Plecând din Crișan în amonte, pe 
brațul Sulina, în dreptul complexului 
Lebăda, se face legătura cu Dunărea 
Veche. Este o zonă frecventată de 
pescarii sportivi, cu multe tabere de 

corturi pescărești instalate pe partea dreaptă, iar în 
apropiere, o mulțime de bărci ancorate.  

 Despărțindu-ne de Dunărea Veche, o luăm la stânga și intrăm pe canalul Bogdaproste, 
străjuit pe ambele părți de stuf și sălcii. Din loc în loc se ivesc golfulețe și japșe (depresiuni inundate 
prin revărsarea apelor) de unde își iau zborul, speriate de zgomotul bărcii, câteva păsări.  
 Lacul Bogdaproste este primul obiectiv vizitat. Este un loc renumit pentru pescuitul la știucă, 
dar și un punct căutat de fotografii doritori să surprindă varietatea de 
păsări. Aici am descoperit o japșă plină de vegetație, cu un covor de 
nuferi albi, printre care ne-am strecurat cu greu, ca să ajungem cît 
mai aproape de o colonie de păsări. 

 Lacul Trei Iezere este foarte aproape de 
lacul Bogdaproste, între ele aflându-se un 
canal care le unește. Ambele lacuri, pe timpul 
verii, prezintă o vegetație submersă extrem 
de bogată, brădiș și nuferi albi. În drumul 
nostru am întâlnit lebede, cormorani, egrete 
care au amplificat regretul nostru că nu am 
putut obține imagini fotografice bune, din 

cauza vremii nefavorabile.  
 Promit să revin în aceste minunate locuri pe care le recomand tuturor pescarilor 

împătimiți și fotografilor amatori de peisaje lacustre și ornitologice. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 Eu cred că toți oamenii trebuie să respecte cât se poate de bine 

legile nescrise ale Deltei. 
 În primul rând, camparea nu este permisă oriunde, ci în locuri 

special amenajate pentru a nu stresa păsările. În Deltă este interzisă tăierea copacilor 
și culegerea plantelor, mai ales a nuferilor, vizitatorii trebuind să se mulțumească 
doar cu fotografiatul acestora. Zgomotul bărcilor cu motor și valurile provocate de 
acestea sperie păsările, de aceea se recomandă ambarcațiuni de capacitate mică, 
prevăzute cu motor electric sau cu rame, a căror viteză de deplasare să nu 
depășească 20 de km pe oră.  
 În al doilea rând, o greșeală de neiertat este aceea de a te apropia 
nepermis de mult de colonia de păsări. Este într-adevăr un peisaj mirific de care 
te poți bucura privind de la distanță cu ochiul liber sau cu binoclul, ori 
fotografiind de departe cu un aparat prevăzut cu teleobiectiv. 
 În concluzie, orice călător în Delta Dunării trebuie să aibă o conștiință înaltă și o 
profundă responsabilitate care să-i permită să nu atenteze cu nimic la frumusețea sălbatică a acestor 
locuri mirifice. 



 
  
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 Bulgaria este o țară minunată. Îmi amintesc cu drag clipele petrecute acolo. În 

stațiuneaAlbena ne-am cazat la hotelul Orhideya Park unde am stat eu împreună cu 

sora mea și cu părinții. Plaja era foarte curată, apa la fel și nimic nu era mai plăcut 

decât să te joci, știind că ești în vacanță. Seara ne plimbam prin stațiune și admiram 

priveliștea,  parcă eram în paradis.  

În drum spre Albena, am vizitat grădinile Balcicului pline de flori nemaivăzute 

pe care nu te mai săturai privindu-le. Am vizitat și orașul Russe, unde am participat ca 

concursul de dans de două ori. Orașul este foarte frumos: are sculpturi din piatră, 

fântâni arteziene și multe magazine frumos decorate. Palatul în care am dansat avea o 

scenă mare cu multe lumini care reflectau culori și forme fantastice.  

Vă recomand să vizitați Bulgaria, deoarece este o țară frumoasă și bine îngrijită. 

 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Deși suntem copilași, 
Suntem eco-cercetași: 

Îngrijim pădurile, 
Protejăm și apele. 

 
Trebuie să te gândești 

Copaci mereu să sădești! 
Noi știm asta, e ușor, 
Și o spunem tuturor: 

 
Cum să facă să planteze 
Arbori care să dureze, 

Să mențină Terra noastră, 
Frumoasa Planetă-Albastră  

 
Pentru cei ce vor urma 

Care se vor bucura 
De natura înverzită 
Și de noi toți îngrijită. 

 



 



 
        

 

 

 

 

 

           

         Eram în vacanţa de vară la bunicii mei la ţară. Aerul curat şi cântecul  

fermecător al păsărelelor m-au fascinat şi am hotărât să facem o plimbare în  

pădure. 

          Pădurea era colorată cu un verde puternic care îmbrăca frumos coroana  

bogată a copacilor. Vântul legăna uşor frunzele verzi ale falnicilor şi bătrânilor 

copaci.Totul era minunat, era locul ideal de joacă şi de relaxare. Timpul a trecut  

repede şi am plecat spre casă cu acea imagine încântătoare. 

         Vacanţa s-a terminat şi am început şcoala. În prima vacanţă din noul an 

şcolar am mers iar la bunici. Gândul îmi era la plimbarea pe care am făcut-o în 

vară. Am pornit spre pădure. Cu fiecare pas pe care îl făceam, pădurea era din 

ce în ce mai tristă. Acei copaci falnici şi bătrâni dispăruseră. Copăceii rămaşi în 

viaţă îşi plângeau părinţii tăiaţi de oameni fără suflet. Totul era trist, păsărelele 

nu mai ciripeau, vântul parcă stătea în loc. 

         Acum în mintea mea erau două tablouri: unul viu colorat, vesel şi plin de 

viaţă, iar altul trist întunecat şi fără suflare. 

        Am fost supărată de imaginea urâtă pe care unii oameni i-au dat-o pădurii, 

acest aur verde al naturii. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Era o duminică frumoasă de iarnă. Sosise o zi mult aşteptată de mine, deoarece 

misiunea tatălui meu s-a terminat şi se întorcea acasă. 

 De dimineaţă, eu împreună cu verişoara mea am făcut felicitări şi am scris mesaje 

de „bun venit”. 

Am plecat spre aeroportul Otopeni din Bucureşti. Drumul era blocat şi se circula 

foarte greu pentru că ningea de două zile, iar fluturii albi şi moi de zăpadă îngreunau 

circulaţia. Pentru mine drumul a fost lung. Timpul trecea foarte greu... Eram 

nerăbdătoare să-l întâmpin cât mai repede pe tăticul meu. L-am văzut şi am fugit spre 

el. Era îmbrăcat în ţinută militară, purtând în spate rucsacul care cântărea în jur de 30 de 

kilograme. El m-a luat în braţe şi, în acel moment, am simţit un gol în stomac, iar 

bobiţele de rouă au început să curgă din ochii mei. 

 Tatăl meu, sprijinul meu dintotdeauna, era acum cu mine. Eram foarte 

emoționată. A fost cea mai fericită zi din viaţa mea! 

 

  



  
 
 
 
 
 
                         
 
  

 

 

 

 

 

  

 Probabil că vă întrebați ce s-a întâmplat cu haiducul Florea înainte să ajungă la hanul 

Aniței. Ei bine, am să vă povestesc eu acum. 

 Era o zi de sfârșit de august, când haiducul se afla la marginea unui codru verde și des. 

Atunci, pe acolo tocmai treceau într-o caleașcă un mare boier însoțit de cruntul căpitan al 

poterei, poreclit Gealatu. Văzându-i, Florea le-a ieșit în cale, făcându-i semn vizitiului să 

oprească: 

- Unde vă grăbiți așa? Ori nu ați citit mesajul de la intrarea în pădure care spune că  

trebuie să plătiți o taxă de trecere? 

- Am văzut, zise boierul râzând batjocoritor, dar ne-am gândit că vreun nătărău n-a  

avut ce face. 

- În lături! urlă Gealatu cu o voce răgușită, trăgându-și sabia din teacă. Ori vrei  

să vezi cum îți stă fără cap? 

 Căpitanul poterei sări din caleașcă și se năpusti cu sabia asupra lui Florea, în timp ce 

boierul, speriat, dădu bice cailor să ajungă mai repede la palatul său. Pădurea răsuna de 

loviturile metalice ale săbiilor celor doi. Neavând încă motive să-i ia viața, haiducul, printr-o 

lovitură fulgerătoare, îi spintecă obrazul rivalului său zicând: 

- Ține și să-ți fie învățătură de minte, ca să știi cine este stăpânul acestei păduri! 

Florea plecă, lăsându-l pe Gealatu să-și oblojească rana obrazului cum se va pricepe  

mai bine, iar el poposi la hanul Aniței. Hangița, care aștepta de mult să-l întâlnească pe 

haiduc, îi propuse acestuia întreaga ei prietenie. Dar viteazul o refuză politicos, scuzându-se 

că ar fi prea periculos pentru ea, deoarece dușmanul îl urmărește pretutindeni.  

 Orgoliul rănit al hangiței o împinge către un plan mârșav: se va alia cu Gealatu 

împotriva haiducului. 



PALATUL COPIILOR PLOIEȘTI 
CERCUL DE CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE 

ENGLEZĂ 
 
 
 Palatul Copiilor Ploiești este unul dintre 
spațiile libere ale orașului, un teritoriu de eliberare 
interioară. 
 Palatul Copiilor Ploiești este o instituție 
reprezentativă pentru învățământul prahovean, cu 
peste 57 de ani de experiență, instituție al cărei prag 
este trecut de o mulțime de copii, prin cele 18 cercuri 

științifice, cultural-artistice si sportive. 
 Unul dintre aceste cercuri este cel de cultură și cizilivație engleză, la care și eu particip. În 
primăvara anului 2010, profesorul coordonator Filip Aurelia Gabriela a primit o invitație la Concursul 
Național „Împreună într-o Europă unită”. 
 Concursul se adresează în special, dar nu numai, copiilor și adolescenților din clasele 5–10, 
absolvite în anul școlar 2009-2010, care frecventează cercurile de cultură și civilizație engleză, 
franceză, italiană, germană, spaniolă și română din cadrul palatelor și cluburilor din țară, precum și 
profesorilor conducători ai acestor cercuri. 
 Concursul își propune dezvoltarea la copii și adolescenți a competenței și a abilității de a fi 
performanți și toleranți într-un cadru pluricultural, de a se exprima și a se pune în valoare, de a 
înțelege alte puncte de vedere și de a reuși să le susțină. Concursul urmărește, de asemenea, 
promovarea valorilor naționale, a copiilor și a adolescenților talentați care-și desfășoară activitatea atât 
în cadrul palatelor și a cluburilor din țară, cât și a 
cercurilor extracurriculare din școli. Acest concurs  
s-a desfășurat în două etape: 
 I. Etapa de preselecție:  
 În primul rând, am alcătuit echipajul, care a 
fost format din 9 copii, dintre care 3 elevi ai Școlii 
„I.A.Bassarabescu”. Aceștia sunt: Jitaru Nestor 
Adrian (cl. a VI-a A), Toboș Valentina Ioana (cl. a 
VIII-a C) și eu, Hagiu Bianca Gabriela(cl. a  
VIII-a D). 
 Împreună cu doamna profesoară am realizat 
un proiect ce a conținut activități cultural-artistice, 
prezentări de obiceiuri, etnografie, folclor, istorie, 
personalități reprezentative ale culturii și civilizației 
engleze, proiect care a concurat pentru faza finală a 
concursului. Ei bine, am fost foarte bucuroși când am aflat că proiectul nostru a fost câștigător. 
 II. Etapa finală: 
 Etapa finală a concursului s-a desfășurat între 15-21 iunie la cabana Palatului Copiilor Cluj, 
din staţiunea Muntele Băişorii, judeţul Cluj. 
 În dimineața zilei de 15 iunie, am plecat cu trenul spre Cluj-Napoca. Am mers mai multe ore 
bune, însă nu ne-am plictisit, căci fiecare clipă a fost însoțită de bucurie și distracție. 
La ora 18.00, adică după 10 ore de mers, am ajuns la Cluj. De acolo, ne-am urcat în autocarul Palatului 
Copiilor din Cluj, unde se afla restul echipajelor. Ei au fost nevoiți să ne aștepte mai bine de o oră, dar 
nu a fost vina noastră că trenul a avut întârziere. 
 Drumul din Cluj până la cabana din Muntele Băișorii a durat aproximativ două ore. Când am 
ajuns, am fost puțin nepregătiți pentru temperatura de acolo, dar ne-am îmbrăcat repede cu ceva mai 
gros. În continuare, ni s-au dat cheile de la camere. Noi, fetele, aveam camera 301. Când am descuiat 
ușa, am rămas plăcut surprinse. În cameră erau 6 paturi, etajate două câte două, 6 dulapuri, baia, iar 
din cameră se putea ieși pe terasă, lucru care ne-a plăcut foarte mult. 
 În scurt timp, am mers la masă, după care la sala de ședință. Acolo ni s-a prezentat 
regulamentul, am primit tricourile și ecusoanele personalizate pentru țara pe care o 
reprezentam.  
 



 
A urmat tragerea la sorți, care a decis ordinea în care echipele aveau să-și prezinte proiectele. Spre 
dezamăgirea noastră, noi eram primii. Urmau echipele României, Spaniei, Italiei și cei care erau în 
afara concursului: Germania și Franța. La aflarea veștii, ne-am panicat și, când am ajuns în camere, am 
început să repetăm, după care ne-am culcat, căci voiam 
să fim odihniți. 
 Iată că a sosit și ,,ziua cea mare”. Proiectul 
nostru a început cu o prezentare  în ,,power point” despre 
aspecte specifice U.K. A urmat descrierea unei 
personalități. Noi l-am ales pe Rowan Atkinson, actor 
celebru pentru rolul său: Mr.Bean. Descrierea a cuprins 
o prezentare în ,,power point”, o scenetă și glume cu 
acesta. În continuare am prezentat poze cu William 
Shakespeare și locuri în care a trăit, după care a urmat o 
piesă de teatru în care Romeo și Julieta se întâlneau cu 
un băiat din zilele noastre, care nici nu auzise de 
Shakespeare. 
 A urmat descrierea  obiectivului turistic 
Stonehenge, care a cuprins o prezentare ,,power point”, 
un film despre cum cred oamenii că a fost construit Stonehenge și un interviu imaginar unde un 
călugăr de la Stonehenge era invitat la o emisiune TV. Apoi am prezentat un obicei culinary, și anume 
Trifle, pe care urma să îl preparăm. 
 Proiectul s-a încheiat cu ,,partea- surpriză” care i-a inclus și pe ceilalți concurenți. Aceștia au 
desenat lucruri specifice țării lor. Noi am ales drept câștigator echipajul Spaniei. 
Când a sosit momentul să preparăm desertul Trifle, băieții și-au luat tălpășița, asa că a rămas de 
datoria fetelor. Prăjitura a fost servită după masa de seară. 
 În tabără au fost și alte concursuri, cum ar fi ,,Campionatul European Sportiv”, cu probele de 
baschet, volei și tenis de masă. În fiecare seară s-au organizat concursuri. În prima seară, fiecare 
echipă a propus 3-4 jocuri de socializare care au fost distractive, în ciuda faptului ca avusese loc o 

pană de curent. În a doua  seară a avut loc concursul de 
,,Miss și Mister”, unde concurenții au avut trei probe: 
prezentarea lor, proba de talent și cea de dans. 
În a treia seară a fost concursul de ,,sketch-uri”. Noi am 
compus două scenete, pe care le-am și interpretat, și 
anume „Dansez peste tine” și „Garcea la bingo”. Spre 
marea noastră bucurie, am câștigat locul al III-lea și 
locul I. În a patra seară a avut loc carnavalul, unde 
participanții s-au costumat, însă echipa noastră nu avut 
niciun câștigător. În restul serilor am văzut filme și s-a 
organizat karaoke. 
 Cu siguranță că distracția a continuat în camere 
și nu numai. Regulamentul spunea că la ora 22.00 
trebuie să fim în camerele noastre, dar asta nu înseamnă 
că l-am și respectat. După ce  stăteam afară, unde 

ascultam muzică, dansam, jucam jocuri, tenis de masă și multe altele, ne strângeam cu toții într-o 
cameră și continuam distracția. Asta până aproape de dimineață. 
 În penultima zi a avut loc premierea. ,,Țara noastră”, U.K., a luat locul III, România- locul II, 
iar Spania a câștigat concursul. Toți copiii participanţi la etapa finală, prin vot scris, au acordat un 
premiu de popularitate, și anume ,,Ţara favorită”, care a fost câștigat de noi. 
„Campionatul European Sportiv” a fost câștigat de România. După aceea, cu toții ne-am semnat 
tricourile și am organizat plimbări. 
 În sfârșit, a venit și ziua plecării și, după un drum de 12 ore, am ajuns, în sfârșit, acasă. 
Cluj-Băișoara a fost cea mai frumoasă tabără, fiindcă ne-a dat posibilitatea să ne cunoaștem mai bine 
și să ne împrietenim. 
 

                                                                                      



De ziua lui Eminescu  

( Foto 1) 

          

Sâmbătă, 15 ianuarie 2011, cu ocazia împlinirii  

a 161 de ani de la nașterea poetului nostru național,  

   elevii clasei a V-a C au susținut un montaj literar  

din creația lui Eminescu, chiar în fața bustului  

acestuia, aflat în centrul orașului. 

 

 

 

 

Lectura-modus vivendi 

( Foto 2, 3, 4, 5 ) 

 

  Marți, 29 martie 2011, s-au împlinit 59 de ani de la  

moartea scriitorului Ioan Alexandru Bassarabescu. 

Evenimentul comemorativ a prilejuit desfășurarea  

unui concurs literar interșcolar care a fost precedat  

de un frumos spectacol muzical și care s-a încheiat  

cu înmânarea de diplome și premii participanților. 

 

 



 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
În vacanța de vară am vizitat casa memorială Ciprian 

Porumbescu. Acolo am văzut fotografii ale familiei marelui 
compozitor, dar și fotografii personale împreună cu iubita lui, 
Berta. De asemenea, am văzut chiar vioara pe care o numea 
,,mireasa mea”. În timp ce îmi imaginam cum răsuna vioara în 
mâinile tânărului muzician, aceasta, din vitrina în care se găsea, 
mi se adresă: 

- Bună, David. Bine ai venit în casa prietenului meu! 
- Bine te-am găsit! Mi-ai putea da mai multe informații 
despre viața lui Ciprian? 
- Desigur. Cu mare plăcere, zise vioara. 
- Am aflat de la ghidul vostru că talentatul muzician s-a 
născut pe data de 12 octombrie 1853 în comuna 
Șipotele Sucevei, fiind fiul preotului Iraclie Porumbescu și al Emiliei Clodnițchi. Și 
mai știu că încă de la vârsta de patru ani, auzind cântecele lăutarilor bătrâni, și-a dorit 
să aibă o vioară adevărată și să învețe să cânte. 
- Da, este adevărat, încuviință vioara. În anul 1865 familia lui Ciprian s-a mutat în  

comuna Stupca din județul Suceava, unde tatăl său a fost transferat ca paroh. Mediul sătesc l-a 
făcut pe Ciprian să îndrăgească muzica populară. Pe 5 august 1872 a murit mama artistului, 
fapt care i-a provocat o mare suferință. Până în vara anului 1877, când își termină studiile de 
teologie, este dirijorul corului și președintele societății ,,Arboroasa”.  

- Dar ce poți să-mi spui despre iubita lui Ciprian? 
- El și Berta s-au iubit foarte mult, dar tatăl fetei s-a împotrivit 
căsătoriei lor, pentru că aparțineau unor religii diferite. Astfel, 
Berta a fost trimisă de tatăl ei în Anglia, iar Ciprian a suferit de 
dorul iubitei lui până la sfârșitul vieții. 
- Ce poți să-mi spui despre arestarea lui Ciprian Porumbescu? 
- Ciprian a fost arestat și închis în temnița de la Cernăuți. 

 Acolo, boala de plămâni pe care o moștenise de la mama sa i s-a agravat. Cu toate 
acestea, el a continuat să compună cântece frumoase, cum ar fi ,,Tricolorul”, ,,Pe-al nostru 
steag”, ,,Balada pentru vioară”, opereta ,,Crai nou”... 

- Cum a evoluat starea sănătății lui? 
- Boala i s-a agravat tot mai mult. După ce vizitează Florența, Pisa, Roma,  

Ciprian se întoarce în Stupca lui dragă, unde se stinge din viață pe data de 6 iunie 1883. 
- Ce păcat că un artist atât de talentat a avut parte de o viață atât de scurtă 

 și atât de nefericită! Dar el va trăi veșnic în sufletele românilor prin melodiile 
 pe care le-a lăsat drept moștenire. 
 



 



 



 
 
 
 
 

Mă numesc Andreea Turiţă şi sunt elevă în clasa a III-a D  
la Școala  

„ I. A 
.Bassarabescu”. 
În cei doi ani de 
şcoală am avut 
ocazia să particip la 
multe activităţi: 
serbări , excursii, 
concursuri, vizionări 
de spectacole.Toate 
acestea mi-au oferit 
clipe de bucurie. 
Un eveniment plăcut 
la care am participat 

                                                   a fost „Festivalul 
talentelor” organizat de şcoală,  
în cadrul unui „Proiect Internaţional Comenius”.  În acordurile muzicii 
interpretate de formaţia Amadeus, în faţa oaspeţilor noştri s-a derulat 
povestea Babei Dochia şi a Mărţişorului. Eu am interpretat rolul Soarelui  care o 
învinge pe Dochia cea cu nouă cojoace. Împreună cu Miruna Dascălu (Baba 

Dochia) şi cu Alexandra Mateescu (Ghiocelul) am exprimat, prin dansul nostru, 
bucuria pe care o simţim cu toţii la sosirea primăverii, dar şi dragostea noastră 
pentru legende şi tradiţii. Soarele, Dochia, ghiocelul şi mărţişorul - simboluri ale 
primăverii- au realizat un dans minunat, răsplătit cu multe aplauze. 

,,Samba florilor" a continuat această frumoasă alegorie a sosirii 
primăverii. Au dansat : Andreea Vlaicu - solistă, cls. a III-a C, Miruna Dascălu, 
Andreea Turiţă, Ana Nicolescu, Marcu Alexandra, Laura Grigore - cls. a III-a D şi 
Alexandra Mateescu- cls. a V-a C. 
  M-am simţit onorată să reprezint şcoala în cadrul unui eveniment atât de 
important. Mi-aş dori să mai am această ocazie şi altă dată. 



 



 

 

 

  

 

 

 

Chitara – este tot ce mă defineşte, este prietena cu care mă identific. Când o  privesc, un 

singur lucru îmi vine în minte: dacă limita de sus este cerul, atunci eu sunt o stea. Şi de aici, 

dintre stele, văd lumea în culori, văd viaţa vibrând prin corzile chitarei. 

 Tot ce cânt e sensibil! Atât de plăpânde sunt corzile ei! Atât de plăpândă e melodia ce 

zboară dintre strunele ei! Melodii ca Alegretto sau Valzer … 

Au trecut trei ani de când iau lecţii de chitară. Ştiu că mai am mult de învăţat până să 

devin un profesionist. Un lucru, însă, nu pot să-l înţeleg: cum poate fi aşa de misterioasă? Cum 

se poate ca atunci când eu devin tristă, ea să cânte trist, iar când sunt fericită – ea cântă vesel?! 

Voi dezlega misterul acesta, răspunzând la întrebarea Ce este muzica? 

         Muzica este o lege morală. Ea dă suflet universului, aripi gândirii, avânt imaginaţiei, 

farmec vieţii  şi veselie tuturor lucrurilor. Ea este esenţa ordinii, înălţând sufletul către tot ceea 

ce este bun, drept şi frumos. (Platon) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mă numesc Gheorghe Denisa Ioana şi sunt elevă în clasa a VI-a D, la Şcoala ,,I.A. 

Bassarabescu. În urmă cu aproape doi ani am descoperit pasiunea pentru a cânta la pian şi am 
simţit tot mai mult cum muzica îmi dă putere şi mă relaxează. 

Pianul este unul dintre prietenii mei cei mai buni, pe lângă desenul în creion şi 
literatura. În descifrarea tainelor muzicii am fost susţinută şi ajutată de profesoara mea de pian 
care îmi este şi o foarte bună prietenă. De asemenea, părinţii mei m-au sprijinit mult şi au fost 
alături de mine în orice clipă. 
 În prezent, studiez piesa ,,Fur Elise” de Ludwig van Beethoven. Este o melodie 
superbă care mă linişteşte şi mă încarcă de energie. Compozitorii mei preferaţi sunt: 
Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Johann Strauss, Antonio Vivaldi, Franz 
Schubert, Allevi e Yruma şi Richard Clyderman.  



 
 
MOTTO: Violența nu este o soluție! 

 

Proiect de cultură civică 
,,Școala nu este o arenă!...” 

 

 Prezentarea problemei; 

 Planul de acțiune; 

 Soluții/alternative posibile; 

 Analiza comparativă a soluțiilor; 

 Grafice; 

 Drepturi încălcate; 

 Observații si argumentări; 

 Concluzia; 

 Sondaje de opinie și rezultate; 

 Dispute pro și contra. 

 

Goh Anjie Diana  

Cl. a VIII-a C 

 

Tema: Combaterea violenței în școală 
Titlul proiectului: ,,ȘCOALA NU ESTE O ARENĂ” 

 

ETAPELE PROIECTULUI: 

 

1. Prezentarea problemei: 

a) date generale; 

b) prezentarea personajelor; 

c) detalii despre personajele respective. 

2. Identificarea cauzelor problemelor: 

a) prezentarea cauzelor; 

b) dispute pro și contra; 

c) sondaj de opinie; 

d) prezentarea și caracterizarea rezultatelor sondajului; 

e) idei pro și contra; 

f) drepturi încălcate. 

 

3. Identificarea principalilor factori implicați în soluționarea problemelor: 

a) prezentarea factorilor; 

b) prezentarea argumentelor; 

c) eventuale sprijine exterioare. 

4. Soluții (prezentare): 

a) oportunitățile și riscurile acestora; 

5. Analiza comparativă: 
a) graficul celor două soluții; 
6. Planul de acțiune; 

7. Observații și drepturi încălcate. 

 

1.Prezentarea problemei: 
*Elevul Mirea Marian provine dintr-o familie tradițională; este singur la părinți și este obișnuit cu un 
trai liniștit și lipsit de griji. La școală obține rezultate foarte bune, iar părinții sunt adesea mulțumiți. 

Obiectul de studiu preferat este informatica. Acasă are cele mai noi programe și cel mai 
modern calculator. În ciuda faptului că este apreciat de profesori și de părinți, acesta nu are niciun prieten 
și este retras. 

Mutarea din oraș a familiei Mirea are să declanșeze numeroase schimbări în viața băiatului: o 
nouă locuință, o nouă școală, alți colegi, alți profesori și alte acomodări. 

**Elevul Turchia George provine dintr-o familie dezorganizată și are mulți frați. Tatăl 
acestuia este dependent de alcool și nu își ajută copiii. 



 
 

La școală abia ia note de trecere, la unele materii corigența fiind deja o tradiție pentru el. Nu 
suportă olimpiadele și nici pe olimpici, iar singura plăcere a lui este de a-și bate joc de cei mai mici decât 
el, agresându-i. 

Acasă duce un trai greu, lipsit de plăceri și uneori chiar de hrană. Nevoit să își câștige singur 
existența, acesta cere ,,taxa de protecție” la sfârșitul orelor pentru a-i putea hrăni și pe frații mai mici. Are 
o ,,gașcă  interesantă” pe care toată școala o cunoaște. În ciuda faptului că este desconsiderat de profesori, 
este pasionat de calculatoare, chiar dacă știe că nu își poate permite unul. 

***În urma transferării lui Marian la o altă școală, acesta devine colegul de clasă al lui 
George. Cei doi au temperamente total opuse. Marian este timid și foarte ambițios, iar George este un 
etravertit popular care nu are nicio pretenție de la viață. Așadar, clasa se împarte în două tabere adverse 
aflate în permanent conflict. 

Cele două grupe creează probleme, agresându-se reciproc fizic și verbal, iar liderii (Marian și 
George) sunt numiți de grupele concurente ,,Tocilarul” sau ,,Boschetarul”. Nici cei doi nu se înteleg prea 
bine, astfel George îl agresează pe Marian în fiecare pauză. Marian, profitând de o mică influență asupra 
cercului de informatică al școlii, îl exclude pe George de la ,,cercul informaticienilor”. 

 
2.Prezentarea cauzelor problemelor: 
*Cei doi au reușit să împartă clasa și grupurile de prieteni în două tabere adverse puse pe 

violență și agresivitate. Între ele, acestea se disprețuiesc, iar armonia clasei este distrusă. 
 
**Dispute pro și contra: 
Un elev al clasei respective face parte din grupa lui Marian: 
,,Este bine că grupele s-au separat, în sfârșit. Nu puteam continua așa cu George. Deranjează 

orele, cere taxe și nu este cuminte. Mă bucur că un elev bun a venit în clasa noastră.” 

O elevă a clasei respective, făcând parte din grupa lui George: 
,,Mie mi se pare că Marian nu este chiar așa de bun. Și ce dacă are note bune? Notele nu 

ajută în viață. Colegul meu, George, are dreptate. E tocilar și retras și nu putea fi în grupul nostru. E 

băiat și nici  nu îi place bătaia…” 

Un elev al clasei alăturate: 
,,M-am săturat de amândoi. Mereu e gălăgie acolo. Era mai bine fără cei doi…” 

O elevă a clasei alăturate: 
,,Mutarea lui Marian n-ar fi trebuit să provoace atât scandal. Mai bine că avem un nou 

olimpic în școală, decât un simplu elev. George este vinovat.” 

 
***Sondaj de opinie: 

În școală s-a realizat un sondaj de opinie cu următoarele întrebări: 
-Sunteți de acord cu violența în școală? 
-Sunteți de acord cu violența? 
-Ce părere aveți despre oamenii agresivi? 
La acest sondaj au participat 480 de elevi ai claselor gimnaziale. 
 
****Prezentarea rezultatelor sondajului: 
-Sunteti de acord cu violența în școală? 
50% Nu 
24% Deloc (Nu categoric) 
22% Uneori 
4% Da 
-Sunteți de acord cu violența? 
82%- Nu categoric 
18% Da / Depinde 
-Sunteți de acord cu violența? 
60% îi considerau rău intenționați; 
20% îi considerau nemulțumiți; 
10% îi considerau frustrați; 
5% îi considerau puternici; 
5%  nu au dat răspuns. 
 

*****Drepturi încălcate:  
Ale lui George: 



 

-datorită influenței, acesta nu poate face parte din ,,cercul informaticienilor”; (dreptul de a face 

parte din grupe de persoane); 

Ale lui Marian: 

-dreptul la viață, la integritate fizică și psihică (art22); 

-dreptul de a se integra în anumite grupuri de elevi; 

- dreptul  la educație; 

-dreptul la singuranța persoanei. 

Ale celorlalți elevi: 

-drepul la siguranță; 

-dreptul la educație (liniștea și atenția le este distrasă de numeroasele conflicte). 

 

******Interpretarea sondajelor: 
Rezulatele sondajelor demonstrează faptul că violența nu este bine văzută în acea școală și că 

elevii ar dori încetarea conflictului celor doi. Se pare că toleranța este mult mai puțin importantă decât 

conflictul, lucru pozitiv, atâta timp cât nu se exagerează cu acest aspect. 

 

3. Identificarea principalilor factori implicați în soluționarea problemelor: 
*Principalii factori care ar ajuta la soluționarea problemelor și la elaborarea soluțiilor sunt: 

-pasiunea comună pentru calculatoare; 

-faptul că sunt colegi de clasă; 

-dorința profesorilor și a colegilor ca elevii să devină un colectiv unit; 

-ajutorul profesorilor și al părinților pentru rezolvarea problemelor. 

 

**Soluții și analiza comparativă: 
Soluția 1 (bazată pe autoritate): 

- Evitarea conflictului pentru o perioadă de timp (aplanarea); 

- Medierea conflictului de către diriginte; 

- Sprijinul poliției; 

- Introducerea de amenzi. 

Oportunități: 

- Oportunitatea de a înțelege că violența nu ajută; 

- Oportunitatea de a reduce violența pe baza amenzii. 

Pericole: 

- Pericolul de a înțelege că autoritatea este un fel de agresivitate, legală”; 

- Pericolul de a extinde problema și în afara școlii; 

- Pericolul apariției unor interpretări. 

Puncte tari: 

- Școala își va îmbunătăți bugetul. 

Puncte slabe: 

- Școala va pierde încrederea elevilor. 

 

Soluţia 2 (bazată pe comunicare): 

- Comunicarea; 

- Cunoaşterea reciprocă a celor două grupe adverse; 

- Informarea şcolii despre acest conflict şi crearea de pliante pe tema nonviolenței; 

- Organizarea unei excursii şi desfăşurarea unor jocuri de echipă; 

- Oferirea fiecăruia a posibilităţii de a fi ascultat şi de a-şi manifesta opinia; 

- Aplicarea  de sancţiuni pentru cei care promovează violenţa în şcoală; 

- Realizarea proiectelor ,,Violenţa nu este o soluţie!” 

Oportunităţi: 

- Oportunitatea de a găsi o soluţie convenabilă; 

- Oportunitatea comunicării între cele două tabere - Posibilitatea rezolvării problemei la 

nivelul clasei; 

- Informarea şcolii despre violență şi dezavantajele acesteia. 

Pericole: 

- Riscul ca cele două grupe să nu dorească a colabora. 

Puncte tari: 

- Grupele pot colabora; 

- Oportunităţile sunt realizabile fără prea mult effort. 

Puncte slabe: nu are. 



 
5. Analiza comparativă: 
Grafic(SWOT): 
Puncte tari       Puncte slabe 

 
Riscuri      Oportunități 

6. Planul de acţiune: 

     60 de zile (două luni) 
 
1. Prima etapă (2 săptămâni): 
Elaborarea proiectului; 
Stabilirea sarcinilor celor implicaţi; 
Prezentarea ideilor şi găsirea sponsorilor. 
2. A doua etapă (o lună și jumătate-44-45 zile): 
Împărţirea şi realizarea pliantelor; 
Organizarea excursiei; 
Rezervarea unei ore de dirigenţie; 
Comunicarea celor două grupe; 
Organizarea activităţilor de echipă. 
3. A treia etapă (câteva zile 2-3 zile): 
Analiza rezultatelor. 

 
 
 
 

 



 
 
 
  
 
  
 
  
  
 Se spune că odată, pe vremuri, într-un sat, trăia o fetiță pe care o chema Cojocar Teresa: Cojocar era 
numele ei de familie, iar Teresa era numele moștenit de la mama ei care, după ce a născut-o pe frumoasa Teresa, 
a fost chemată la Cer. În ultimele clipe ale vieții sale, mama l-a chemat pe tatăl fetiței și i-a spus așa: ,,Eu voi 
merge la Ceruri, tu vei rămâne să o crești pe fetița noastră. Să ai multă grijă de ea, căci este născută sub semnul 
unei stele norocoase. Știi că suntem săraci și nu am ce să-i las, însă îi voi lăsa numele meu.”  
 Spunând acestea, mama Teresei plecă într-o lume unde nu există ,,durere, întristare ori suspin.” În 
lumea în care avea să crească Teresa, exista însă multă durere, multă întristare și tot suspinul din lume, căci cu 
cât se făcea mai mare, cu atât o cuprindea dorul de mama ei. Privea chipul mamei într-un tablou și numai 
lacrimile calde de pe obraji îi mângâiau sufletul prea tânăr și prea întristat de atâta singurătate. Îl avea, ce-i drept, 
pe tatăl ei, un om bun, harnic și iubitor, dar Teresa ducea dorul de mamă. Zilnic o măcina dorul și numai cei 
orfani pot pricepe nemărginirea acestei nenorociri.  
 Într-o zi, doborâtă de chinul dorului, Teresa se lăsă purtată de gânduri, căci numai ele îi cunoșteau 
secretele, suferința și toate fanteziile ei. Astfel, pătrunse într-un scenariu în care ea, fetița de zece ani, era fericită, 
își îmbrățișa mama, căci îi dăruise de ziua ei o rochiță roșie de mătase. Iar mama o strângea în brațe, o săruta, o 
mângâia și iarăși o săruta... În următoarea clipă însă, fetița se trezi într-un râu de lacrimi. Mama dispăruse cu 
rochiță și cu mângâieri cu tot. Câtă durere! Câtă dorință de a-și îmbrățișa mama încă o dată! 
 În acest moment îi veni o idee: să scrie o scrisoare mamei. Luă o bucată de hârtie albă și-i scrise mamei 
ei cât de mult o iubește și cât de mult și-ar dori să fie împreună. Căci auzise ea la colegele ei câte lucruri 
minunate poate face o mamă pentru fetița ei.  
 Când termină scrisoarea, Teresa desenă două inimioare: una mică și una mare, lipite între ele. Timp de 
două zile, Teresa ținu scrisoarea permanent cu ea. Ar fi dorit să o trimită. Dar care era adresa? Cine ar fi putut-o 
ști? După câteva zile, lacrimile porniră iar din obârșia lor, iar Teresa, nemaiputându-se stăpâni, hotărî să mai 
scrie o scrisoare. Luă din nou o foaie albă și așternu pe ambele fețe toate gândurile ei curate dedicate mamei. 
Văzând că poate comunica cu mama ei prin scrisori, Teresa hotărî să scrie în fiecare zi. Astfel, după trei luni, 
fetița ținea în brațele ei nouăzeci de foi albe scrise pe ambele pagini.  
 Într-o frumoasă zi de primăvară, Teresa își luă toate scrisorile și ieși în poienița din fața casei cu ele. Se 
așeză pe iarbă și începu să le răsfoiască. Deodată, o adiere de vânt trecu peste foile sale și le împrăștie pe toată 
poiana. Atunci Teresa începu să le adune și, fără să se supere, rosti două versuri dintr-o poezie știută de ea: 
,,Vântul rău e fără seamă,/ Vântul nu știe de mamă.” Intră-n casă cu foile așezate una peste alta într-un teanc 
frumos. Le puse într-un colț al camerei. După ce le lăsă jos, deveni îngrijorată. Dacă vântul le împrăștia 
adineauri și ea nu le-ar fi putut recupera? Dacă tatăl ei, neștiind câte sentimente a ascuns ea în acele foi, va 
arunca vreuna dintre ele? Mai bine stă să le asigure.  
 Luă un carton pe care scrise: ,,SCRISORI PENTRU MAMA”. Apoi, sub titlul acesta se desenă pe ea cu 
brațele ridicate către cer. Luă foile, le așeză frumos, apoi, cu un ac cu ață le cusu pe marginea din stânga. Puse 
cartonul scris la început, iar un alt carton curat la urma foilor, ,,ca să le protejeze”, gândi Teresa. I se păru că nu 
stau foarte bine, prinse cele două coperte, de aceea mai lipi o bucată de carton peste cotorul lucrării întocmite.  
 Era mândră de creația sa. Niciodată nu mai văzuse așa-ceva. La școală mai văzuse foi, dar nu erau 
prinse una de cealaltă. Ea și colegii ei scriau pe tăblițe cu un condei special, căci așa era pe atunci. Deodată, ușa 
casei se deschise și intră tatăl Teresei însoțit de o femeie.  
 - Teresa, doresc să-ți spun ceva. Uite, noi nu mai putem trăi singuri. După ce mama ta a plecat dintre 
noi, eu te-am crescut cu multă greutate, iar acum, că ai crescut mai mare, m-am gândit că ai fi fericită să ai o 
mamă. 
 Teresa se apropie de femeia care urma să-i fie mamă, iar mama o îmbrățișă și-i spuse: ,, Cât de 
frumoasă ești! Toată viața mi-am dorit să am o fetiță așa de mare ca tine! O să te iubesc cât voi trăi.” 
 După o seară de neuitat petrecută în brațele unei mame, Teresa își aminti de scrisorile sale. Le mai 
răsfoi o dată, apoi scrise pe prima copertă: COJOCAR TERESA. Își făcu rugăciunea pentru culcare și, 
mulțumind Îngerului că i-a adus o mamă, plânse de de bucurie. Două lacrimi ca două picături de rouă căzură pe 
coperta de carton. Întâmplător sau din voia destinului, o lacrimă căzu pe literele COJO, iar altă lacrimă pe literele 
RESA.  
 Fetița adormi. Mămica ei veni să-și vadă fetița cum doarme. O sărută pe frunte, apoi descoperi volumul 
de lângă pat. Tatăl, apărut în prag, o întrebă: 
 - Ce este aceea? 
 Iar noua mămică silabisi:  
 - Aici scrie că este o ...CAR TE... 
 De atunci, orice creație care este formată din două coperte cu mai multe foi la un loc scrise cu povești se 
numește ,,carte”.    

  



Dragul meu cititor, 

 

 

 Te invit alături de mine să păşim 

împreună în lumea minunată a acestei vechi 

poveşti – mereu însă proaspătă… 
 Se spune că  o imagine face cât o mie de 

cuvinte, însă o poveste creată de copii, destinată 

copiilor şi presărată cu imagini corespunzătoa-

re, face ca basmul popular reînviat prin ochi de 

copil să aibă, cu certitudine, valoarea tuturor 

cuvintelor existente în limba română, iar prin 

perpetuarea eposului cu basme noi, să-şi 

păstreze calitatea de cea mai îndrăgită specie 

literară pentru toate vârstele. 
 Păşind alături de mine în lumea feerică a 

basmului popular văzut prin ochii celor 11 copii 

care şi-au adus contribuţia în constituirea 

acestei cărţi şi nu numai, vei deveni un adevărat 

călător în galaxia lecturii şi te vei bucura odată 

cu noi de finalul fericit, trăind fericiţi iluzia 

nemuririi până la adânci bătrâneţi… Lucrând 

împreună la această carte, am observat în fiecare copil o scânteie ce luminează cu o anumită 

intensitate şi m-am convins de faptul că ,,nu trebuie să fii cât un munte de mare ca să poţi 

judeca, ci, dacă ai în căpuşorul tău scânteia dumnezeiască ce cuprinde lumea, e de ajuns – 

ştii ce eşti, de unde vii şi încotro te-ndrepţi…”  
 Dacă ai răsfoit această carte, dacă ai citit-o din copertă în copertă, dacă ai publicat 

un basm ori ai avut această intenţie sau dacă plănuieşti să editezi şi tu una mult mai reuşită, 

îţi mulţumesc sincer şi, te rog, acceptă următoarele versuri în semn de dedicaţie pentru tine: 
 
 
 
Uit de mine… 
Uit de tine… 
Uit de nopţile senine… 
Uit de zilele cu ploi… 
Uit de noi… 
Uit de frigul de afară… 
Uit de tot ce mă-nconjoară… 
Uit că toată lumea minte… 
Uit să-mi mai aduc aminte… 
Când mă aflu: – clipe sfinte - 
Călător printre cuvinte. 
 
 



 



 



 



 



 



 



                         
                   BANU LIVIU 8 C                                                    BERECHET RUXANDRA 8 C                                    

                           

  ANTONICA TIBERIU 7 C             ANDREI LAURENTIU 7 C       ALECU ALEXANDRA 7C 

 

                       

                      ALEXE ANDREI 5 C                                                     GRIGORE DIANA 6 C 

 

                     

                           RUSU RAZVAN 8C                                       DUMITRASCU DENISA 8  



                         
VASILE ALICE 8C                           TOBOS VALENTINA 8C                  GOH ANGIE DIANA 8 C 

 

                 

NEAGU ELENA 8C                                                 DRĂGULIN ANDREEA 8 C 

 

                  

DRĂGOIU DENISA 8 C                                                  IVĂNESCU IONA 8C 

 

                 

ANDREI RALUCA 6 B                                                 BĂJAN GABRIELA 5 A 

 



 

 

 

            
GOH ANJIE 8 C                      DINU DIANA 8C                              NEACSU MARIANA 5 C 

 

           

DOBRE ADINA 8 C                          GHINEA FLORIN 8 C                    DUMITRU ANA-MARIA 7 C 

 

            

 

        VIŞOIU RĂZVAN 6 B                                            MARINICĂ GEORGIANA 6 A 

          



              
TASE ANA-MARIA 6 B                                                 ION ANDREI 6 C 

  

             

 BARBUCEANU  ALEXANDRA 5 C                                GRIGORE DIANA 6C 

 

                 

OLAH ANDRA 6 A             RĂDUCANU OANA 7 D              PENE ADRIANA 6 B 

  

                 

BĂJAN IOANA 5 A                                               NEDELCU HORIA 5 A 

î                  



 

                  
TUDORACHE ALEXANDRA  5 A                                        TUDORACHE ANDREI  5 A 

 

                

CIOC BIANCA 5 A                                                      DINU OCTAVIAN 7 A 

 

            

FRANGULEA ALEXANDRA 7 A                                        ILIE LAVINIA 7 B 

 

                      

TUDOR IOANA 7 A                       GIURUMESCU VLAD 7 A                        LUPU FLORINEL 7 C 



   

 

                    
PICIU DENISA 5 A                                                CIOC BIANCA  5 A 

 

                    

DINU OCTAVIAN 7 A                                                NIŢU MIHAELA 5 A 

 

            

MOVILĂ ADRIAN 7 B                                          MICUŢĂ MĂDĂLIN 7 B 

 

                 

PĂUNA ALEXANDRA 7 A               HEMEŞ ANDREEA 7 A                    MICU CAMELIA 7 A 



   

 

               
TUDORACHE ALEXANDRA 5 A                                                   ŢICĂLĂU GABRIEL 7 B 

 

             

VOINEA ALICE 7 A                                                BERBEC ELENA 6 C                                        

   

                 

VĂRZARU ADELINA 5  C                                          TUDOR IOANA 7 A 

 

                  

DINU SILVIU 7 A                                                          DUMITRU ANA-MARIA 7 C 



   

                  
CHIRITA ANDREEA 7 C                                                        MARCOCI ANA-EMILIA 5 C 

 

                     

 IRIMIEA IOANA 5 C                 HAGIU BIANCA 8 D                              VOINEA ALICE 7 A                                                    

 

                    

  NASTASE DAVID 5 C                                       BARBUCEANU ALEXANDRA V C 

 

 

BARBUCEANU ALEXANDRA V C 



  

 

 

IN  ANUL SCOLAR 2009 – 2010 

 

 

• FOFIRCA ALEXANDRA V A  

• PUSCASU ANDREI VA 

• VISOIU RAZVAN VB 

• PAJE DAMIAN VD 

• IVAN ANDREI VI A 

• ION MIHAI ALEXANDRU VI B 

• DUMITRU ANA MARIA VI C 

• NICULAE TATIANA RALUCA VI D 

• GOH ANJIE VII C 

• HAGIU BIANCA VII D 

• IANA ELENA VIII A 

• TROACA DIANA VIII A 

• IONESCU ANDRA VIII B 

• ZAHANAGIU ANA VIII B 

• RADU CATALINA VIII D 
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Elevi ai clasei a III-a D în vizită la Poarta Sărutului- Tg. Jiu 
 
Foto coperta 1: Elevi de nota 10. 
Foto coperta 4 : La plimbare prin parc (sus); Elevi ai claselor a VII-a în vizită        
                          la Casa memorială Cezar Petrescu din Bușteni (jos) 
                                    

La elaborarea acestui număr au participat elevi ai claselor: 
IIC, III B, IIIC, IIID, IVA, IVB, IVD, VA, VC, VIA, VIB, VIC, VID, VIIA, 

 VIIB, VIIC, VIID, VIIIA, VIII B, VIII C, VIIID. 
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