
 



 

 

 

 

 

 

 

• Anotimpurile oglindite în creaţiile elevilor   
noştri 

• Din pasiunile elevilor noştri: dans modern    

• Ghiocei pentru bunicii mei 
• Întâmplări cu... animale    

• In excursie, in tabără 

• Poveşti scrise de... copii  

• Interviuri, reportaje   

• Mistere, curiozităţi,  ghicitori, perle ale  
elevilor   
• Urmaţi-le exemplul!        

• Performanţele sportive ale elevilor noştri 

• Atelierul de pictură       
        

 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vreme trece, vreme vine, 
Toate-s vechi şi nouă toate; 
Ce e rău şi ce e bine 
Tu te-ntreabă şi socoate; 
 

Nu spera şi nu ai teamă, 
Ce e val ca valul trece; 
De te-ndeamnă, de te cheamă, 
Tu rămâi la toate rece. 
 
Glossă, dec. 1883 ( fragment ) 



 
 

Era o seară rece de ianuarie. Cerul  neguros, greu şi apăsător precum o bucată 
imensă de plumb parcă stătea să cadă peste oraşul de umbre violet. Priveam pe 

fereastră cum razele palide şi roşcovane ale soarelui în asfinţit încercau să străpungă 
perdeaua groasă de nori, iar luna, sfioasă şi rece, se iţea undeva pe cerul cenuşiu. 

Era ziua de 14 ianuarie.  
 A doua zi, la şcoală, urma să aibă loc o festivitate în cinstea poetului 

nostru naţional, Mihai Eminescu. Învăţasem mai multe poezii ale lui şi citisem 
destule cărţi despre viaţa şi opera marelui poet, dar mi se părea că tot mai era 

ceva ce a scăpat criticilor săi. Încercam să mă smulg din strânsoarea 
înaltelor tipare citite despre viaţa lui şi să înţeleg adevărata esenţă. 

Citisem şi unele lucruri contradictorii, cum ar fi acela că ar fi fost un 
elev eminent, dar că într-un an ar fi rămas repetent. Atât de mult mi-aş 

fi dorit să ştiu adevărul, să-l întâlnesc pe poet şi să-l implor să-mi 
dezvăluie numai mie ce s-a întâmplat cu adevărat... 

 Cu cartea în faţă, stând în pat, priveam cum stelele 
licăresc fantomatic în depărtările albastre. Am recitit poeziile ,, 

La steaua” şi ,, Crăiasa din poveşti”. Tocmai când mă pregăteam să 
încep ,, Luceafărul”, o rază lunecoasă şi rece trecu prin fereastra aburită, 

proiectând pe peretele opus o siluetă luminoasă. Semăna izbitor cu aceea din 
manualul de limba română. Era târziu. Am închis cartea, am pus-o pe noptieră, iar 

gândurile mele zburau departe, însoţite de silueta poetului. Deodată, ca prin vis, am auzit o 
voce care mi se adresă: ,, Nu prea ai înţeles, nu-i aşa?”. Silueta continuă să-mi vorbească: ,,Vrei 

să ştii adevărul despre mine? Ei bine, da, am rămas repetent...un an, în copilărie... Dar în scurt timp 
am devenit un elev bun, chiar eminent... Ştii, dascălul meu de limba română m-a ajutat 
foarte mult”. La cuvintele ,, repetent” şi ,, Aron Pumnul” ochii lui mari avură o sclipire 
foarte puternică. Vocea din perete a continuat: ,, Eram cam de vârsta ta când Dumnezeu 
m-a ridicat deasupra acestei lumi hărăzindu-mi geniul, dar ursindu-mi totodată să fiu 
nefericit”.  Urmă apoi o îndelungă şi apăsătoare linişte. Ca să sparg tăcerea, am 
întrebat: ,, De ce nu ai vrut să te remarci, să fii în centrul atenţiei?” ,, Dintotdeauna 
mi-a plăcut să cuget şi să visez în linişte, netulburat de nimeni, adăugă vocea. Când 
eram bibliotecar, parcă eram în al nouălea cer, fiind înconjurat numai de cărţi şi 
hrănindu-mi spiritul mereu însetat de cultură”. Dar spiritul meu, poate mult prea 
materialist pentru secolul al XIX-lea, i-a adresat o nouă întrebare: ,, De ce nu ai 
vrut să te îmbogăţeşti de pe urma poeziilor tale?” Puţin dezamăgită, silueta îmi 
răspunse: ,, Am câştigat mai mult decât poţi crede. Dar să ştii că pentru mine 
adevărata bogăţie nu este de ordin material. Averea mea cea mai de preţ este 
una sufletească: recunoştinţa pentru dascălul meu bun de la Cernăuţi, 
bucuria nestăvilită a copilăriei petrecute la Ipoteşti, vraja nedesluşită din 
glasul codrului, savoarea adevărului rostit fără oprelişti, chiar dacă acest 
lucru mi-a pricinuit şi multă mâhnire...” ,, De ce ai publicat atât de puţin 
în scurta ta viaţă?”, l-am întrebat. Silueta s-a grăbit să-mi răspundă: ,, 
Scrisesem foarte mult, într-adevăr, dar nu eram mulţumit decât de foarte 
puţine scrieri ale mele. Mă temeam că nu vor fi primite bine, aşa cum s-a întâmplat 
cu poezia <<Doină>>, care a fost dezaprobată, chiar interzisă”. ,, Apropo! Criticii ţi-au 
reproşat că descrii prea mult soarele, luna, stelele şi luceferii şi că surprinzi natura mai mult în 
momentul înserării şi noaptea”. ,, Este adevărat, a continuat umbra luminoasă, dar eu le-am răspuns  
printr-o altă poezie intitulată ,,Criticilor mei“, poate ai citit-o”.  

Dar în timp ce eu îi confirmam că am citit-o, pregătindu-mi în gând alte şi alte întrebări, umbra 
luminoasă se făcu nevăzută, fără să fi apucat să-mi iau măcar ,,la revedere”. În locul ei sclipiră câteva raze 
fine de argint ale lunii, iar lângă ea, o nouă stea începu să sclipească misterios. Afară se stârni un vânticel 
rece care făcu să foşnească zăpada fină şi uşoară de ianuarie.  
 A doua zi, în zori, o lumină puternică şi albă îmi inundă faţa. Am deschis ochii, am privit peretele 
pe care se proiectase umbra, dar nu se vedea nimic. Dar pe pervazul ferestrei era o rămurică de tei, înflorită 
şi parfumată. Şi eu care crezusem că a fost doar un vis... 
                                                                                                  



           



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O zi de iarnă liniştită… 
    Privesc pe geam natura-ncremenită: 

Fluturii albi se cern din cer, 
Valsând prin cruntul ger… 
Cerul, văl cenuşiu peste sat, 

Ne privişte încruntat. 
Peste tot e alb pământul 
Zăpezi împrăştie vântul. 

O fantomă se ridică 
Într-o sanie de sticlă, 
Are un cojoc de lână- 

Ea e iarna cea bătrână! 
Nu e blândă, dar nici rea, 

Acum nu ştie ce vrea: 
Dă ninsori peste ninsori, 
Apoi cheamă soare-n zori; 

Cu copiii  ţine parte- 
Aici chiar are dreptate! 
Îşi mai scutură cojocul, 
Şi atunci începe jocul, 

Căci din ceru-ntunecat 
Cade iarăşi peste sat 

Stol gingaş de fluturi albi 
Peste-ai ţării umeri dalbi. 

Uneori vălul de gheaţă 
Se aşterne… şi e ceaţă: 
Universul a-nnnoptat, 
Tot cerul e îngheţat, 

Trecătorii ies pe stradă- 
Mogâldeţe de zăpadă. 

La sfârşit, cu alai mare, 
Înainte de plecare, 

Totdeauna îşi dă mâna 
Cu natura cea bătrână 

Sora bună- 
Da-i tot una- 

Căci natura este vara, 
Toamna, iarna, primăvara, 

Doar atunci când schimbă chipul 
Se modifică-anotimpul… 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

Afară e un ger năprasnic 

Şi ninge cumplit, 

În troiene de zăpadă 

Maşini s-au împotmolit. 

 

Copiii au ieşit afară 

Cu zâmbetul pe buze,   

În zăpadă să se joace 

Şi să se amuze. 

 

Vezi copii pe derdeluş 

Ce-au ieşit la săniuş, 

Între ei se tot întrec, 

Timpul vesel şi-l petrec! 

 
 



  
 
 
 
 
 

 

 

La ȋnceput, din aerul ȋngheţat, dintre norii fumurii, fulgii de nea plutesc ȋncetişor. Până 

ajung la sol, aceştia ȋşi execută graţios dansul prin aer, astfel că mii şi milioane de fulgi 

dansează ca ȋntr-o piesă de teatru la care eu sunt spectator privind de la geamul balconului, 

fascinat şi admirativ. Peisajul de afară parcă ar fi o scenă, geamurile- cortina care se ȋnchide 

sau se deschide când ȋncepe ori se termină un act, iar fulgii de nea- artişti ȋmbrăcaţi ȋn 

veşminte albe, dansând pe muzică simfonică. 

În hora lor dezlănţuită, aceştia formează grupuleţe cu gândul de a bombarda mica 

străduţă schimbându-i culoarea dintr-un cenuşiu posomorât ȋntr-un alb imaculat, strălucitor şi 

vesel. 

Însă sub privirea mea tristă, piesa se sfârşeşte, iar actorii se retrag ȋn spatele scenei, 

lăsând ȋn urmă o plapumă albă, ȋntinsă care acoperă tot ţinutul. Aplaudând ȋn sinea mea 

reprezentaţia fulgilor, mă ȋmbrac ȋn grabă, doritor să inaugurez noul strat de nea, ȋncercând  

să-i readuc la viaţă pe talentaţii dansatori. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              A început să ningă. Fulgii zboară mânaţi de puternicul                                   

                                            crivăţ. Se văd sclipirile  steluţelor argintii care încep  
                                    să  umple văzduhul. Totul pare desprins dintr-un basm. 

  Un fulg de nea pluteşte lin, aşezându-se uşor pe palma mea. Pare a fi o mică 
vietate  albă şi sclipitoare. Parcă-mi zâmbeşte. Spre uimirea mea, fulgul începe să-mi 
vorbească: 
 - Bună! îmi spuse el. 
 - Tu chiar poţi vorbi? l-am întrebat fără să-l mai salut. ,,Probabil mă crede 
nepoliticoasă”, am gândit eu. 
 - Sigur că pot vorbi! Când eram un strop de apă, nu puteam. 
 - Unde locuiai atunci ? 
 - În cer, pe un nor. Aveam mulţi prieteni: soarele, luna, vântul şi mulţi alţii. Acolo era 
foarte frumos, dar îmi era frig. Atunci crivăţul m-a transformat într-un fulg de nea. Când eşti 
rece, nu îţi mai simţi nici propria răcoare. Astfel, am ajuns ceea ce sunt. 

Tocmai când voiam să-l întreb dacă ceilalţi fulgi de nea sunt prietenoşi, am observat că 
fulgul se transformase într-o picătură de apă... sau poate doar într-o picătură din imaginaţia 
mea.                   

Şi  atunci m-am întrebat: ,,Oare, a fost adevărat?” 
 
 
 
 
 
 
 

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 Zburdălnicia lor seamănă cu un roi de fluturi albi. 
 Un fulg se opreşte în palma mea; seamănă cu o steluţă, doar că este umedă şi rece. 
Părea speriată şi tremura. 

- Nu-ţi fie frică, n-o să-ţi fac niciun rău! i-am spus. 
- Bine, spuse fulgul mai liniştit. 
- Am auzit de la bunicul meu că fiecare fulg are o poveste. Care este a ta? 
- Eu nu am fost mereu un fulg. Demult, pe când eram doar un jucăuş strop de apă,   

Moş Crivăţ m-a transformat într-un fulg de nea. Apoi m-a trimis să mă joc prin aer.  
- Dar e fantastic! Cât aş vrea să pot şi eu zbura ca tine prin văzduh! 
- O, nu! Nu cred că ai vrea să-l întâlneşti pe Moş Crivăţ! 

 Dar acum trebuie să-ţi spun adio, deoarece eu mă topesc şi o să 
 fiu din nou o picătură de apă. 

- Bine, adio!  
Şi am plecat acasă, gândindu-mă la povestea fulgului. 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E iarnă. Cerul limpede ca lacrima îşi deschide cupola deasupra pământului. Soarele 

luminos se ascunde în spatele norilor cenuşii.  

 Peste sat s-a aşternut o mantie groasă şi pufoasă. Troienele călătoare sclipesc părând 

că zâmbesc către cer. Copiii îşi lipesc năsucurile roşii ca para focului de geamuri, privind cu 

uimire trandafirii strălucitori de la ferestre. Casele îmbătrânite s-au îmbrăcat cu haine albe.  

 Pomii nu s-au lăsat nici ei mai prejos: şi-au pus costume noi, ca la paradă. Vrăbiile 

guralive au primit pălăriuţe reci. Piţigoii aruncă priviri agere către cojoacele groase ale 

copacilor. Fulgii de zăpadă cad neîncetat asemenea unor fluturi albi. Sunt atât de numeroşi, 

încât par o perdea de mătase! 

 Dar o altă perdea, de întuneric, învăluie totul în cer şi pe pământ.   

 

 

 

                                                                               



 
 

 
 
 
 
 
Eu, împreuna cu familia mea, am mers în week-end la munte. 

 Acolo ne-a întâmpinat un peisaj frumos, de un alb imaculat.  

M-am plimbat  prin preajmă, admirând frumuseţea naturii. Zăpada 

strălucea sub geana palidă a soarelui. Crengile copacilor se lăsau 

sub greutatea fulgilor pufoşi de nea. Ningea uşor peste acest tablou 

miraculos de iarnă. Vântul sufla blând, făcându-i pe micii fulgişori să 

pară că dansează. Micuţii jucăuşi se prindeau în părul meu. În  

depărtare se vedeau înalţii munţi bătrâni, îmbrăcaţi într-o mantie 

albă. Aceştia sunt regii care domnesc peste acest ţinut. Pe jos totul a 

îngheţat, formând o oglindă  nesfârşită. Noaptea domină peste 

fermecatul regat. O boare rece se lasă, înfiorându-mă. Luna de argint 

veghează de sus cu lumina ei tainică. Stelele sclipesc pe lângă ea ca 

nişte pietre preţioase. 

 A doua zi am plecat cu regretul că las în urmă magnificul peisaj. 

    

    

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Privesc pe fereastra cu cristale mari de gheaţă cum crăiasa iernii 

îşi trimite fluturaşii albi de nea să danseze încântător prin văzduhul  
întunecat.Închid ochii şi în faţa mea apare un câmp nesfârşit acoperit cu 
mărgăritare sclipitoare.  

Glasul vântului de iarnă parcă îmi şopteşte povestea lui, cum în fiecare 
an zâna iernii pune stăpânire pe întreg ţinutul, cum reuşeşte aceasta să-şi 
pună la treabă întreaga natură, deşi noi vedem în iarnă numai un anotimp 
inactiv.  

Cerul gri nu lasă soarele să privească pământul, dorind să cearnă 
zăpada albă, ca mantia precum spuma laptelui să se aştearnă pe întreg 
ogorul. Astfel, frumoşii fulgi dantelaţi de nea dansează în drumul lor către 
tărâmul alb. 

După ce zâna şi-a îndeplinit menirea, gătind natura în straie pure, ea 
porneşte peste văi şi peste munţi, având grijă să se protejeze de celelalte 
anotimpuri.  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E pe înserate şi mă uit pe geam să văd dacă soseşte tata pentru a merge la un concert. 

Pe cer norii vin grămadă spre a-şi ocupa locurile cereşti ca la un spectacol. 

 Mingea de foc s-a făcut tot mai roşie şi, până la urmă, a apus. Oraşul nostru aşteaptă 

parcă, să se deschidă cortina şi să înceapă ceva spectaculos, ceva uimitor. Doi fulgi coboară 

de sus din cer ca o pereche de dansatori, pentru a arăta lumii cum se dansează. Apoi alţii după 

ei, mii, milioane, miliarde îi urmează în toate stilurile de dans. 

 Aceşti dansatori par nişte îngeri care coboară, aducându-ne liniştea cerească pe pământ 

şi dând oraşului o puritate divină în locul acelui gri posomorât. 

 Unul din aceşti fulgi veni la fereastră, luă chip de om şi îmi făcu semn să-i deschid. La 

început am crezut că visez, dar după ce m-am frecat la ochi, era tot acolo! I-am deschis, iar el 

m-a întrebat dacă vreau să-l însoţesc. Am răspuns afirmativ, zicându-mi în sine că un micuţ ca 

el nu are nicio putere. Nici nu-mi terminai gândul, că a şi apărut la geam un nor alb sub formă 

de cal năzdrăvan! Era de un alb orbitor, ochii îi erau ca para focului şi zbura ca vântul şi ca 

gândul. 

 Calul m-a dus până-n cer, într-un oraş-cetate numit Fulgusius, unde nişte nori cam de 

mărimea mea (erau sub formă de oameni) duceau apa într-un fel de nor-fabrică din care ieşeau 

fulgii, iar aceştia erau conduşi (fulgii erau vii!) într-o sală unde erau învăţaţi să danseze, şi 

dansurile pe care le învăţau trebuiau să le execute în zborul lor spre pământ. 

 Apoi fulgul-călăuză m-a condus într-o sală unde fulgii (aici fulgii erau de toate 

culorile) prezentau noua modă a culorilor pentru baletul lor aerian. Am văzut fulgi (aceştia 

erau cei mai frumoşi) numai din diamant sau din cristale; erau şi din aur şi din argint şi îmi 

imaginam  iarna, cu troiene din fulgi ca aceştia. 

 După ce s-a terminat vizita, fulgul-călăuză mi se sui pe umăr şi-mi arătă tot oraşul, ce 

părea a fi întru totul din nori, doar zidurile cetăţii erau din aur. Veni şi murgul meu să-l 

încalec. Ne-am plimbat mai mult timp şi mă uitam mirat la ,,dansatorii” care valsau graţios, 

iar printre ei, unii mai mici care ţopăiau pe muzică hip-hop. Erau tare caraghioşi! 

 Calul meu năzdrăvan a ştiut că tatăl meu tocmai se întorcea acasă, aşa că m-a 

transportat într-o clipită la locuinţa mea. Mi-am luat la revedere de la căluţul năzdrăvan şi    

m-am grăbit să-i deschid uşa tatălui meu pe care l-am văzut cam trist. Mi-a spus că 

spectacolul la care trebuia să mergem s-a anulat. 

 Nu ştiu de ce, dar această veste nu m-a întristat deloc... 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

De dimineaţă sania mi-am luat 

Şi cu prietenii-am plecat 

Pe pârtia din deal, s-alunecăm 

Şi-un ,,Bun venit!’’ zăpezii să-i urăm. 

 

Săniuţa mea-i rapidă, 

Ceilalţi nu pot să mă prindă... 

Dar în frunte eu fiind 

Şi-n spate mereu privind, 

Am trecut pe roşu-odată 

Şi-am lovit... un om de zăpadă! 

 

Deîndată ce-am picat, 

Copiii m-au asaltat, 

Cu bulgări m-au bombardat 

Iar, obosiţi, pe-nserat, 

Noi acasă am plecat- 

Ce bine ne-am mai distrat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omătul sclipeşte în mii de culori şi scântei. Întinderea albă,  
moale şi pufoasă a pus stăpânire pe ţara mea. Dealurile sunt ca nişte uriaşi dormind 
sub zăpadă. Drumul pare o oglindă în care soarele îşi poleieşte razele. 

Admir de la fereastră priveliştea fermecătoare a iernii. Încerc să mi�l  
imaginez pe Moş Viscol în sania lui de gheaţă, aruncând zăpadă peste oameni şi 
locuri, parcă dorind să înghită împărăţia pământului. După el, vor veni Moş Nicolae 
şi Moş Crăciun, încărcaţi de daruri. Fulgii de nea flutură la geamul meu. Nu mă pot 

hotărî dacă să le deschid fereastra, să�i dezmierd o clipă sau să�i las să 
plutească, privind spre înălţimile din care veneau. 

Am ieşit afară cu săniuţa. Fulgii zburdalnici mă invită la dansul  
iernii pe oceanul de ninsoare. Un fluturaş de argint, zburdând pe aripile nevăzute 
ale vântului, mi se aşază pe vârful nasului. O mică minune de o secundă, căci se 
transformă repede într�o picătură de apă. Ochii mei nu se mai pot dezlipi de 
întinderile albe asemenea sufletului curat al copiilor. Adeseori mi s�a părut că iarna 
seamănă cu o bunică încărcată cu daruri. 

Omătul acesta face din copilărie una dintre cele mai preţioase perioade ale 
vieţii ce nu trebuie ratată! 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Ieri, mergând pe stradă, 

Văd cum, dintr-o dată, 

Au început să cadă 

Din cer, fulgi mici de zăpadă. 

 

Pluteau în şiruri line, 

Dansau cum ştiu ei mai bine, 

Încântându-mă pe mine: 

În perechi de câte doi 

Coborând în pas vioi, 

Împodobind lumea toată 

Cu o mantie de zăpadă. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A venit, în sfârşit, mult aşteptatul anotimp, iarna. Mii de flori de gheaţă se aştern la 

fereastra mea. Închid ochii şi în faţă îmi apare un tărâm neaşteptat. Păşesc încet spre el. Glasul 

vântului de iarnă parcă îmi spune poveştile pe care mi le depăna bunica pe când eram mică... 

Se zice că o tânără se rătăcise pe un tărâm al iernii unde fulgii mari de vată ascultau poveşti de 

la o preafrumoasă şi unde copacii par a fi de zahăr... 

Dar deodată Zâna Iernii m-a luat pe aripile ei străvezii şi m-a purtat până în faţa unei 

clădiri de gheaţă ca oglinda: acesta era palatul zânei. Era aşa de frumos! Un mic iepuraş 

îmbrăcat în straie de majordom mă trase înăuntru. Totul era superb: fulgii de nea făceau 

oameni de zăpadă, vântul se juca cu alţi fulgi care dansau prin aer. Vântul m-a luat pe aripile 

lui şi m-a dus în împărăţia sa, împărăţia poveştilor nemuritoare. 

Era ceva de neînchipuit! Deodată, o ploaie de steluţe a început să cadă din tavanul de 

gheaţă. În scurt timp, mi-am dat seama că erau visele mele care rând pe rând deveneau 

realitate. 

Visul meu nu a durat mult, căci dintr-o dată a fost spulberat de zgomotul produs de 

telefon. Îmi era greu să deschid ochii, fiindcă nu voiam să mă despart de acel tărâm minunat, 

dar am fost nevoită. 

Şi acum îmi aduc aminte ce s-a întâmplat şi nu o să uit niciodată. 

 

 



      
 
 
   
                                   
                                  
                                 
 
 
 
 

              Îmbrăcat tot ȋn zăpadă, 
                                            Stă sub pomul de la poartă  
                                            Vesel, tuturor zâmbeşte, 
                                            Să se joace îi pofteşte 
                                            Vrea ca lumea să îl vadă, 
                                                                  

      Că e omul de zăpadă. 
                                                                   El ar vrea să patineze, 
                                                                   Pe copii să ȋi distreze, 
                                                                   Dar răsare soarele, 
                                                                   Şi-i ȋnmoaie straiele. 
 
                              Versuri si desen: 
 

 

            

 

 

  

 

 

      

                 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Moş Crăciun este un personaj simpatic, rumen în obraji, cu 

o burtică prietenoasă, cu barbă lungă şi albă. Un om blajin care 
reuşeşte să aducă zâmbetul pe buzele tuturor copiilor. El este 
îmbrăcat într-un costum alb cu roşu şi poartă o curea neagră.  
           În viziunea iniţială, Moş Crăciun purta un costum roşu cu 
nasturi negri. Vinovată de pletele albe este compania Coca-Cola. 
Se pare că versiunea Moşului, care a rămas imprimată în mintea 
noastră, este cea propusă de compania de băuturi răcoritoare. 
           Legenda spune că Maica Domnului, fiind cuprinsă de 
durerile naşterii, l-a rugat pe Moş Ajun să o găzduiască. Deoarece 
el era sărac, a trimis-o la fratele lui mai mic şi mai bogat, Moş 
Crăciun.  
            Ajunsă la casa lui Crăciun, Maica Domnului o găseşte 
acasă pe soţia acestuia, Crăciuneasa, şi îi cere acesteia adăpost. 
Crăciuneasa era o femeie bună, însă ştiindu-şi soţul rău şi 

necredincios, o găzduieşte în grajdul vitelor. Apoi, fără să-i spună soţului ei,  
Crăciuneasa o ajută pe Maica Domnului să-L nască pe Pruncul Iisus.  
        Aflând cele întâmplate, Crăciun îşi pedepseşte soţia tăindu-i mâinile.  
Maica Domnului, printr-o minune, o vindecă, lipindu-i mâinile la loc  
Crăciunesei. Moş Crăciun, văzând aceasta, se căieşte şi îi cere iertare  
lui Dumnezeu, devenind astfel ,,primul  creştin". Se spune că el s-a căit atât  
de mult, încât a doua zi şi-a împărţit întreaga  avere copiilor săraci. 
            De atunci, în fiecare an, în Ajunul Naşterii Domnului  
                  (24 decembrie), Moş Crăciun vine cu sania trasă de 
                    reni, intră pe horn şi pune sub brad cadourile.  
                     Cei 9 reni sunt: Rudolph, Dasher, Dancer,  
                     Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder şi 
                     Blitzen. Conducătorul  acestora este  
                    Rudolph, renul cu nas roşu. 
 
                        Informaţii culese de  
                        Ungureanu Alexandru,clasa a VII-a B 



 

 

 

 

 

 

 

Sfântul Nicolae este patronul spiritual al Olandei, al Rusiei, al Greciei, al Siciliei, şi al multor oraşe 

din Franţa, Germania, Austria, Elveţia, Italia şi Belgia. Sfântul Nicolae este cunoscut ca prietenul copiilor 

mici şi al şcolarilor. Sfântul Nicolae s-a născut în Orientul Mijlociu la 350 de mile nord de Bethleem. 

Istoria şi legendele legate de Sfântul Nicolae se întrepătrund, dar se cunoaşte cu certitudine că a trăit în 

secolul al IV-lea. A fost cardinal de Myra (acum aflată pe teritoriul Turciei) şi a fost recunoscut şi onorat ca 

sfânt începând cu secolul al VI-lea. Nu mai puţin de 21 de ,,miracole" îi sunt atribuite, Sfântul Nicolae 

devenind cunoscut pentru credinţa, zelul şi dragostea pentru semeni, şi în special pentru copii. Sf. Nicolae 

provenea dintr-o familie înstărită, iar la moartea ambilor părinţi (era pe atunci copil) a moştenit întreaga 

avere, pe care s-a hotărât să o folosească în scopuri umanitare şi să-i ajute pe cât mai mulţi oameni nevoiaşi.  

De-a lungul secolelor au apărut poveşti şi legende despre viaţa şi binefacerile Sfântului Nicolae. 

Toate acestea au ajutat la înţelegerea caracterului extraordinar al acestuia şi de aceea a fost atât de mult 

îndrăgit şi considerat protector al celor neajutoraţi şi neputincioşi. 

Una dintre cele mai cunoscute legende este a celor trei surori, fetele unui nobil sărac, care din cauza 

situaţiei financiare precare, nu se puteau mărita. Se spune că atunci când fata cea mare a ajuns la vremea 

măritişului, cel ajuns deja cardinal, Nicolae, a lăsat noaptea, la uşa casei nobilului, un săculeţ cu aur. 

Povestea s-a repetat întocmai şi când a venit vremea de măritiş pentru cea de-a doua fată. Când i-a venit 

vremea şi celei de-a treia fete, nobilul a stat de pază ca să afle cine-i cel care le-a făcut atâta bine fetelor lui.  

În noaptea cu pricina, nobilul a stat de pază şi l-a văzut pe cardinal cum a lăsat săculetul cu aur. Se spune că 

Sfântul Nicolae s-a urcat pe acoperiş şi a dat drumul săculeţului prin hornul casei, într-o şosetă pusă la uscat 

şi de aceea a apărut obiceiul agăţarii şosetelor de şemineu. Când tatăl fetelor a văzut una ca asta, Nicolae l-a 

rugat să păstreze secretul, dar bineînţeles că acesta nu a putut fi ţinut. De atunci, oricine primea un cadou 

neaşteptat îi mulţumea lui Nicolae pentru el. Cei trei săculeţi de aur făcuţi cadou fetelor de nobil au devenit 

simbolul Sfântului Nicolae sub forma a trei bile de aur. O altă legendă spune că, după călătoria pe care a 

făcut-o în Ţara Sfântă, încercând să meargă pe urmele lui Iisus, Nicolae s-a întors în ţara lui pe mare. O   

     furtună teribilă s-a abătut pe mare şi corabia stătea gata să se rupă. Nicolae a stat şi s-a rugat la  

      Dumnezeu, iar marinarii au rămas surprinşi de oprirea neaşteptată a furtunii. De atunci, Sfântul Nicolae   

a devenit patronul marinarilor şi al călătorilor. Se spune că erau odată trei studenţi teologi care călătoreau 

spre Atena, unde doreau să studieze. Ei au înnoptat la un han şi au fost atacaţi de proprietarul acestuia, 

jefuiţi, omorâţi şi apoi rămşiţele lor ascunse. Cardinalul Nicolae călătorea pe acelaşi drum şi a înnoptat la 

acelaşi han. Noaptea el a visat despre crima săvârşită şi l-a luat la rost pe proprietarulul hanului, aflând 

astfel locul unde cei trei tineri fuseseră îngropaţi. Nicolae i-a dezgropat şi s-a rugat mult la Dumnezeu, 

 



 

 iar cei trei tineri au înviat. În Franţa, istoria se referă la răpirea a trei copii de către un măcelar. Sfântul 

Nicolae s-a rugat mult şi i-a ajutat pe părinţi să-şi recupereze copiii întregi. De atunci, Sfântul Nicolae a 

devenit patronul copiilor şi al şcolarilor. În secolul al X-lea, Ţarul Vladimir al Rusiei a călătorit la 

Constantinopole (astăzi Istanbul) şi, auzind de povestirile minunate despre Sfântul Nicolae, a decis să-l facă 

patronul spiritual al Rusiei. În secolul al XI-lea, rămăşiţele Sfântului Nicolae au fost furate (sau descoperite) 

de marinari italieni şi depuse în Bari (Italia). Acolo sunt şi în ziua de azi, iar o mănăstire a fost construită 

pentru credincioşii aflaţi în pelegrinaj către Ţara Sfântă, veniţi să se închine la moaştele Sfântului Nicolae. 

Se spune că moaştele Sfântului Nicolae emanau din când in când un miros dulceag. De-a lungul secolelor, 

Sfântul Nicolae a devenit unul dintre cei mai populari sfinţi, în aminirea şi celebrarea lui fiind ridicate mii 

de biserici (câteva sute sunt doar în Anglia), iar chipul lui a fost pictat mai mult decât al oricărui alt sfânt 

(excepţie făcând Sfânta Fecioară Maria). Aniversarea morţii Sfântului Nicolae pe 6 Decembrie este aproape 

de sărbătoarea Crăciunului, de aceea, în multe ţări, acestea s-au contopit. În Germania însă, în Olanda, în 

Elveţia, în România şi în alte câteva ţări europene aceste două sărbători au continuat să se sărbătorească 

separat. În mod tradiţional, copiii primeau în noaptea de 5 spre 6 Decembrie daruri sub formă de bomboane, 

prăjituri, mere şi nuci. În unele locuri copiii îşi puneau ghetuţele la uşă în ajunul zilei de Sfântul Nicolae şi 

a doua zi dimineaţa le găseau pline de bomboane, de prăjituri, portocale şi fructe uscate. În Olanda copiii îşi 

primeau cadourile în saboţi de lemn. În mănăstirile-şcoli, tinerele eleve îşi agăţau şosetele la uşă cu bileţele 

pentru Sfântul Nicolae în care îşi lăudau cuminţenia (de aici, obiceiul scrisorilor pentru Moş Crăciun), iar 

dimineaţa le găseau pline cu fructe glasate sau bomboane (maica stareţă citea biletele şi făcea daruri ca din 

partea Sfântului Nicolae). După reforma protestantă din secolul al XVI-lea, multe ţări din Europa au 

renunţat la sărbătorirea zilei de 6 Decembrie. Olandezii însă au păstrat această tradiţie catolică şi chiar şi 

azi, mulţi copii îl aşteaptă pe Sinter Klaas ( Santa Klauss, Saint Nicholas - Sfântul Nicolae) în ziua de 6 

decembrie. La începutul secolului al XVII-lea, olandezii emigraţi în Statele Unite ale Americii au fondat 

New Amsterdam, care din 1664 a devenit cunoscutul New York. În câteva decade, sărbătoarea comemorării 

Sfântului Nicolae s-a întins pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Iar Sinter Klaas a devenit repede Santa 

Claus (Moş Crăciun) pentru majoritatea americanilor. În nordul Germaniei, după reforma protestantă,   

 

 



 

 

 

 

 

 

Sfântul Nicolae a fost înlocuit de Krist Kindl (Pruncul Sfânt), de aceea aici, Santa Klaus nu are origine 

bisericească, ci una pagână, după zeul germanic Thor, care conducea o caleaşcă trasă de două capre pe 

nume Cracker (Spărgătorul) şi Cruncher (Ronţăilă). Catolicii, ortodocşii şi chiar protestanţii continuă să-l 

sărbătorească pe Sfântul Nicolae şi în ziua de astăzi. Prin generozitatea sa faţă de cei lipsiţi de ajutor, şi în 

special faţă de copii, Sfântul Nicolae continuă să rămână un model de înţelepciune, dragoste şi milostenie. 

În Romania, Sfântul Nicolae, cunoscut ca Moş Nicolae, vine în fiecare an, în noaptea de 5 spre 6 Decembrie 

cu daruri atât pentru copii, cât si pentru adulţi. În seara zilei de 5 Decembrie, ghetele si cizmele sunt 

curăţate, lustruite şi puse la uşă în casa fiecărui român. Moş Nicolae are grijă de fiecare membru al familiei, 

iar el pune câte un cadou mic (în general, dulciuri sau fructe) în ghetele sau în cizmele fiecăruia. În unele 

părţi ale ţării, Moşul aduce şi crenguţe argintii (crenguţe subţiri ce se dau cu un strat de bronz) odată cu 

darurile. Copiii neascultători sunt avertizaţi de părinţi că vor primi doar crenguţele dacă nu sunt cuminţi (de 

aici şi asocierea dintre băţ şi Sfântul Nicolae, folosit la cuminţirea obraznicilor). Obiceiul acesta, al venirii 

lui Moş Nicolae, este foarte vechi la români şi este una dintre cele mai importante sărbători ale anului, în 

special pentru copii. 

 

Culese de   

 

 

 

                                                



 



                                                           

 

 

 

 

 

 

Afară soarele s-a arătat de după un norişor albastru şi a început să se minuneze. În 

pădure au apărut primii ghiocei plăpânzi, iarba a prins colţ fraged, iar gâzele au ieşit din 

ascunzători.  

 În prima zi însorită a primăverii am ieşit să mă plimb prin parcul din apropiere.  

M-am aşezat pe o băncuţă sub un falnic salcâm, lăsându-mi gândurile să zboare departe. 

Deodată, un glas trist îmi întrerupe şirul gândurilor, zicându-mi şoptit: 

- Of, ce greu e să fii prima floare a primăverii! 

Mi-am îndreptat privirea către o floare albă şi gingaşă, un ghiocel. El este vestitorul  

anotimpului reînnoirii. M-am apropiat de el şi i-am vorbit cu un glas blând:  

- Nu fi trist, ghiocelule! În câteva zile, vor apărea şi suratele tale, vei vedea! Între  

timp, vei avea compania mea. Am să te vizitez în fiecare zi şi nu o să te plictiseşti. Îţi promit! 

 De atunci, în fiecare zi mă duceam să stau de vorbă cu ghiocelul. Apoi au înflorit 

toate florile, iar pe cerul albastru rândunelele săgetau în toate direcţiile alături de alte 

păsărele fericite. În faţa blocului meu, mama împreună cu alţi locatari strâng frunzele moarte 

şi văruiesc trunchiurile copacilor. Mă duc şi eu să dau o mână de ajutor. Îmi vine să-i cânt 

primăverii un cântec cunoscut: 

Cântă cucu-n dumbrăvioară  

                                                      Pe copacul înflorit, 

                                                      Salutare, primăvară! 

 Timp frumos, bine-ai venit! 

 

  
  



 
 
 
 
 
 
  

Noaptea obosise, aşa că zorile se grăbiră să o schimbe; intră în serviciu învăluită în 
culorile ei preferate roş-alburii. Simţindu-i prezenţa, Soarele se trezi, se întinse din toate 
încheieturile şi îşi slobozi mulţimea de copii către Pământul înmuiat de rouă. 

Cel mai mic dintre copii, o rază jucăuşă şi curioasă, nimeri în grădina de flori a mătuşii 
Lenuţa. Se furişă după câteva fire de iarbă verzi ca smaraldul şi privi în jur. Se trezi 
înconjurată de o paletă impresionantă de culori şi învăluită de un parfum mai mult decât 
îmbătător. Ameţită de atâta frumuseţe, auzi un glas dulce. De unde venea? Văzu o tulpină 
viguroasă, cu două frunze verzi şi lungi, ca nişte săbii, iar sus îşi  legăna frumosul căpşor roşu 
Laleaua. Alături, mândră de haina-i imaculată şi strălucitoare, Margareta îi spunea: 

- Ai auzit, surată Lalea, ce s-a întâmplat cu Trandafirul? Vântul cel poznaş de aseară  
i-a smuls toate petalele. Acum stă ascuns, sărmanul, până îi vor înflori alţi boboci. 

- Bietul de el! se băgă în vorbă şi Zambila, ce răspândea un miros atât de îmbătător. Ar 
fi trebuit să-şi ţină ghimpii paravan, poate aşa ar fi scăpat. Eu nu trebuie decât să mă ascund 
puţin după sora mea, Narcisa, şi astfel, Vântul nu mă observă. 

- Spui asta, pentru că eşti mică şi nu atât de măreaţă precum Trandafirul, se auzi glasul 
unui cărăbuş. 

- Bună dimineaţa, cărăbuşule! 
- Bună dimineaţa, frumoaselor! le salută ceremonios şi, în acelaşi timp grăbit,      

     Cărăbuşul Auriu. Dornic de a afla veşti, florile îl asaltară cu întrebări pe cărăbuş: ce a mai  
   văzut, ce a mai auzit, ce se mai zvoneşte în grădină... Dornic de a nu supăra pe nimeni, le 
răspunse: 

- Merg să-i fac o vizită Florii- Soarelui. Ea, ca prietenă a marelu astru, ştie mereu cum 
va fi vremea. Intenţionez să-mi vizitez nişte rude, hăt, tocmai în cealaltă parte a grădinii, la 
ghioceii cei galbeni şi n-aş vrea să mă prindă vreo ploaie... 

- Drum bun, cărăbuşule! îi urară florile în cor. Raza de soare se gândi chiar să-l vadă 
pe Trandafir, lăsă florile să vorbească de-ale lor. Alunecând printre frunze şi flori, îl zări- era 
trist-, dar mai zări ceva: câţiva boboci mici, mici... Se gândi la o minune... Începu să mângâie 
cu blândeţe bobocii trandafirului. Deodată, o mişcare uşoară le făcu pe florile din jur să-şi 
întoarcă mândrele şi frumoasele căpşoare. 

Trandafirul cel trist şi singur ce încercă să-şi ascundă goliciunea după frunzele dese ale 
unui liliac alb, parcă strălucea... Un boboc roşu plesni sub mângâierea razei celei jucăuşe şi-şi 
arătă mândra corolă. Un altul îi urmă imediat. Trandafirul surâse fericit, dar cea mai fericită 
era raza de soare, pentru că-l făcuse să strălucească, să fie din nou Regele Grădinii. Zâmbi 
tuturor, apoi plecă grăbită şi mulţumită de „isprava” sa. Va avea ce povesti surorilor despre 
prima sa zi pe Pământ. 
 
************************************************************************** 
 Lucrarea aceasta a obţinut ,,Premiul pentru fluiditatea exprimării” din cadrul concursului 

,,Pe tărâmul imaginaţiei”, Şcoala ,,Elena Doamna”, Ploieşti, 2010. 
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Eu sunt prin lume călător 
Şi azi vă-ofer un mărţişor 
El primăvara vă vesteşte 
Şi viaţa vă înveseleşte. 

 
Haideţi, copii, cu mic,  

cu mare 
Să oferim toţi mărţişoare! 

1 Martie să ne fie 
Un nou prilej de bucurie! 

 
 

Să-i spunem primăverii-n cor: 
„Noi ţi-am adus un mărţişor!” 

 
 
 

 
 

La mulţi ani, mămico dragă, 
Să ştii că viaţa-ntreagă 
În suflet te voi păstra 

Te iubesc, mămica mea! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 

 

 

    Primăvara s-a întors din nou, readucând la viaţă plantele şi animalele.  
Soarele îşi aruncă razele asupra florilor multicolore, ajutându-le să îşi deschidă    

                 cupele. Cerul senin ca lacrima îşi întinde pânza ca o cupolă deasupra pământului.  
În Poiana Florilor au răsărit gingaşii ghiocei, mândrele lalele, zambilele şi 

călţunaşii  albaştri, frumoasele păpădii. Gâzele au ieşit din ascunzişurile lor,  
            pălăvrăgind despre felul cum au suportat răutăţile iernii. Toate sunt fericite că                    

                                 primăvara nu a uitat să revină. Copacii s-au îmbrăcat ca de   
                                 sărbătoare, fiecare cu portul său specific. Unii aveau      
                                 tunici albe, alţii rochiţe roz, pe scurt, arătau minunat.  
                                  Privindu-i îndelung, m-a  impresionat grija lor să nu-şi 
                                  murdărească mândrele  haine. Se vedea că trebuie să  
                                  le păstreze tot anul! 

                                                             Un căţel, neştiind cum să-şi arate şi el bucuria că 
                                                           a venit primăvara, se apucă să latre 
                                                           îndârjit la puzderia de fluturi din jurul lui.   
 

                                                                                             
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A venit primăvara! 

Lumea toată-i fericită, 

Că a venit, în sfârşit, 

Anotimpul mult dorit. 

 
Ţurţurii de gheaţă s-au topit, 

Şi lumea toată s-a înveselit 

Noi, copiii, vom zburda, 

Multe flori vom aduna. 

  
     



 
 

 Baba iarna şi-a adunat cojoacele, aşa că mândrul soare şi-a făcut apariţia printre norii 

de cenuşă şi a început să-şi întindă braţele, răspândind raze aurii către pământul de catifea.  

 În văzduh zboară rândunele, bucurându-se şi ele de razele calde şi aurii ale soarelui, 

poleite în culori de primăvară. Gâzele somnoroase au ieşit din ascunzători, furnicile harnice 

deretică odăiţele muşuroiului, iar albinele pregătesc fagurii pentru noua recoltă de miere. Câtă 

agitaţie şi câtă veselie pretutindeni! 

 Delicatul ghiocel alb cu petale ca nişte perle îşi ridică delicatul căpşor, alintându-se în 

razele soarelui. La streaşina casei, rândunelele robotesc la cuibul lor, unele aducând paie în 

cioc pe care le împletesc, iar altele le lipesc cu mâl umed. Ciripitul lor răsună, înveselind totul 

în jur. 

 Mugurii încep a plesni sub mângâierea soarelui, iar pomii îmbracă straiele de 

sărbătoare. Vântul domol se strecoară printre ramurile proaspăt înmugurite ale pomilor. 

Zăvoiul a întinerit, iar fluturii şi albinele se ascund printre albul-roz parfumat al florilor de 

măr ca într-un joc de culori. Zâmbetului Primăverii nu-i poate rămâne nimeni indiferent! 

 În pădure, animalele au ieşit din bârlogurile lor, iar în poieniţe iarba a prins colţ 

fraged. Dintr-un luminiş, un iepuraş curios a sărit speriat de vântul ce adie domol printre 

copaci. Căprioarele elegante îşi îndreaptă paşii spre izvorul ce susură ca într-o simfonie 

compusă anume pentru ele, iar ursul mormăie morocănos, că somnul de iarnă s-a sfârşit.  

Pe câmpii, mieluşeii albi ca neaua zburdă veseli, iar glasul voios al primăverii se aude în orice 

colţ. Oamenii au început muncile de primăvară. În grădini, pământul înalţă în văzduh aburi 

subţiri şi albi de catifea, iar gospodarii pregătesc straturile pentru zarzavaturi şi flori. În livezi, 

ei curăţă pomii de crengi uscate, le mărunţesc pământul la rădăcină şi le văruiesc trunchiurile. 

Muncile de primăvară le dau speranţe oamenilor pentru recolta bogată de la toamnă. 

Gospodinele, ca nişte albine, mătură şi scutură, împrospătând casa.  

 Suflarea caldă a primăverii trezeşte întreaga natură la viaţă. Primăvara 

      este anotimpul renaşterii, care aduce în sufletele noastre bucuria speranţei 

 într-o lume mai bună şi mai frumoasă. Zâmbetul Primăverii este pentru noi 

 toţi. Zâmbiţi odată cu ea! 

 
                                                         



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cirip-cirip! O păsărică mică, 
Cu glas subţire, dar foarte voinică, 

Primi poruncă de la împăratul mare, 
Măritul Soare, măritul Soare! 

Naturii amorţite ca să se dezmorţească 
Şi lumii adormite-i porunci să se trezească. 

Era o zi de primăvară însorită: 
Sub mângâieri de raze, natura fericită 

Zâmbea plăcut, liniştitor, privind la nori, 
Ce albi, pufoşi se perindau din zori! 

Acolo, Soare-Împărat cu razele-i ca focul 
Împrăştia în lume scânteile-n tot locul 
Zâmbea de sus cu drag lumii iubite, 

Sufla un aer cald pe câmpuri înverzite 
Şi de sub gard, privind, prin iarba deasă, 

Micuţii gândăcei s-au aşezat la masă: 
Prânzesc sub un albastru clopoţel 

Ce are-n  vârf un moţ de-azur şi el. 
Pe bolta cea senină, pe cerul de opal  
Se lasă porumbeii ca şi luaţi de val, 

Pe malul verde-proaspăt al lacului divin 
Din salcia pletoasă răzbate un suspin. 

O geană de lumină atinge jucăuş 
Un izvoraş ce fuge zglobiu pe derdeluş.  

E-atâta linişte afară şi totul a-nflorit, 
Iar mieluşeii zburdă pe dealul însorit,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jos, pe câmpia verde cu unde de smarald 
Păzind o mică turmă, Grivei pare-un 
ghepard 

Oricât ar vrea, nu poate urca-n copaci 
Dar el păzeşte totul: turmă, copii şi baci. 

Un vânticel călduţ ia roua dimineţii 
Îmbălsămând pământul cu-aromele vieţii, 

Poartă cu el discretul parfum de primăvară, 
Te-mbie să ieşi iarăşi în câmp deschis, 

afară, 
Iar fluturii cei gingaşi, cu jocul lor vioi, 

Te-ndeamnă fără preget: ,,Hai să te joci cu 
noi!” 

Căci ei, în lume poartă pe aripile lor 
Toată arta neîntrecută a pictorilor 
Unii au pe aripile suave şi subţiri 

Magii de aur scumpe, furate de prin crini. 
Alţii-au furat crâmpeie de cer senin şi pur 

Croindu-şi o gingaşă mantie de-azur. 
Sus, în înalturi, micuţa turturică 

S-avântă-n jocu-i vesel precum o rândunică  
Albinele se lasă din zborul lor pieziş 

Plonjând pe orice floare din albul luminiş. 
E primăvară-n suflet, dorinţele-ncolţesc, 

Iar eu mă duc pe-afară, apoi vă povestesc... 

 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 

Între amorţire şi trezire, toată natura pare a fi cuprinsă de 
vrajă. 
 Soarele, cu măreţia unui împărat ce se întoarce de foarte 
departe, mângâie pământul cu raze călduţe şi îngăduitoare, încercând 
să aducă lumina binefăcătoare, după o iarnă lungă şi rece. Totuşi 
norii  cenuşii încearcă mereu să-i încalce teritoriul. Uneori chiar 
reuşesc să-l acopere. Oamenii, păsările, insectele şi firele de iarbă 
ştiu că soarele nu moare şi privesc cu bucurie picăturile de cristal 
care se cern din norii cenuşii. 

Sub ploaia călduţă de primăvară, florile îşi  deschid sufletul    
 pentru a primi miile de picături de cristal care nu se lasă mai    
 prejos. Măreţele ramuri, împodobite cu mii de flori, parcă se  
 prelungesc spre cer pentru a primi ploaia. Praful adunat de mai  
 multe zile a dispărut ca prin farmec, iar acum aerul capătă un miros 
proaspăt şi aromat. 

Casele parcă ar fi mai mici, geamurile parcă plâng, dar 
lacrimile lor sunt de bucurie. Se fac mai curate, mai frumoase, şi o 
lumină albă le învăluie încet, una câte una.  

 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anotimpul mult dorit, 
Feeric şi însorit, 
În sfârşit, a sosit 

Cu alai de floricele 
Ca o plapumă de stele, 
Cu al lor suav parfum, 

Care m-abate din drum. 
Când natura-a renăscut, 

Animalele-au ştiut 
Şi-au ieşit cu mic, cu mare, 

Să se bucure de soare, 
 Iar copacii, rând pe rând, 
Îşi schimbă al lor veşmânt. 
Nu mă mai satur de soare; 

Să vină vacanţa mare! 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÎncetÎncetÎncetÎncet----înceînceînceîncet, soarele ît, soarele ît, soarele ît, soarele îşi fi fi fi făcea loc cea loc cea loc cea loc     

                                                                                                                                            printre nori. printre nori. printre nori. printre nori. Ghicoceii aveau o culoare ca spuma laptelui. Ghicoceii aveau o culoare ca spuma laptelui. Ghicoceii aveau o culoare ca spuma laptelui. Ghicoceii aveau o culoare ca spuma laptelui.             

                                                                                                                                                Pomii erau îmbrPomii erau îmbrPomii erau îmbrPomii erau îmbrăcacacacaţi în stelui în stelui în stelui în steluţe argintii. e argintii. e argintii. e argintii.     

                                                                                                        Pe pajiPe pajiPe pajiPe pajişte mte mte mte mă jucam cu prietenii mei jucam cu prietenii mei jucam cu prietenii mei jucam cu prietenii mei,,,, Dana, Doru,  Dana, Doru,  Dana, Doru,  Dana, Doru,             

                                                Andreea Andreea Andreea Andreea şi Alexandra.i Alexandra.i Alexandra.i Alexandra.    

Fetele au fFetele au fFetele au fFetele au făcut coronicut coronicut coronicut coroniţe din florie din florie din florie din flori,,,, iar noi am  iar noi am  iar noi am  iar noi am încins un joc de fotbal pe iarbîncins un joc de fotbal pe iarbîncins un joc de fotbal pe iarbîncins un joc de fotbal pe iarbă. . . . 

A fost cea mai frumoasA fost cea mai frumoasA fost cea mai frumoasA fost cea mai frumoasă zi!  zi!  zi!  zi!     

Mirosul suav ne umple sufletul de liniMirosul suav ne umple sufletul de liniMirosul suav ne umple sufletul de liniMirosul suav ne umple sufletul de linişte te te te şi pace.i pace.i pace.i pace.    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Pe cer încă mai strălucesc câteva stele învineţite din  

               puzderia de peste noapte. Este linişte şi cerul răcoros şi curat  

               tremură alb peste dealurile şi salcâmii înalţi de la marginea satului. 

   Mişcări ritmice încep să se simtă în natură, bătăi  

               translucide de aripi anunţă topirea în larg a nopţii, precum fumul...  

          Tăcerea divină este întreruptă de către ritmul străveziu al  

               fluturaşilor de lână şi al albinuţele cochete care încep să rătăcească  

               după treburile de zi cu zi.  

Culorile vii şi înaripate ale stăpănei ,,Dimineţi’’ încep să  

               alerge necontenit prin zările albastre. 

Peisajul este unul de basm pe care în fiecare dimineaţă ai  

               vrea să-l suprinzi întinsă pe iarba verde proaspăt cosită, privind  

               spre norii pufoşi ca de vată, aşteptând-o pe frumoasa ,,Zână  

                a dimineţii.” 

 

 

 

 



 



 
 
 
 
 
 
 

Într-o zi de primăvară 
Oamenii mergeau pe-afară, 

Când deodată, 
Un vânt rece se arată. 

 
Nu era unul uşor, 

Nu le plăcea tuturor: 
Era chiar sâcâitor 

Mai rapid ca un condor. 
 

Nimic nu-l ţinea pe loc, 
Nu ne ocolea deloc. 

Ştiţi cumva cum se numea? 
Vânt străin i se zicea. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pe  când un mic copil eram, şi energia, dorinţa de viaţă şi inocenţa ȋmi 

erau ȋntrecute doar de nemărginirea imaginaţiei, cutreieram vesel şi fără griji 

prin pădurea de la marginea satului, admirând minunăţiile sale. 

După ploaie, puteam zări roua cristalină scurgându-se uşor  de pe 

frunzele plantelor şi curcubeul ȋntrezărindu-se prin văzduhul dantelat. Puteam 

vedea de asemenea, ȋn luminişuri, umbrele frunzelor dansând prin văzduh. 

Încă ȋmi amintesc de aceste lucruri minunate. Când mă gândesc  la 

copacii care păreau că ating cerul sau la şuieratul vântului printre ramurile 

pomilor, sufletul mi se umple de nostalgie şi de dor faţă de pădurea de atunci.    

 

    

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

  
  

 
 

Primăvara este anotimpul când totul se trezeşte din somnul 

adânc al iernii…Totul înverzeşte, mugurii copacilor încep să se 

despice, pentru ca apoi livezile să se  împodobească în marame şi flori. 

 Primăvara este gazda primitoare a tuturor păsărilor călătoare  

care se întorc din depărtări înveselind pădurile cu trilurile lor 

fermecătoare. 

Odată cu venirea primăverii, furnicile se pun pe treabă. 

      Dar nici albinele nu sunt mai prejos. Ele zboară neobosite din floare     

      în floare.Vesel de venirea primăverii, greierele stă pe o frunză şi ne  

      cântă din chitară, cucul îşi strigă numele prin pădure, iar mierla  

       cântă prin zăvoi… 

În pădure copacii se îmbracă în straiul lor verde şi strălucitor, 

schimbându-şi înfăţişarea posomorâtă. Soarele încălzeşte cu razele 

 lui mângâietoare, iar ţăranii muncesc la câmp punând sub brazdă 

sămânţa care va rodi la toamnă. 

Primăvara a sosit, a dat viaţă întregii naturi şi a înveselit 

inimile tuturor. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinţesa  Primăvara a sosit pe meleagurile noastre cu alai de lăcrămioare, narcise, muguri verzi 

şi miresme îmbătătoare, îndreptându-se spre castelul ei de cristal ce străluceşte de-ţi ia ochii în bătaia 

uşoară a soarelui. Tronul bătut cu nestemate o aşteaptă nerăbdător, iar Ghiocel, prietenul ei, a dat de 

veste ca toate vieţuitoarele să-i iasă în cale şi iarba să se  

aştearnă ca un minunat covor în faţa ei.  

 Când apăru, toţi fură fermecaţi. Avea faţa       albă ca făina pură, ochii mari şi expresivi,               

                                                      bujori în obraji, buze roşii care descopereau 

                                               un şir   de perle minuscule, sprâncene dese, un colier de  

                                              mărgăritare, rochie de mătase, pantofi de  

                                     cleştar şi o coroană de sticlă. Ajunsă la palat, 

                          deschise o fereastră şi începu să privească. 

 Văzu cum florile şi păsările se bucură de venirea ei: mieii zburdau pe 

 câmpia înverzită, în pădure iepuraşii ţopăiau de colo-colo, toporaşii 

 albaştri şi plăpânzii ghiocei făceau plecăciuni lăcrămioarelor, iar 

 gândăceii în hlamide smălţuite se bronzau la soare. 

  Copiii îşi ajută părinţii la curăţenia de primăvară 

 şi recită voioşi: ,, Cântă cucu-n dumbrăvioară / 

 Pe copacul înflorit / Salutare, primăvară! /  

Timp frumos, bine-ai venit!” 

Tractoarele deja au început lucrul, iar greieraşii îi 

 înveselesc pe muncitori,  

cântându-le din chitară.  

Câtă frumuseţe aduce Primăvara şi 

 câtă bucurie în sufletul oamenilor! 

 

                                             



 
 

 
 

În dar, unei fete 
cochete 

i-am oferit 
o floare 

în zi de sărbătoare: 
mlădioasă, 
luminoasă, 

ca o rază de soare. 
 

Frunzele-i sunt verzi închis, 
Iar petalele- roz deschis; 

E zveltă, minunată, 
Gingaşă, 

Imaculată. 
O! Dalie, minune, 

Numai tu iubirea-mi 
i-o poţi spune! 

 
Versuri şi desen: 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   E primăvară! Primăvară! Prima fiică a bătrânului an a sosit  
                  iarăşi pe meleagurile ţării noastre! 
        Soarele răsare tot mai devreme şi se culcă tot mai târziu,  

     deşteptând cu lumina şi căldura sa pământul. Cele dintâi flori care îşi înalţă     
     căpşorul de la pământ sunt ghioceii. Albi ca şi zăpada de sub care au ieşit, 
      ei sunt dulcii vestitori ai primăverii. Ei sunt vestitorii pământului, iar  
      păsările călătoare care se întorc sunt vestitorii cerului. 

   La marginea pădurii înverzite, două căprioare ciugulesc 
                firişoarele de iarbă fragede. Într-un copac scorburos, o veveriţă jucăuşă îşi 
                curăţă şi îşi aeriseşte locuinţa în care s-a adăpostit de gerul iernii. Ariciul se      
                dezmorţeşte şi el la soare, iar vulpea porneşte după hrană pentru ghemotoa- 
                cele ei roşcate pe care le admiră făcând tumbe în poiana înverzită.  
                 Moş Martin iese din bârlogul călduros căptuşit astă-toamnă cu muşchi  
                 uscat şi se miră de goana nebună a miilor de fluturi îmbătaţi cu toţii de 
                 parfumul ameţitor al florilor. Furnicile au mult de lucru, iar albinele  
                 cercetează atent fiecare floare, umplând cu zumzetul lor crângul şi poienile.   
                 Păsărelele zboară cu paie în cioc pentru a-şi repara cuiburile stricate de 
                 viscolul iernii. În curând, vor depune în ele ouă mici din care vor ieşi  
                 puişori.  
   Câtă mişcare şi câtă veselie peste tot! Copiii zburdă fericiţi şi 
                 uşori, că au scăpat de hainele groase, iar părinţii lor, în grădini şi pe 
                 câmpuri, pregătesc noua recoltă. Se apropie Paştele şi întreaga natură  
                 se îmbracă de sărbătoare. Acum sufletul nostru este cuprins de speranţă şi  
                  de bucurie. 
                         Primăvară, eşti cea mai plăcută surpriză a naturii! 
 
                                                         

 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Din nou soarele e crud şi străluceşte cu raze dulci de-abia trezite. 
 Martie a sosit cu zâmbetul pe buze şi cu multe vise de împlinit.  

Pe pământ, primăvara şi-a adus vestitorii: firele de ghiocei 
plăpânzi ca nişte steluţe ce luminează ziua, toporaşii fumurii, viorelele 
ruşinoase, păpădiile care şi-au deschis bănuţii de aur, toate împletite 
într-un curcubeu al dragostei. 
 Pomii se bucură de noile floricele, ca nişte podoabe în jurul unei 
zâne fermecate. Se bucură şi de prietenele lor pe vecie, hărnicele albinuţe 
ce zumzăie printre crenguţe. 
 În mătăsuri lungi de vânt, primăvara a adus din nou păsările 
migratoare, care o iarnă întreagă au călătorit. Mieluşeii zburdă pe 
câmpii în aşteptarea pritetenilor lor, iepuraşii. Căprioarele se privesc în 
apa izvorului dulce. Ursul greoi se îndreaptă spre casa vechilor lui 
prietene, albinele, pentru a-i face un tratament de acupunctură pentru a 
se dezmorţi şi pentru a ,,împrumuta” de la ele, mierea mult prea dulce şi 
gustoasă. 
 Ne bucurăm de acest anotimp, căci primăvara este o sărbătoare a 
noastră şi a naturii şi-n fiecare an învăţăm să o preţuim tot mai mult.  
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
Sărbătorile pascale reprezintă cea mai importantă sărbătoare a creştinătăţii şi, 

bineînţeles, cea mai aşteptată. Oamenii de pretutindeni, altminteri atât de îndepărtaţi unii de 
alţii prin aşezare geografică, naţie, rasă, limbă, cultură şi tradiţii, devin un tot unitar în 
această perioadă şi împărtăşesc taina Învierii Domnului. Unele tradiţii se menţin în cea mai 
mare parte a lumii (spre exemplu, mielul, ouăle), în timp ce alte tradiţii variază în funcţie de 
specificul fiecărei ţări şi de istoria acesteia.  
 
 

 
            

  În partea de nord a acestei ţări se organizează un carnaval, pentru care 
argentinienii încep să se pregătească atunci când se coc boabele de algaroba (acesta fiind un 
arbore din care se face chicha, o băutură spirtoasă andină). Toată lumea se pregăteşte de 
sărbătoare în sunetele muzicii, se consumă două tipuri de băuturi - aloja şi chicha - iar 
oamenii se îmbracă în poncho-uri şi poartă pălării, cu credinţa că astfel se vor feri de 
duhurile malefice.  
          În ziua de marţi care precede Miercurea Cenuşie (prima zi a Postului Paştelui), se 
desfăşoară ceremonia ,,tincunoaco". Mamele şi bunicile se adună, aşezându-se pe două 
rânduri în jurul unei arcade făcute din ramuri de salcie şi decorate cu flori, fructe, dulciuri şi 
lanterne micuţe. Cele două grupuri se întâlnesc apoi sub această arcadă şi îşi dăruiesc câte o 
păpuşă, pe care în prealabil o atinge fiecare de frunte. Ritualul acesta constituie o ceremonie 
sacră, despre care se consideră că semnifică legătura indestructibilă care le uneşte pe femei 
şi pe care nu o poate desface decât moartea.  
          În Sâmbăta Mare, carnavalul ajunge la       apogeu. Femeile, îmbrăcate în cămăşi largi, 
poncho-uri viu colorate şi purtând pălării               albe, interpretează cântece folclorice şi 
dansează în onoarea lui Pukllay (o zeitate                           despre care se spune că este 
spiritul întregului carnaval).                                                                     După încheierea 
ceremoniei, se sacrifică o oaie, ce                                                          simbolizează sfârşitul 
carnavalului.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cine nu a auzit, oare, de carnavalul de la Rio de Janeiro? Acesta se desfăşoară 

                   înainte de începerea Postului Paştelui. Pe parcursul întregului an, brazilienii se          
                 pregătesc pentru carnaval, iar pe durata acestuia ei se distrează cât mai mult, cântă,    
               dansează şi organizează parade, pregătindu-se astfel pentru perioada Postului, când,  
                în mod firesc, nu se mai organizează nicio manifestare de acest gen.  

Săptămâna Mare începe cu o ceremonie de binecuvântare a ramurilor de  
   palmier, care sunt împletite în diferite modele complicate, reprezentând cruci,  
  steaguri, litere şi alte obiecte asemănătoare. Străzile sunt împodobite, iar o  
  procesiune de oameni circulă încet prin tot oraşul, purtând statuete reprezentând pe  
  Fecioara Maria şi pe Iisus  Hristos. În aceste zile, se consumă o anumită mâncare,  
  denumită pacoca şi care este servită oricărui musafir care intră în casă.  
  În Sâmbăta Mare, se celebrează un mic  ritual care evocă sinuciderea prin  
  spânzurare a lui Iuda.  
               

  
 
               

 În acest stat, Duminica Floriilor este cunoscută sub denumirea de Duminica 
               Palmierului sau ,,Domingo des Ramos". Ceremonia specifică se desfăşoară sub  
               forma unei procesiuni. Palmierul este o plantă plină de semnificaţii: simbolizează 
               victoria, bucuria şi pacea. Palmierul a fost întotdeauna considerat copacul vieţii şi 
               copacul divin, dat fiind faptul că trăieşte aproximativ 300 de ani. Vineri se mănâncă peşte, 
               iar până duminică dimineaţa sunt difuzate programe speciale de muzică religioasă,  
               cunoscute sub termenul generic de ,,doliu". În dimineaţa zilei de duminică, se transmit                  
               programe muzicale având ca temă Învierea.  
 
                                                             
 
 

          Tradiţiile egiptene de Paşte sunt menţionate încă din vremea scrierii Vechiului     
    Testament. Potrivit acestuia, pe vremea când evreii erau asupriţi de romani, Dumnezeu  
   a trimis un înger cu misiunea de a intra in fiecare locuinţă (inclusiv în palatul regal) 
 şi de a-i  pedepsi pe soldaţii, al căror prim născut era găsit decedat a doua zi. Pentru 
 ca acest lucru să nu se întâmple şi evreilor, profetul Moise le-a spus acestora să ungă  
de seara uşile locuinţelor cu sânge de miel, pentru a marca locurile în care îngerul 
 trimis de Dumnezeu nu trebuia să intre. 

Iată de ce Iisus a fost numit ,,Mielul lui Dumnezeu": deoarece sângele său a  
           salvat oamenii de la moarte şi i-a absolvit de păcate.  
             Postul Mare                      durează 55 de zile, în acest interval nefiind îngăduit să 
                                                        se mănânce carne, peşte,ouă sau lapte. Principalele  
                                                          alimente care se consumă sunt fructele şi legumele.  

                                        Duminica, bisericile sunt împodobite cu ramuri de  
                                     palmier şi flori, iar copiii primesc ramuri  de palmier udate 
                  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
cu apă sfinţită, pe care le duc acasă şi le păstrează pe întreg parcursul anului.  
Luni, în cea de-a doua zi de Paşte, se sărbătoreşte un vechi festival al primăverii - oamenii  

        ies în parc, în grădinile publice şi fac schimb de ouă colorate.  
 
                                                                       
 
 

 
Pentru poporul elen, ouăle simbolizează un omagiu adus sângelui lui Iisus, fiind totodată 

    un simbol al fertilităţii şi al belşugului. Sâmbăta Mare este dedicată pregătirilor, iar atmosfera                 
   generală este de voioşie şi de  bună dispoziţie, pentru că se ştie că nu a mai rămas mult timp  

       până la Înviere. Bisericile sunt decorate de sărbătoare, oamenii sosesc pe înserat, având  
   lumânări, iar la miezul nopţii iau lumină şi îşi spun ,,Hristos a înviat!" (în limba greacă,  
   ,,Christos anesti!"). 

În prima zi de Paşte  au loc în aer liber diferite manifestări de bucurie pentru Învierea       
    Domnului, consumându-se friptură de miel, ouă, salate şi prăjituri speciale. De asemenea, grecii      
   mănâncă o pâine rotundă (lipie), ornată cu o cruce făcută din ouă roşii, care se numeşte  
   Christopsomon.  

 
                                                     
 
 

În Italia, clopotele bisericii sunt auzite pe parcursul întregului an, dar se opresc în Joia  
        Mare şi liniştea se aşterne peste întreg ţinutul. Oamenii sunt mai tăcuţi şi mai gânditori,  
        amintindu-şi de răstignirea lui Iisus. În dimineaţa zilei de duminică, se aud din nou clopotele, 
       care-i anunţă pe oameni că Iisus a înviat. Copiii găsesc ouă ascunse prin casă sau în grădină.  
       În timpul Postului, femeile pun grâu la încolţit, într-un loc întunecat din casă, iar lipsa de lumină     
       conferă plantei o nuanţă foarte deschisă, spre alb - această culoare simbolizează mormântul 
       lui Iisus. Firele de grâu vor fi folosite pentru decorarea bisericilor în zilele premergătoare     
       Paştelui.  
     Spre deosebire de alte ţări, în Italia copacul care simbolizează victoria vieţii asupra morţii      
      este măslinul şi nu palmierul, deşi se folosesc şi ramuri de palmier, dar acesta nu are o     
       încărcătură simbolică atât de puternică. În Duminica Floriilor, oamenii duc la biserică ramuri de     
       măslin şi  palmier pentru a fi sfinţite. După ce toţi oamenii s-au adunat în biserică, uşile se închid,  
       simbolizând porţile Ierusalimului. Preoţii ciocănesc de trei ori şi uşile se deschid, muzica se  
        revarsă în acorduri vesele, iar oamenii flutură ramurile, comemorând astfel intrarea triumfală a 
        lui Iisus în Ierusalim.  

În Vinerea Mare, multe biserici reconstituie ritualul spălării picioarelor. Se aleg 12 bărbaţi    
       săraci din parohie, care simbolizează cei 12 apostoli, iar preotul, acţionând ca Iisus Hristos, le  
       spală picioarele.  
     Prima zi de Paşte este o zi a fericirii şi a speranţei renăscute. Oamenii consumă produse     
       tradiţionale, dintre care cea mai importantă este friptura de miel, consumată împreună cu o  
       salată de ouă fierte.  
 
  
 
 

Ruşii merg la biserică în noaptea de sâmbătă. La miezul nopţii, ei ies afară şi înconjoară      
        biserica, intonând cântece religioase. Preotul ciocăneşte la uşă, iar toţi se întorc în biserică  
        pentru  a sărbători Învierea. După binecuvântare, oamenii se întorc acasă, unde iau cina: 
        friptură de miel, pui, porc, ouă şi cozonac.  
 
  
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postul Mare constituie o perioadă de meditaţie, de rugăciune şi privaţiuni,  
care-i purifică pe oameni şi îi pregăteşte pentru miracolul Învierii. În Duminica                                                   
Floriilor, oamenii merg la biserică, iar copiii duc ramuri şi frunze de palmier 
 pentru a fi binecuvântate de preot. Băieţii au ramuri simple, în timp ce fetele duc  
ramuri ornate cu bomboane şi beteală. În Sâmbata Mare, toată lumea merge la biserică, 
 iar duminică se ia masa în familie şi se merge în vizită la rude.  

 
 
 
 
          Aici, săptămâna care precede începutul Postului Mare este cunoscută sub denumirea de Semana 
Criolla şi în fiecare zi au loc diferite manifestări în centrul oraşului, pentru ca, începând din prima zi 
de post, totul să se cufunde într-o tăcere pioasă. Cele mai somptuoase ceremonii au loc în Montevideo. 
Majoritatea magazinelor sunt închise, întreg oraşul este decorat, iar oamenii cântă şi dansează pe 
străzi.  
 
  
 
 
 
          Pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Paştele este sărbătorit în diferite moduri, pentru că      
  oamenii aparţin mai multor confesiuni religioase. În marile oraşe au loc manifestări, iar oamenii ies         
    pe străzi îmbrăcaţi în haine noi. Paradele sunt de obicei conduse de o persoană care duce o      
     lumânare sau o cruce. De Paşte, se mănâncă preparate din carne, cartofi şi diferite legume.  



 



 
 

Capitolul I. În grădină 
 

 Îmi amintesc când aveam trei anişori... Eram în grădina bunicii şi toate florile mă 
priveau curioase, învăluindu-mă cu parfumul lor. Panseluţele clipeau vesele, iar lalelele îmi 
zâmbeau şi ele.  
 Deodată zării o floare roşie ca focul. Bunica mă preveni să nu pun mâna pe ea, dar era 
prea târziu. Era un trandafir cu spini care mă înţepă la deget, provocându-mi o durere ascuţită 
şi făcând să curgă un firicel roşu de sânge, de culoarea trandafirului. După ce îmi trecu 
durerea, bunica mă întrebă: 

- Draga mea copilă, ce floare ţi-ar plăcea să fii? 
- Un trandafir, bunico! i-am răspuns fără ezitare. 
- Dar trandafirul are spini şi înţeapă!  
- Petalele lui sunt moi ca şi chipul mamei, iar ţepii care ating sângele cald sunt ca şi  

glasul aspru şi iubitor al mamei.  
 

Capitolul al II-lea. Întâlnirea 
 

 Într-o zi am ajuns pe un câmp plin de flori. Deodată am zărit floarea roşie ca în 
grădina bunicii. Era un trandafir sălbatic, dar nu m-am mai repezit să-l ating. I-am savurat 
prudentă parfumul şi am început să cânt... Aşa făcea şi bunica mea. 
 Deodată, dintre petalele trandafirului se auzi un glăscior piţigăiat care-mi vorbea: 

- Eu sunt Neghiniţă, gândul tău, şi vin din lumea poveştilor. 
- Dar această lume nu există, e doar o invenţie a oamenilor. 
- Ba există! Tu trebuie doar să crezi în ea! 
- Atunci aş putea să cred că şi Albă ca Zăpada există, şi Cenuşăreasa există, şi Zâna  

Norilor, şi Baba Dochia, şi... 
- Da, trebuie să crezi în poveşti,  

deoarece ele sunt scrise în cărţi, iar cărţile au 
o putere fermecată. Fără ele, gândul omului nu 
ar avea aripi. 

- Dar şi gândul meu are aripi? l-am  
întrebat mirată. 

- Desigur. Uite o caleaşcă de argint! 
Urcă în ea şi vei călători pe panglica  

colorată a curcubeului. 
 Am urcat şi, cât ai clipi, am şi ajuns la 
castelul Zânei Norilor. De jur împrejur erau 
nori moi şi pufoşi. Apoi am revenit la fel de 
repede pe pământ. Acum Neghiniţă a aruncat 
asupra mea un praf magic şi m-a transformat 
într-o albinuţă. 

- Acum crezi în lumea fermecată a  
poveştilor? 

- Da, m-ai convins. Ea este lumea  
gândurilor noastre. 

 
                                    

 



  
 

 

 

 

 

 

În vacanţa de vară, eu împreună cu familia mea ne-am decis 

să mergem în Turcia, o ţară superbă, cu locuri deosebit de pitoreşti. 

Până acolo am parcurs aproape 2600 de Km.  Am ajuns la hotelul  

nostru care era înconjurat de o grădină ce semăna cu o câmpie de aur plină  

de flori. Parfumul lor parcă te adormea, iar fluturii multicolori nu oboseau  

zburând din floare în floare. Din înaltul cerului soarele, adevăratul stăpân  

al întregii naturi, revărsa şuvoaie de cădură care te îndemnau să te arunci  

în mare. Valurile albastre-verzui se spărgeau de promontoriul unde patronul  

hotelului amenajase un tobogan imens pentru a sări drept în mare. Nisipul de pe plajă era de o 

fineţe rară, iar de aici se putea admira priveliştea mirifică a mării străjuite de munţi. 

Pe la ora 12 s-a apropiat de noi recepţionerul hotelului care ne-a dat o veste alarmantă: 

a fost anunţată o furtună şi de aceea am fost sfătuiţi să intrăm în camera de hotel şi să nu o 

mai părăsim. Într-adevăr, peste vreo zece minute s-a stârnit un vânt năprasnic de peste 100 de 

km pe oră care mătura totul în calea lui. Digurile au fost rupte, plaja a fost distrusă, câmpia de 

aur parcă nici nu existase, străzile şi aeroportul au fost inundate...Toată staţiunea arăta jalnic. 

Noroc că nu a durat mult: vreo jumătate de oră de dezlănţuire a stihiilor naturii au fost de 

ajuns ca să producă pagube imense. 

După ce furtuna s-a stins şi a apărut soarele, am ieşit când încă mai picura, udându-mă 

pe păr şi simţind mirosul proaspăt al frunzelor rupte. Nu aş vrea să mai revăd niciodată o 

asemenea furtună. 

 
                                                                             



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De multe ori stau şi visez cu ochii deschişi ceva ireal, care numai cu ajutorul 

imaginaţiei mele poate prinde viaţă şi de multe ori revin la o realitate tristă, înţelegând că totul 
a fost doar un vis. Uneori stau şi mă gândesc care ar fi cel mai frumos loc de pe pământ. 
Dar l-am descoperit într-o zi când m-am întors de la şcoală şi m-am lăsat purtată de val; am 
vrut să văd ce realizez dacă dau frâu liber imaginaţiei. 
 Se făcea că eram pe o insulă exotică în care se întâlneau toate formele de relief: de la 
plaje cu nisip şi apă cristalină, până la munţi stâncoşi. Vegetaţia era luxuriantă: de la palmierii 
şi orhideele de pe plajă, care dădeau un aer impresionant junglei, până la ciulinii care creşteau 
până şi pe piscurile munţilor. Am vrut să aflu mai multe despre acest loc, asa că am început să 
cercetez toate minunăţiile care se aflau pe acea insulă. 
 Am început cu plaja. Era un loc fabulos: nisipul de un alb orbitor încreţit de un 
vânticel cald, se întindea pe marginea mării. Soarele blajin se privea în imensa oglindă a 
mării. Razele trimise de magnificul pocal de foc transforma apa oceanului într-un imens colier 
de diamante admirat şi vizitat atât de peşti tropicali, cât şi de specii de ape mai reci. Printre ei 
se număra şi elegantul peşte-înger, peştele-clovn cu dungi albe şi melcul dansator asemănător 
unor petale roz de trandafir. 
 Palmierii, santalii şi orhideele care păzeau plaja îmi făceau trecerea către jungla 
supraetajată alcătuită din arbori parfumaţi, înalţi de 30-40 de metri, cu frunze de diferite 
nuanţe de verde care adăposteau pe ramurile lor casele câtorva sute de specii de păsări viu 
colorate. 
 Întreaga pădure găzduia un cor format din glasurile superbe ale păsărilor acompaniat 
de orchestra plantelor şi pus pe ritmul vântului care aducea cu el şi minunatul parfum al 
florilor. Din inima întunecată a pădurii tropicale îşi făcea simţită prezenţa o trupă de dans 
formată din flori ce purtau rochiţe multicolore. 
 Frunzişul bogat al copacilor îmi croia drum spre un peisaj extraordinar, un tărâm al 
lacurilor umbrite, al munţilor înalţi, al pădurilor dese şi al prăpăstiilor pe care creşteau 
trunchiuri bizar răsucite de copaci. 
 Era o adevărată splendoare dacă ajungeai în vârful unui munte de unde se vedea 
panorama. Se puteau observa pădurea, plaja, marea şi un golf din care îşi făceau apariţia peste 
40 de stânci şi insuliţe cu forme nemaivăzute. Majoritatea lor aveau peşteri, unele fiind 
străbătute de tunele inundate. O stâncă sub formă de sabie păzea intrarea în golf ca un 
adevărat străjer. 
 După ce am vizitat cu mintea toată insula, am revenit la realitate şi mi-am pus o 
întrebare: 
 ,,Oare ar putea să existe un loc atât de frumos? Sau pot ajunge la el doar cu ajutorul 
imaginaţiei?’’ 
 



                 
 

 
                                                              O lumină dulce îmi inundă faţa 
                                                             Soarele mă salută: ,,Bună dimineaţa!” 
                                                             Păsărelele în văzduhul azuriu  
                                                              Mă încântă cu-al lor cântec zglobiu! 
Ce belşug de raze, câte mângâieri! 
Toate sunt din zestrea zânei primăveri. 
Fluturaşii gingaşi sunt sute şi mii, 
Iar copiii sprinteni zburdă pe câmpii... 
 
 

 
 

 
                                 Iarba este verde, curată şi caldă,  
                               Jucăuşe raze de soare o scaldă. 
                               Înţepat cu acul parcă este macul 
                               S-a îmbujorat la faţă mai tare ca racul! 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Un trandafir împrăştie-n eter 
Mireasma dulce-a lunii lui prier 
Îmbălsămând alături de-alte flori, 
Împodobind cu farmec de culori 
Şi parfumând cu-aromele vieţii 
Toată splendoarea dulce-a                 

dimineţii... 
 

         
 
 

   Sub o frunză lată, mare 
        Se aude o chitară: 
         Greierii preamăresc vara, 
           Nu le pasă de povara                                  
                              Hărnicuţelor furnici 
                              Ca o ceată de voinici! 
                              Cară câte-un bob de grâu 
                              Dintr-un sat de lângă râu... 



Iară holdele-aurite 
Par din aur făurite; 
Greutatea lor, de vânt, 
Şi-o apleacă la pământ!  

 Copiii, în câmp deschis, 
 Cu toţii, jocu-au încins, 
 Iar mieluţii mari şi mici 

                         Se jucau cu cei pitici... 
  Nu-s pitici, căci sunt voinici! 

      Spre amiază,-n toiul zilei, 
                  Auzi oda veseliei 

                      Păsărele-n stejar 
                                 Fug de soarele de jar, 
                                                      Ciripesc la umbră-n cor 
                                                      Preaslăvind stejarul lor! 
                                                                         Seara peste lac se lasă, 

                                      Brotăceii ies din casă 
                                      Ziua i-a-nteţit căldura 
                                      Nici nu mai puteau s-o-ndure 
                                      Ce căldură! Ce căldură! 
                                                            Iar răcoarea de la munţi 
                            Adie pe- obraji fierbinţi. 

                                                                Seara vine uşurel 
                                                                Peste dealul mititel... 
                                                            Pe furiş, a nopţii pelerină 
                                                                     Acoperă ultimul strop de lumină! 
                                                                                                          Vântul leneş, printre ramuri 
                                                                                                          Se târăşte pe la geamuri. 
                                                         Feeria unei nopţi de vară 
                                                        Mă ţine numai pe-afară 
                                                         Mă cheamă tainice astre 
                                                         În cer răsună simfonii albastre... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                               
 

 
 
           
 

 
 
 
 
    Încet soarele-ncins se-aruncă în lan, 

                                                    Parcă-i un Făt-Frumos cu părul bălan 
                                             Tăind nemilos al amurgului chip, 
                                          În nor se vede luna-o dună de nisip. 

 
 

Rana amurgului se scurge printr-o 
clepsidră, 

                                   Lumina zilei se-ascunde într-o firidă 
                              În colţ, nerăbdătoare aşteaptă 

                                       Noaptea misterioasă şi-nţeleaptă. 
 

                            De mii de ani, de veşnicii, 
                                     Luceferii-i compun nopţii poezii 

                      Aştrii îi cântă la balcon 

                                 Doine galactice la unison. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Iat-o pe crăiasa lună 
Razele de-argint adună 
Şi împrăştie-o lumină, 
Caldă, de argint şi lină. 
 
 
Iar în lacul cel albastru 
Se-oglindeşte rece-un 
astru... 
Vântul cel călduţ adie, 
Iar lumina-i albăstrie... 
 
 
 

 
În pădurea de cleştar, 
Fluturi de mărgăritar 
Umplu noaptea de magie 
Totul este o feerie... 
 

Totul s-a descremenit, 
Iar pădurea s-a trezit 
Floricelele-au prins viaţă 
E aproape dimineaţă... 

 
Iat-o rază caldă, fină 
Vine din blânda lumină, 
Se lasă pe-o frunză mică 
De pe-o floare mai pitică... 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cu coroana sa de foc, 
Ca o roată de noroc, 
Împăratul, mândrul Soare, 
Priveşte din slava mare. 
 
 
Astfel, noaptea de argint 
Chiar acum a luat sfârşit, 
Căci începe-o nouă zi 
Plină de minunăţii... 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Plouă, plouă şi iar plouă 

Cu picături mari de rouă. 

Picură fără sfârşit, 

Pământul s-a fleşcăit 

De tot eu m-am plictisit! 

 

Eu de ploaie mă feresc, 

Nu vreau iarăşi să răcesc; 

Nu mai vreau să iau pastile.  

Sunt sătul să stau în pat 

Supărat. 

 

Dumnezeu a creat ploaia,  

Pentru-a alunga văpaia, 

Lui trebuie să-i mulţumim, 

Credincioşi Lui noi să-i fim 

Şi cu toţii să-L iubim.  

 

                



  
 

 

 

 

 

      Vara este anotimpul aşteptat cu sufletul la gură  

de toţi copiii, dar şi de propriii părinţi. Ca în fiecare an, am mers cu familia în  

     împărăţia munţilor, la bunici. Nicăieri acest anotimp nu poate fi mai frumos decât la ei. 

Când am ajuns, căsuţa de la poalele munţilor parcă ne zâmbea, râul nu mai era aşa de      

      învolburat,  iar vântul se mai domolise. Priveliştea era atât de frumoasă, încât parcă mâini măiestre      

      şi-ar fi luat paleta de culori şi ar fi pictat-o. Vara aceasta părea a fi diferită, sau poate numai       

      entuziasmul mă făcea să cred acest lucru. Le-am spus bunicilor că vacanţa aceasta va fi de    

      neuitat. La scurt timp după discuţia noastră, mingea uriaşă de foc dispăru. O suflare de vânt     

      răzleaţă şi molatecă făcu florile din grădină să-şi plece frunţile lor drăgălaşe către pământ.     

      Împreună cu bunicii şi părinţii am intrat în casă. 

Priveam de la fereastră cum nenumăratele grămezi vinete de nori cu frunţi încruntate şi  

ameninţătoare parcă uneau cerul cu pământul. Stropii reci de ploaie nu întârziară să apară. Un tunet             

stingher dinspre miazănoapte fu urmat de altele tot mai dese şi tot mai hotărâte. În câteva minute,   

un ropot fără întrerupere vestea apropierea artileriei cereşti. Puterile văzduhului reuşiseră să rupă 

zăgazurile care le ţineau încătuşate, iar acum, de pretutindeni, îşi dezlănţuiau furia lor nimicitoare 

asupra pământului. Cenuşiii nori clocoteau, iar geamătul vijeliei asurzitoare anihila orice alt sunet 

din natură. Sclipirile fulgerelor spintecau cerul, însîngerându-l. Până şi brazii trufaşi îşi uitaseră 

parcă semeţia şi se tânguiau de durere. Natura se dezlănţuia nemiloasă, iar noi ne simţeam mici şi 

neputincioşi în comparaţie cu măreţia şi forţa ei nemărginită. Viforul şuiera şi gemea cu glas când 

de frunze spulberate, când de codri zbuciumaţi, când de munţi zguduiţi din temelie... Întreg 

pământul parcă se cutremura sub ropotul de trăsnete, care cădeau de-a valma prin întuneric. 

Păsările speriate erau luate pe sus de puternicul vânt şi purtate după bunul plac până reuşeau să se 

ascundă cine ştie unde. Mult timp, urletele vijeliei au continuat, până când au început a-şi mai 

coborî glasul. Într-un târziu, şi zbuciumul codrilor s-a mai potolit. Parcă o mână nevăzută a tras 

perdeaua groasă a norilor, şi totul a revenit la normal. Acum soarele se înalţă mândru pe cerul 

azuriu şi toată natura parcă a renăscut. 

Mi-a trebuit mult să-mi revin după tot ce se întâmplase. Nu-mi venea să cred că ceea ce    

văzusem fusese adevărat.  

  

 

 



    

    

    

    

    

Încet, soarele îşi întunecă privirea,Încet, soarele îşi întunecă privirea,Încet, soarele îşi întunecă privirea,Încet, soarele îşi întunecă privirea,    

        Îşi poartă în altă parte a lumii acum, nemurirea.Îşi poartă în altă parte a lumii acum, nemurirea.Îşi poartă în altă parte a lumii acum, nemurirea.Îşi poartă în altă parte a lumii acum, nemurirea.    

            Lumina lui, neîmblânzită odată,Lumina lui, neîmblânzită odată,Lumina lui, neîmblânzită odată,Lumina lui, neîmblânzită odată,    

                    Se scurge din rana cerului însângerată.Se scurge din rana cerului însângerată.Se scurge din rana cerului însângerată.Se scurge din rana cerului însângerată.    

    

 

 

                                    

    

                                            Clepsidra necruţătoare Clepsidra necruţătoare Clepsidra necruţătoare Clepsidra necruţătoare             a umanităţiia umanităţiia umanităţiia umanităţii    

                                        Îşi maÎşi maÎşi maÎşi mai scurge un pici scurge un pici scurge un pici scurge un pic                        din nisipul eternităţiidin nisipul eternităţiidin nisipul eternităţiidin nisipul eternităţii....    

                    Un pas mai e până la Un pas mai e până la Un pas mai e până la Un pas mai e până la                 venirea nopţii întunecate,venirea nopţii întunecate,venirea nopţii întunecate,venirea nopţii întunecate,    

    Iar luna se va plimbaIar luna se va plimbaIar luna se va plimbaIar luna se va plimba                     prin mansarde abia luminate. prin mansarde abia luminate. prin mansarde abia luminate. prin mansarde abia luminate.    

 
 



 



 



 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Într-o ţară îndepărtată trăia un prinţ. Când îi veni vremea să se însoare, el îi spuse 
tatălui său că pleacă în lume să-şi caute mireasa. Dar prinţul avea nişte preferinţe numai de el 
ştiute. Fata trebuia să fie foarte frumoasă şi foarte bogată şi să mai aibă încă trei surori, iar ea 
să fie penultima dintre ele! 
 Prinţul a plecat de la palatul tatălui său, luând cu el doar paloşul cel fermecat pentru a 
se apăra de primejdii. Merse el ce merse şi se opri la umbra unui pom înflorit să se 
odihnească. Mireasma dulce amăruie a florilor îl adormi imediat. În vis îi apăru o mireasă care 
avea pe cap o cunună de ghiocei, la gât purta un şirag de zambile roz, iar în picioare era 
încălţată cu nişte ghete din iarbă verde proaspătă. 

- Nu te teme, prinţule! îi vorbi fata. Eu sunt Crăiasa Primăvară, cea mai tânără dintre  
surori şi sunt mireasa potrivită pentru tine! 
  Speriat, prinţul se trezi şi privi în jurul lui, dar Crăiasa dispăruse. Porni iarăşi la drum, 
iar într-un luminiş i se făcu sete. Zări o fântână şi se grăbi să se răcorească. Dar când se aplecă 
să ia apă, văzu în oglinda din fundul fântânii un chip minunat de fată cu nişte ochi limpezi şi 
cu părul auriu, încununat cu spice de grâu care-i vorbi cu glas duios: 

- Hei, prinţule viteaz! Bine-ai venit! Eu sunt Crăiasa Vară. De mult te aşteptam! Nu-i  
aşa că eu sunt mireasa pe care o cauţi de mult? 
  Atunci prinţul se sperie atât de tare, încât plecă repede de lângă fântână, fără să bea 
nici măcar un strop de apă. 
 Porni prinţul iar la drum. Ajunse în curând într-un loc pe care nu-l mai văzuse 
niciodată. Soarele poleia cu lumina lui aurie covorul de frunze ce foşnea melodios sub 
picioarele lui. Izvoare cu apă limpede îl îmbiau să se răcorească. În aer plutea o aromă de 
fructe: mere rumene îi făceau cu ochiul, gutui pufoase se răsfăţau la soare, iar prune cărnoase 
îl invitau să le guste. Nu se putea hotărî din care să muşte mai întâi. Nici nu atinse bine o pară 
aurie, că simţi o adiere plăcută şi răcoroasă, iar în faţa lui apăru o tânără zeiţă cu cosiţe de aur, 
cu obrajii îmbujoraţi şi cu buze roşii. Ochii îi erau broboane de struguri negri copţi, iar faţa 
răspândea un zâmbet luminos. Cum o văzu, prinţul o şi recunoscu pe aleasa inimii lui. 

- Tu eşti mireasa mult căutată! zise el fericit. Nu-i aşa că tu eşti prinţesa Toamnă şi că  
mai ai o soră?  

- Ai ghicit, prinţule! Eu sunt Crăiasa Toamnă şi într-adevăr, mai am o soră, Iarna,  
alături de celelalte două, Primăvara şi Vara, pe care le-ai cunoscut. Pe ultima dintre noi o vei 
cunoaşte mai târziu.  

- Sunt foarte fericit că te-am întâlnit! zise prinţul. Spune, vrei să fii mireasa mea?  
- Vreau, răspunse Toamna, dar cu o singură condiţie: să-mi dai voie ca trei luni pe an  

să le ofer oamenilor cât mai multe din bogăţiile mele.  
 Fericit, prinţul a fost de acord, iar Crăiasa Toamnă a devenit soţia lui. Împăratul s-a 
bucurat, mai ales când a aflat că va putea culege o sumedenie de roade: mere, pere, gutui, 
nuci, struguri parfumaţi şi câte şi mai câte bunătăţi! 



 
 
 
 
 

Frunzele-au îngălbenit, 
Semn că toamna a venit. 

         Păsările au plecat, 
În văzduhul înnorat  
Au dispărut imediat. 

 
 
 
 

        În panere se adună 
                  Fructe de la toamna bună 

                    Coapte, dulci şi parfumate, 
                     Le-aş mânca acum pe toate! 

 
  Dar din ele se va face, 
Gemul dulce-mbietor 

    Ce le place tuturor. 
 

Ploile se înmulţesc, 
Florile de-acum pălesc, 

Picăturile de ploaie 
Petalele le rănesc. 
Le dispar culorile 
Le-ngrozesc ninsorile! 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

           Vântul nostru mic adie, 
      Peste coardele de vie 
     Rupe crengile uscate 

        Din pădurile-ngheţate, 
     Peste ţarina străbună 
   Unde mieii se adună. 

 
                                  Vântul nostru-ncet coboară 
                                  Ca un cânt de primăvară, 
                                  Dăruieşte păpădii, 
                                  Bănuţei mici, la copii. 
                                  Şi se joacă-n părul meu 
                                  Şi striveşte tot ce-i rău. 

 
                    Îşi îndreaptă către munte 

                Răsuflarea, să asculte... 
             Şi răsună printre văi, 

                   În vârtejuri tot mai multe. 
                  Ceaţa deasă, neguroasă, 

          Se ridică sperioasă. 
 

                          În văzduhul negricios, 
                         Vântul piere misterios. 
                         Mai devreme, este sigur, 
                        Totul îmi părea nesigur, 
                         Dar vântul a dispărut singur. 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Toamna a venit, 

Cu-ntreaga ei suită, 
Învăluind pământul 

Cu mii şi mii de frunze. 
 

Ea soarele-a ascuns 
După perdeaua neagră 
De nori mărunţi şi grei, 

Ce varsă încontinuu tomnatice ploi. 
 

Toţi oamenii sunt fericiţi 
De venirea frumoasei prinţese 

Ce-a aşezat în cămări 
Recolte nespus de bogate. 

 
Dar acum se pregăteşte 
De plecarea ei fastuoasă 

                               Lăsându-i cu drag locul 
Prinţesei albe şi geroase. 

 
 



 
 
 
 

  
 
 
 

 
Întâi septembrie anunţă prima zi de toamnă. Soarele şi-a pierdut din 

    puterea de astă-vară, devenind mai palid, iar norii albi au început să se  
    coloreze în gri. 

     Bătrânul vânt deja se crede domnitor: bate nemilos, azvârlind în geamuri 
               picuri reci şi grei. Păsările călătoare s-au speriat şi au pornit spre ţările calde.        
               Frunzele îngălbenite ale copacilor sunt smulse de pe crengi şi cad cu mişcări 
                 de aripi moi împodobind potecile parcurilor. Câmpiile, care până mai ieri  
                  erau înverzite, acum şi-au schimbat culoarea, semănând cu o coajă de pâine    
                 rumenită. 
  Pentru mine, toamna este anotimpul schimbărilor, iar lacrimile ei sunt 
               de bucurie. 
 
                                                                                                          
 
 
 
 

 
 
  Este o zi superbă de toamnă. Sunt în casa bunicilor, la ţară. Soarele, cu 
               lumina lui blândă, îmi bate în geam şi parcă mă invită să ies afară. 
     Deschid fereastra şi inspir adânc aerul proaspăt şi răcoros al toamnei. Mă  
               încalţ repede şi ies în curte. Intru apoi în livadă, călcând pe covorul de frunze 
               ruginii care foşnesc plăcut pe cărare sub paşii mei. Admir pomii plini de fructe  
               coapte. Bunicii mei au muncit din greu toată vara, dar acum pot fi mulţumiţi. 
               Livada îmi oferă o imagine de vis! Mă înalţ în vârful picioarelor şi apuc un 
              măr roşu din care muşc cu poftă. E dulce şi aromat. Mă îndrept spre mijlocul 
               livezii. Acolo se înalţă un păr ca un candelabru uriaş împodobit cu pere aurii  
              şi gustoase. A început să mi se facă frig. Cu gândul la fructele delicioase, am  
              şi uitat că ieşisem în pijama! Mă îndrept către casă, dar mai zăbovesc câteva  
              clipe la marginea grădinii, unde un vânticel răcoros mă învăluie cu parfumul 
               gutuilor galbene şi pufoase de lângă mine.  
   Miroase a toamnă!  
 
                                                                                                  
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

Prin buclele mele şi prin genele tale, în inimile noastre a  poposit, ca o  

                         suflare, ca un sărut fugar, toamna. 

Prin geamul larg deschis, în cameră a pătruns un miros îmbietor de  

crizanteme. Covorul ţesut de zâna Toamnă cu multă dragoste împodobeşte  

întreaga natură. 

Stăpâni pe întinderile nemărginite ale cerului, norii cenuşii încep să  

răspândească fiori reci în sufletul oamenilor. Soarele îşi pierde puterea de  

altădată, stingându-se uşor, uşor, ca lumina becului. Frunzele maronii colindă 

nestingherite pe cărări, iar adierea vântului devine tot mai rece.  

                                          În toată această perioadă, Toamna se plimbă mândră, însoţită de alaiul  

ei multicolor, mărind nopţile, micşorând zilele, şi făcând tot ce depinde de ea  

pentru ca iarna care va veni să fie bine primită. 

 

 

 



 



 



 
 
 
 

Toamna a sosit, 
Florile s-au veştejit, 

Copacii au rămas goi, 
Iar copiii fug de şcoală 

Ca de un strigoi! 
Păsările au zburat, 
Cu toatele au plecat 

Spre o ţară călduroasă, 
Unde vremea e frumoasă 

Toamna e darnică: 
Dăruieşte fiecăruia câte ceva, 

Numai să treacă de iarna cea rea. 
 

 
 
 



 
 
  

 
 
 
 
 

Oriunde te uiţi, un tablou fermecător îţi farmecă vederea. Natura îşi 

etalează cu măiestrie minunăţiile de care ne bucurăm cu toţii. 

 Copleşiţi de griji şi de nevoi, oamenii au uitat să admire întinderea 

nesfârşită de safir a cerului sau lanurile de grâu ce se unduiesc în adierea 

molcomă a vântului. Tot ce ne înconjoară face parte din miracolul lumii şi îţi 

umple sufletul de plăceri rare. Dacă eşti la munte, admiri brazii falnici şi 

 drepţi al căror creştet mângâie parcă norii, rătăceşti prin desişuri sălbatice, 

contempli frumuseţea neasemuită a vegetaţiei, asculţi ciripitul vesel al 

păsărelelor, urmăreşti forfota gâzelor, te bucuri de liniştea ce te înconjoară. 

 La mare ai prilejul să simţi sub tălpi moliciunea caldă a nisipului, să 

admiri un răsărit sau un apus de soare unice, să te bucuri de valurile  

înspumate ale mării, să asculţi pescăruşii sau să priveşti copiii de diferite  

vârste bucurându-se de frumuseţile pe care le oferă o vacanţă la mare. 

 Peste tot admiri fie frumuseţea unui răsărit de soare sau a unui cer  

spuzit de stele strălucitoare, fie covorul de frunze multicolore ce se aşterne la 

fiecare adiere de vânt, ori spectacolul ploii necontenite care lasă în urmă 

băltoace, sau grădinile înflorite în care copacii se bucură din plin de podoaba 

lor. 

 Dacă cineva m-ar întreba ce admir mai mult din tot ceea ce mă 

înconjoară, nu aş putea să-i dau un singur răspuns, pentru că de fiecare dată 

mi-ar veni în minte alte şi alte minunăţii pe care ni le oferă natura. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                  

 

 

 

 

  

,Halloween  also called ,, The night of the  

spirits”, ,is an international holiday and with this opportunity  

you can spend a lot of great moments with your friends and 

.families  You can show your talent when you design 

. ,costumes  If the people like costumes  you can earn a lot 

,of sweets when you carol  but if they don’t like the 

, .costumes  you will decorate their house with toilet paper  

 



 

 

 

 

 

         Halloween-ul este una dintre cele mai vechi sărbători, originile ei  

 găsindu-se cu mii de ani în urmă. Sărbătoarea pe care o cunoaştem sub numele de Halloween 

a fost influenţată, de-a lungul secolelor, de numeroase culturi.  

În Imperiul Roman era Ziua Pomona, la celtici era festivalul de la Samhain, iar la creştini 

Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor                                                          sau a Tuturor Sufletelor.  

Originile celtice 

                   În 31 octombrie, după ce toate câmpurile erau recoltate şi depozitate, toate 

focurile erau stinse. Druizii, preoţii celţilor, se întâlneau pe o culme din pădurea de stejari - 

stejarii erau consideraţi copaci sacri. Druizii erau cei care aprindeau noile focuri, făcând 

sacrificii de bucate şi animale. În timp ce druizii executau dansuri rituale în jurul noilor focuri, 

sezonul soarelui trecea, iar sezonul întunericului începea.  

                   Când se făcea dimineaţă, druizii dăruiau o torţă aprinsă fiecărei familii, cu care 

aceasta urma să-şi aprindă focul în gospodărie. Aceste focuri erau menite să încălzească 

locuinţele şi să le ocrotească de spiritele întunericului. Festivalul din 1 noiembrie era numit 

,,Samhain". Acesta dura trei zile. Numeroşi oameni participau la paradă, îmbrăcaţi în costume 

făcute din piei şi oase de animale.  

                   Fiind vorba de sfârşitul verii, de Samhain se organiza şi un fel de sărbătoare a 

recoltei, celţii aducând ofrande zeilor. Anumiţi membri ai comunităţii aveau sarcina de a 

merge din poartă-n poartă, strângând donaţii sub formă de mâncare pentru a-i mulţumi pe zei,         

o variantă antică a cunoscutului obicei de a merge, de Halloween, pe la                                    

casele oamenilor cu                     ,,ne daţi ori nu ne daţi?”  

Influenţa Romană 

                                   În primul  secol după Christos, Roma invadează Britania. Romanii au 

adus cu ei                            numeroase  festivaluri şi obiceiuri proprii. Unul dintre acestea a 

fost şi festivalul                      cunoscut sub numele de ,,Ziua Pomona", numit aşa după zeiţa 

romana a                                  fructelor şi a grădinilor. Şi această sărbătoare se celebra în jurul 

datei de 1                                  noiembrie.  

După sute                                 de ani de stăpânire romană, obiceiurile festivalului celtic  

 



 

 

            Samhain  şi tradiţiile romane de Ziua Pomona s-au amestecat, devenind o  

            sărbătoare  unică ce se celebrează toamna.  

            Tradiţia Halloween-ului rezistă şi după apariţia creştinismului. 

            Următoarea influenţă a apărut odată cu răspândirea noii religii creştine în Europa  

  şi Britania. În anul 835, Biserica Romano-Catolică a transformat ziua de 1 

 noiembrie într-o sărbătoare creştină care celebrează toţi sfinţii. Această 

            zi era numita Ziua tuturor Sfinţilor sau Hallowmas sau All Hallows. 

             Legenda ,,Lanternei lui Jack”  

                       Tot în această perioadă apare şi legenda ,,Lanternei lui Jack”. Obiceiul 

           vine din folclorul irlandez. Aşa cum spune legenda, un bărbat pe nume Jack,  

           care era cunoscut ca beţiv şi glumeţ, l-a păcălit pe Satana să se urce  într-un  

           copac. Apoi Jack a săpat în trunchiul copacului o cruce, astfel Satana rămânând  

            prins în copac. Jack a făcut o înţelegere cu Satana: dacă nu-l mai ispiteşte  

           niciodată, îi promite că îl lasă să coboare din copac. 

                       Aşa cum spune povestea, după ce Jack a murit, nu a fost primit în Rai din      

           cauza felului său de a trata lucrurile, dar nu a fost primit nici în Iad, deoarece l-a    

            păcălit pe Satana. În schimb, Satana i-a dat un singur tăciune care să-i lumineze     

            drumul prin întunericul rece. El a pus tăciunele într-o rapiţă pentru a-l putea ţine  

               aprins mai mult timp. 

                  Iniţial, irlandezii foloseau rapiţa drept ,,lanterna lui Jack”. Dar când imigranţii 

           au venit în America, au descoperit că dovlecii se găseau mult mai uşor decât rapiţa.  

            Astfel, acum, ,,lanterna lui Jack” se face dintr-un dovleac scobit, luminat de un       

            tăciune sau de o lumânare. 

             Halloween-ul cucereşte Lumea Nouă 

                       Pe teritoriul Americii, patria adoptivă a sărbătorii de Halloween , primii  

            colonişti au interzis orice fel de sărbătoare catolică, aceştia fiind în  

            majoritate protestanţi. În Massachusetts, însăşi celebrarea Crăciunului era  

            pedepsită cu izgonirea sau cu moartea. 

 

 

 

 



 

În secolul al XIX-lea, peste 7,4 milioane de imigranţi au ajuns în 

                      America aducând cu ei obiceiurile europene . 700.000 dintre  

                         aceştia erau irlandezi catolici. 

În 1921, în statul Minnesota este celebrată prima sărbătoare de Halloween pe    

      teritoriul american. În New York a început în 1923, iar în Los Angeles în 1925. 

După aceasta, nu a mai durat mult până când a devenit o sărbătoare naţională. 

         Cu toate acestea, timpul, moda într-o continuă schimbare şi tendinţele mercantile 

ale Lumii Noi par a fi cel mai crunt duşman al esenţei acestei tradiţii străvechi. Între 

timp, nu numai lanterna de rapiţă  a lui Jack a fost schimbată cu dovlecii scobiţi, dar şi 

deghizarea zânelor care colindau la fiecare uşă a devenit ,,trick or treat”. Focurile au 

rămas populare, dar nu pentru a îngrozi spiritele rele, ci pentru a prezice viitorul. 

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 

               
 
          În Australia, Valentine’s Day are o tradiţie veche. Potrivit legendelor, în timpul goanei  
după aur australiene, Ballart Mines era responsabil de noile bogăţii ale câtorva mineri. Minerii 
înstăriţi sărbătoreau cu fast Valentine’s Day, iar cadourile erau întotdeauna ieşite din comun şi exotice. 
Această tradiţie s-a păstrat până în ziua de azi, tinerii având la dispoziţie o varietate imensă de cadouri  
şi atenţii pentru cei dragi, de Ziua Îndrăgostiţilor.  
Florile joacă un rol special în sărbătoare, buchetele scumpe de trandafiri fiind primite cu drag de la cel 
iubit. Bărbaţii australieni sunt foarte deschişi şi nu se tem să-şi exprime afecţiunea, fiind în general 
consideraţi foarte romantici.  
 
                
 
           Culturile orientale pun foarte mare accent pe importanţa femeii, fiind considerată ,,eternul 
feminin”. Dar care sunt calităţile unei femei cu adevărat ,,feminine”? Timiditatea ar fi una dintre ele. 
Femeile japoneze, în general, reprezintă definiţia feminităţii. Deşi caracteristicile structurii sociale s-au 
schimbat în timp, femeilor japoneze încă le vine greu să abordeze bărbatul iubit într-o manieră foarte 
deschisă. De aceea, Valentine’s Day le permite tinerelor fete japoneze să îşi exprime sentimentele faţă 
de bărbatul iubit. În această zi, mulţi tineri află că sunt obiectul admiraţiei unei tinere fete. Japonia 
celebrează Ziua Îndrăgostiţilor într-o manieră cu adevărat unică. Multe companii producătoare de  
ciocolată experimentează o expoziţie cu vânzări exact înainte de Valentine’s Day. Ciocolata oferită în         
acestă zi este împărţită în categorii precum:  Giri-choco şi Honmei-choko. Prima categorie este oferită 
bărbaţilor care sunt fie colegi, fie şefi sau pur şi simplu prieteni. Dar a doua categorie este cunoscută                 
ca fiind ciocolata iubirii (Honmei-choko). Tinerele oferă acest dar numai acelui bărbat care reprezintă 
obiectul adoraţiei lor şi pe care şi-l doresc alături. În Japonia, obiceiul oferirii de felicitări de Valentine’s                                     
nu este prea comun, aşa cum este în SUA sau  în Australia, însă culoarea iubirii este cu siguranţă roşul.                           

În zilele noastre, sărbătoarea iubirii s-a mai modernizat şi ea puţin, astfel că unele cupluri 
obişnuiesc să iasă în oraş în această zi, la fel ca cele din Occident.  
 
 
         

 
                  În Grecia, Valentine’s Day este sărbătorit cu mult fast şi tinerii încă aleg această zi pentru a se cere    

în căsătorie sau pentru a se căsători. Această zi este plină de dragoste în insulele însorite ale Greciei,                        
iar tinerii petrec ziua împreună, slăvind iubirea pe care o simt unul pentru celălalt.  
                           Se spune că zeul Cupidon este responsabil pentru toate emoţiile şi trăirile  

                                     noastre pline de dragoste, iar Valentine’s Day în Grecia este intrinsec conectată   
                                       cu acest simbol. Reprezentat ca un copil înaripat ce ţine în mână un arc, a cărui  
                                                  săgeată străpunge inimile oamenilor şi îi face să se îndrăgostească, în  
                                                    tradiţia greacă Cupidon a jucat întotdeauna un rol important în  
                                                        sărbătorirea iubirii şi a îndrăgostiţilor.  

 
                                                                                                                           
                                                                                                                 Francezii au reputaţia de a fi cei mai                   

                                                                                                 sensibili amanţi din lume, dar cu siguranţă,  
                                                                                                  nici spaniolii nu sunt mai puţin pricepuţi  
                                                                                                  când vine vorba de a-i cuceri inima iubitei.   
                                                                                                   Valentine’s Day în Spania este o   
                                                                                                   sărbătoare foarte elaborată. Bărbaţii şi  
                                                                                                 femeile se implică foarte mult în acestă zi,                          
                                                                                                 depun eforturi pentru a-şi exprima iubirea  
                                                                                                 unul pentru celălalt. Oraşele mari din  

                                                                                                             Spania precum Barcelona par cu totul                                                           
                                                    transformate de Ziua Îndrăgostiţilor,        

     ca şi cum iubirea, cu toate culorile ei                                               
    este pretutindeni.  

 
 
 
 
 
 



 
Este un adevărat deliciu să treci pe străzile Spaniei în această zi, cu toate tarabele multicolore încărcate 

de flori şi cadouri ce împânzesc oraşele în zilele anterioare şi în ziua cu pricina. În Spania se pune mare accent 
pe cadouri, astfel că este un obicei ca, de Valentine’s Day, soţul să îi ofere flori soţiei, în timp ce cuplurile 
necăsătorite îşi oferă alte daruri. Cele mai comune cadouri oferite în această zi sunt florile, pentru tinerele fete, şi 
cărţile pentru prietenii lor. Cuplurile, fie ele căsătorite sau nu, sărbătoresc iubirea în cel mai romantic mod, deşi 
în Spania Valentine’s Day nu este o sărbătoare oficială.  
 
 
 
            Marea Britanie nu pune prea mare accent pe sărbătoarea de Valentine’s Day, ziua fiind celebrată într-o 
manieră austeră şi, chiar şi aşa, în puţine locuri din ţară. Festivităţile sunt foarte rare şi nu există nici o evidenţă 
care să sugereze că lucrurile ar fi stat altfel în trecut. Se pare că festivalul de Valentine ar avea o origine păgână, 
motiv pentru care Biserica a încercat să-l asimileze în Creştinism.  
 
 
 
            Valentine’s Day se sărbătoreşte pe data de 14 februarie în întreaga lume. Brazilia însă are propria zi a 
îndrăgostiţilor, “Dia dos Namorados”, celebrată pe 12 iunie. Oferirea de cadouri între iubiţi sau soţi este cea mai 
importantă tradiţie asociată cu această zi în Brazilia. Cadourile  
includ flori, felicitări, ciocolată şi o varietate de alte daruri diferite 
ca formă, dimensiuni sau culoare.  
În această zi, în Brazilia se organizează numeroase concerte şi  
evenimente muzicale foarte populare în rândul populaţiei. De asemenea, 
hotelurile oferă pachete speciale pentru “Dia dos Namorados”.  
Locuitorii Braziliei petrec această zi cu prietenii, cu familia şi cu rudele lor,  
gătind mese speciale acasă, organizând petreceri alături de prieteni, sau 
mergând la petrecerile organizate de cei apropiaţi sau de oficialităţi şi  
vizitează împrejurimile sau admiră străzile decorate special pentru 
această ocazie. Dansul şi muzica sunt indispensabile pentru brazilieni în 
“Dia dos Namorados”.  
 
 
 
              SUA este probabil ţara în care Ziua Îndrăgostiţilor este 
sărbătorită cu cel mai mare entuziasm de către populaţie. Deşi  
Valentine’s Day are o tradiţie mult mai veche, SUA este cea care a 
făcut această sărbătoare celebră şi a avut grijă să o propage, în 
formula ei modernă, în întreaga lume.  
Cele mai populare obiceiuri de Valentine’s Day includ excursii 
romantice în afara oraşului, cine romantice la restaurant şi, evident, 
o sumedenie de cadouri din cele mai diverse, de la coşuri cu  
bunătăţi (în topul acestora se situează ciocolata), la felicitări,  
buchete de flori, inimioare şi jucării de pluş. Şi în SUA se  
organizează o mulţime de evenimente în stradă, spectacole, 
concerte sau concursuri pentru îndrăgostiţi, ce fac deliciul tinerilor 
şi nu numai.  
 
 
 
În România, Valentine’s Day nu este sărbătorită într-o 
manieră prea fastuoasă, fiind mai mult o sărbătoare  
comercială. Ziua tradiţională în care se sărbătoreşte iubirea  
este pentru români cea de Dragobete, pe 24 februarie. 
Această zi se sărbătorea cu mare fast în trecut, mai ales la ţară, 
dar în ultimii ani Valentine’s Day a început să câştige tot mai mult teren 
şi tot mai mulţi adepţi în rândul tinerilor din marile oraşe. Cu toate acestea, 
Valentine’s Day este în continuare contestată de mulţi şi mai ales de organizaţiile naţionaliste. Dar pentru că în 
România Ziua Îndrăgostiţilor are în primul rând o conotaţie comercială, tinerii obişnuiesc tot mai des să-şi ofere 
cadouri în această zi, flori, inimioare sub diferite forme, sau să încerce pur şi simplu să facă ziua cât mai specială 
pentru cel iubit.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sunt un fluture venit din amintireSunt un fluture venit din amintireSunt un fluture venit din amintireSunt un fluture venit din amintire    

Şi port pe aripi cele mai dulci visei port pe aripi cele mai dulci visei port pe aripi cele mai dulci visei port pe aripi cele mai dulci vise    

Adunate din miile de flori ale speranAdunate din miile de flori ale speranAdunate din miile de flori ale speranAdunate din miile de flori ale speranţeieieiei    

Doar pe cele ceDoar pe cele ceDoar pe cele ceDoar pe cele ce----ţi sunt dragi i sunt dragi i sunt dragi i sunt dragi ţie...ie...ie...ie...    

    

E greu de alesE greu de alesE greu de alesE greu de ales,,,, c c c căci toate sunt frumoaseci toate sunt frumoaseci toate sunt frumoaseci toate sunt frumoase    

AAAAllll lor parfum suav te lor parfum suav te lor parfum suav te lor parfum suav te----mbiembiembiembie    

SSSSă nu  nu  nu  nu le le le le lalalalaşi niciodati niciodati niciodati niciodată s s s să se  se  se  se 

ofileascofileascofileascofilească!    

Dar cDar cDar cDar când te trezend te trezend te trezend te trezeşti, totul dispare ti, totul dispare ti, totul dispare ti, totul dispare şi i i i     

tetetete----ntrebintrebintrebintrebi::::    

----UndeUndeUndeUnde----i fluturele meu, i fluturele meu, i fluturele meu, i fluturele meu,     

colorat ca fericirea?colorat ca fericirea?colorat ca fericirea?colorat ca fericirea?    

 

 

 



 

 

Sunt un fluture venit din amintire 

  Duc pe aripile mele a ta copilărie 

Ca pe un strop de fericire, 

Ce se păstrează veşnic vie. 

 

E o pagină ce nu se şterge 

Din inima oricărui muritor 

Şi peste timp vom înţelege 

Al ei dulce şi frumos decor. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Sunt un fluture venit din amintire 

Ajung oriunde doar într-o clipire 

Şi zbor din floare-n floare 

Asta mi-e menirea oare? 

 

 

Să te vrăjească al meu colorit 

Oare, asta mi-e menit? 

Să m-aşez pe o rozetă 

Sau pe o pură margaretă? 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

O rază de lumină 
În inimă palpită: 
E-un cântec ce-ţi tulbură 
 gândurile toate 
Apoi sufletul îţi alină... 
Te vindecă de singurătate. 
Când viaţa ta este plină, 
Ziua ţi se pare senină. 
Alteori, ţi-e foarte greu, 
Dar fii optimistă mereu! 
Numai aşa vei avea parte 
De bucuria să iubeşti, 
De bucuria să gândeşti, 
De bucuria să trăieşti. 
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Sunt un fluture venit din viitor, 
    Care vine, după un lung zbor, 

Ca să-ţi arate ce va urma, 
      Şi care, sigur, nu-ţi va plăcea. 

Ieri ai aruncat pe jos ceva,  
      Azi a aruncat şi fiica ta; 

   Mâine veţi face la fel, 
               Nepotul tău va arunca şi el. 

      Nepoata ta va continua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mai târziu, pe el şi pe ea 
Îi va mai urma altcineva. 
Ştiu că nu ţi-ai dori să vezi, 
Dar trebuie să mă crezi: 
Lumea se va schimba 
Gunoaiele ne vor invada! 
 
Eu vă rog să luaţi aminte 
La rugămintea mea fierbinte: 
Să fiţi buni şi educaţi, 
Gunoiul pe jos să nu-l aruncaţi! 
Sfatul meu să-l preluaţi 
Şi altora să îl daţi! 



 
Îmi este greu, recunosc, să descriu în cuvinte portretul mamei, pentru că eu îl am  

doar aici... în suflet. Este ca o pânză aurie învăluită în jurul inimii mele, care îmi dă  

putere şi înţelepciune, care mă încurajează când sunt dezamăgită, ori mă înveseleşte  

                        când sunt tristă. Ea este aceea care îmi dă forţa să merg mai departe. Am                         

                       convingerea că portretul mamei îmi era cunoscut încă dinainte de a mă naşte.  

                                Parcă îmi văd sufletul plimbându-se prin ceruri şi contemplând o galerie                 

                                                  nesfârşită de portrete de mame. Trec prin dreptul fiecăruia,  

                                                              dar nu mă opresc decât în faţa celui mai frumos, 

                                                               mai curat şi mai luminos. Numai acesta poate fi chipul          

                                                                  mamei mele! Din spatele tabloului îmi zâmbesc  

                                                                           nişte ochi blânzi şi atât de familiari... Simt că nu pot  

                                                                            fi decât copilul ei. 

                                                            Mama este o fiinţă unică, pentru că mi-a dat  viaţă,  

                                                         m-a îndrumat şi  m-a învăţat a vorbi. 

                                                                                                  Când sunt deprimată, este suficientă o             

                                                                                                     vorbă  a ei sau o mângâiere, ca să   

                                                                                                        topească orice nor de  tristeţe.  

                                                                                                        Este ca o carte miraculoasă de  

                                                                                                      poveşti care mă îndrumă şi  

                                                                                                       mă învaţă să disting  

                                                                                          între bine şi rău, între adevăr  

                                                                                           şi minciună şi cum să ies dintr-o  

                                                                                                          încurcătură.  

                                                                                                     Dacă aş putea să-i desenez  

                                                                                            chipul, l-aş înfăţişa ca pe o  

                                floare gingaşă albastră, pe fondul  albastru al boltei senine.  

                                       Mă tem că recunoştinţa mea faţă de ea niciodată n-o să fie  îndestulătoare. 

 

                                                                             



  
 
 
 

 
 
            

 
 

Eu pe tine te iubesc, 
        Fericire îţi doresc, 
               Şi să ai noroc în toate, 
               Bucurie, sănătate, 
               Căci pe mine m-ai născut, 
               Mi-ai dat tot ce mi-am      

            dorit, 
               Ca să mă simt împlinită. 
               Iar tu să fii fericită. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Astăzi, eu, de ziua ta, 
Oare ţi-am adus ceva? 
Ţi-am adus raze de soare, 
Împreună cu o floare, 
Floarea este cristalină, 
Ca o dulce zi senină. 
 

Îngeraşii vor veni 
Noaptea şi-mi vor mulţumi 
Că ţi-am dăruit ceva: 
Floarea de nu-mă-uita! 
Şi poate o vei păstra, 
Căci este din partea mea. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
    

Este o zi frumoasă de  
primăvară.  

                      Stau pe prispă şi număr florile  
care cad, scuturate de o adiere  
uşoară. Închid ochii şi mă gândesc  
la bunica.  

Este o femeie înaltă, cu  
părul alb, cu ochii căprui şi limpezi, cu un zâmbet cald şi cu gene  
groase. De fiecare dată când mă duc la ea, mă aşteaptă cu tot  
felul de bunătăţi. Deşi peste părul ei, peste ochii, zâmbetul, şi 
 genele ei au nins ani mulţi şi grei, ea a rămas aceeaşi fiinţă  
neasemuită, cu un trup zvelt şi cu mişări tinereşti.  

Are braţele fermecate şi un glas cald, care mă fură şi mă  
adoarme sub privirea ei în care mă pierd. Obrajii ei roşii şi calzi,  
ochii plini de lumină şi de binecuvântare mă fac să o iubesc şi mai  
mult şi chiar să îmi doresc să devin şi eu ca ea.   

Când eram mică, stăteam cu ea în livada bogată cu fructe.  
Merele rumene parcă zâmbeau pe ramuri. Îmi amintesc cu drag  
cum mă săruta pe frunte şi începea să-mi spună poveşti. 

   Mi-ar plăcea să fiu ca bunica, o fiinţă cu care nu te  
plictiseşti niciodată şi care radiază în jurul ei numai bunătate,  
voioşie şi frumuseţe.  

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Nu cred să fie pe lume bunici care să 

 nu-şi iubească nepoţii, dar nici nepoţi 

 care să nu-şi iubească bunicii. 

 E lucru sigur: bunicii le sunt dragi nepoţilor, iar 

nepoţii bunicilor. 

 Şi eu îmi iubesc mult bunicii, pentru că m-au îngrijit când eram mică, iar 

acum mă ajută la lecţii. Îmi amintesc cu multă bucurie când bunica mi-a citit 

prima poveste: ,,Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici” de Fraţii Grimm. Dar cel mai 

mult m-a impresionat povestea ,,Fetiţei cu chibrituri” de H. Ch. Andersen, pe 

care bunica mi-a citit-o în Ajunul Crăciunului.  

În această poveste este vorba despre o fetiţă necăjită care, într-o iarnă 

grea, cu ger grozav, mergea pe stradă cu picioarele goale şi fără căciulă şi îşi 

amintea cu drag de bunica ei. Noi, copiii, acum trăim altfel: mergem în excursii 

cu bunicii, ne plimbăm prin parcuri, ne jucăm pe calculator... 

 Ce frumoasă e copilăria alături de bunici! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dacă celor ce ţi-au greşit 
Vorbe grele le-ai rostit, 
Cere-le iertare tuturor 
Şi fii iar prietenul lor! 

 
Ea, TOLERANŢA, te va ajuta, 
Să rosteşti te va îndemna: 

,, Îi iert şi îi iubesc 
                                                Chiar şi pe cei ce îmi greşesc!” 

 
Tolerant mereu de-i fi, 
Domnul te va răsplăti; 
Să ştii că va fi cineva 
Mereu în preajma ta 
Care te va ajuta! 
 

 
 
  Dumnezeu libertate ne-a dat, 

         Iară noi ne-am creştinat, 
                            La toleranţă ne-a îndemnat, 

     Bine să ne comportăm, 
          Pe oameni să-i ajutăm. 

 
Iisus, pildă veşnică de modestie, 

Ne-a vorbit cu bucurie 
Despre fapte minunate 
De Dumnezeu agreate. 

 
               Dacă buni mereu vom fi,  

Dumnezeu ne va mântui, 
Iertare tuturor El va da, 

  Şi ne va avea în paza Sa. 
 
 

 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

                Între oameni tot să fie 

    Toleranţă şi iubire. 

                  De vrem să ne mântuim, 

                              Între noi să ne iubim. 

                              Dumnezeu buni ne-a creat, 

                              Cu gândire ne-a înzestrat, 

                              Recunoscători să-I fim, 

                              Şi mereu să Îl iubim; 

                              Pe alţii noi să-i iertăm, 

                              Slava Domnului să o cântăm, 

                              Cum  e-n cer, aşa şi pe pământ, 

                              Să cântăm al păcii cânt. 



 
 
 

 
 
 

 
 
Stau în pat şi muzică ascult, 
Vocea-mi răsună, gândul îmi e mut. 
Mintea la tine se gândeşte: 
Eşti născut în zodia Peşte. 

 
Mâna-mi pe foaie merge, 
Gândurile nu  le întrece; 
Cuvintele parcă zboară din creion- 
Aparţin zodiei Capricorn. 

 
Leul este la mare preţ, 
Dar mă priveşte cu dispreţ 
El regele animalelor este 
Şi atacă fără de veste. 

 
 
Dacă mă uit în oglindă, 
Mă privesc amândoi: 
Sunt identici şi totuşi diferiţi, 
În zodia Gemeni sunt iscăliţi. 

 
În rochie albă, ca de mireasă, 
Mă simt unică şi graţioasă 
Născută în zodia Fecioarei sunt 
Parcă plutesc pe Pământ. 

 
Deşi are un ac veninos, 
Sufletul îi este milos 
Poartă la gât un medalion, 
Reprezintă zodia Scorpion. 
 
 
                  
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Unu-i sufletul din mine, 
Doi sunt ochii unui câine, 

Trei foiţe-s la trifoi, 
Patru labe la pisoi, 

Cinci degete am la mână, 
Şase cai sunt la trăsură, 
Şapte-i număr norocos, 

Opt este şi el voios 
Nouă, zece, nouă, zece, 

Nicicând nu mă poţi întrece! 
 
 
 



 
 
   

Copilăria este acea vârstă magică în care totul este permis şi în care  
eşti invitat în ,,Ţara basmelor şi a poveştilor” să cunoşti numeroase personaje 
simbolice cu care te împrieteneşti şi care îţi dau sfaturi bune. Copilăria, numită şi 
,,primăvara” vieţii reprezintă acea perioadă în care mugurii speranţei încolţesc în 
inimă şi în suflet pentru ca mai apoi să înflorească şi să dea roade bune. 

Din păcate, vârsta inocenţei nu se mai repetă niciodată în viaţă. Ea are  
mai multe etape înşirându-se de-a lungul anilor ca o adevărată caravană vrăjită 
 sub căldura unui soare de speranţă, împotmolindu-se uneori în nisipul  
înşelător al deznădejdii. Chiar şi aşa, este cu adevărat preţuită abia după 
 ce s-a îndreptat spre locuri îndepărtate, în ţinutul amintirilor şi al veşnicei 
melancolii. 

            În prima parte a drumului caravanei, cu toţii descoperim aceeaşi lume plină de  
minuni, dar fiecare în modul său unic, special. Se descoperă la această vârstă 
împărăţia miraculoasă a curcubeului plină de minunatele-i culori. Natura se prezintă 
şi ea pentru prima dată cu toată frumuseţea ei, dezvăluind în faţa copiilor nenumărate 
taine. Copilul îşi cunoaşte şi părinţii iubitori ce îl trezesc în fiecare dimineaţă cu un 
zâmbet cald. Tot atunci află şi despre Moşul binevoitor, bătrânul cu barbă albă, 
patronul cadourilor de iarnă. În a doua parte a copilăriei, caravana înaintează, 
copilul fiind introdus pentru prima dată într-un univers nou: ,,Minunata lume a 
basmelor şi a poveştilor”. Pe acest tărâm există o mulţime de personaje interesante ce 
împărtăşesc  mii de întâmplări şi-i sfătuiesc pe copii să se poarte frumos în viaţa care 
îi aşteaptă. Spre exemplu, cocoşul din povestea ,,Punguţa cu doi bani” dovedeşte cum 
prin muncă, voinţă şi tenacitate nimic nu este imposibil. Mai apoi, Cenuşăreasa, 
zâmbind cu prietenie, îi povăţuieşte sârguincios pe copii, în timp ce le spune povestea 
ei, din care triumfă iubirea, dărnicia şi bunătatea. Şi tot aşa, toate personajele acestui 
tărâm minunat dau poveţe copiilor să fie buni, generoşi şi mai ales ascultători. La 
graniţa  dintre lumea reală şi lumea imaginară îi întâlnim şi pe Păcală, regele 
păcălelii, dar şi pe Tândală, maestrul trândăviei. La ieşirea din  lumea minunată a    
                  poveştilor, bătrânul Tom din coliba sa cea veche ne face cu mâna,            
                  arătându-ne cu tristeţe lumea reală. Bineînţeles, după grădiniţă, unde am  
                    învăţat  taina literelor şi jongleria cifrelor, urmează şcoala plină de  
                       emoţii, surprize şi satisfacţii. Apoi viaţa, depănându-şi firul anilor,  
                       înşiră repede, poate prea repede, an după an, cursul ei spre adoescenţă.  

Aceasta a fost copilăria cu vesela ei caravană, unde Moşul şi 
piticii lui, personajele basmelor şi ale poveştilor ne fac cu mâna,    

  urându-ne o viaţă frumoasă şi luându-şi adio pentru totdeauna  
   de la copiii deveniţi parcă peste noapte doar nişte...copii mai   
     mari. 
       Aşadar, întotdeauna ne vom aduce aminte de copilărie cu   
 plăcere şi cu zâmbetul pe buze, iar mugurii încolţiţi în sufletul  
 de copil ce a mai rămas în fiecare dintre noi va tresălta la auzul  
  cuvintelor: 
    ,,A fost odată ca niciodată....”  

 



 

 

  

 

 

 

 

Jucăria mea preferată este o maşină cu telecomandă. Astăzi, am văzut-o 

cam supărată şi am întrebat-o: 

- De ce eşti tristă, draga mea maşinuţă? 

- Credeam că m-ai uitat... 

- Hai să facem o cursă împreună! i-am propus. 

 - Nu pot, Adrian. Am o roată ruptă! 

 - Cine ţi-a putut face una ca asta? 

 - Prietenul tău, Rareş, nu ştiai? 

 - Nu, dar nu mai fi supărată! O să-ţi înlocuiesc roata stricată chiar acum! 

 - Ura! exclamă maşinuţa. Dacă o să-mi pui şi baterii noi, o să ne jucăm 

toată ziua. 

 - S-a făcut! 

 Acum maşina este ca nouă. Mă gândesc să mă înscriu cu ea la concurs. 

Sunt sigur că voi câştiga.   

 

                                                                           



 

 

 

                        

                                       Everybody has the right to 

                                   be free. 

                            We are born FREE and we should 

                                     die FREE. 

                         Nobody has the right to steal 

                                    somebody else’s FREEDOM. 

                                           I’m FREE ... are you 

                                                                 FREE too? 

 

 

 

 

 

a 

 

 We all know that people all over the world like to celebrate 

 their birthdays with their family or friends. But different people have 

 different ways of celebrating special days.  

 In our country people generally invite their friends at home,  

or they go to restaurants. 

Children usually invite their classmates at home or to a pizza parlour. 

 They eat special food prepared by their parents; they play games, 

 tell jokes, they sing songs, dance and have a lot of fun. 

                                                                        

 

 

 

 

Freedom is one of the most important things in the world.  

It gives us the right to speak freely and to be free. 

Freedom is the most important human right. 

It is the dream of any person or animal that is kept in a ,,cage”. 

Freedom is like life: you must enjoy it every time.  

 

                                                          

 

 

 

      

 Liberty is extremely important for me. I cannot immage my life otherwise. Because I    

     am just a child, I know that my liberty is limitted, but in the end, I am a good child and I  

    can make the difference between what is bad and what is good.  

 So, my parents trust they can support me in everything I do, because they know that I 

am not feeling like a bird in a cage at home. Being a child, liberty can be translated as 

follows: ,,No, you are not allowed to stay out after 10!” or: ,,You are just a child, you 

 have no power to decide over your life!” 

 However, this is not the case for me. I know that liberty means more than  

that. I am sure that my parents try to protect me, and thay take care of me  

anytime. 

 

                                                            

 



 



 
 
 
 

 
 

 

Animalul meu preferat este câinele. Pot să spun că iubesc toţi 

câinii, dar cel mai mult îl iubesc pe Leo, căţeluşul meu. El are 

acum doi ani, iar părinţii mi l-au făcut cadou de ziua mea. M-am 

ataşat foarte mult de el şi pot confirma că acest animal este într-

adevăr cel mai bun prieten al omului.  

 Leo este un câine de rasă, ciobănesc german, simpatic şi vioi. 

Blana lui este moale şi mătăsoasă. Este frumos colorat, negru pe spate 

şi de culoarea cafelei cu lapte în partea de jos a corpului. Are 

urechile ascuţite, auzul foarte fin, ochii negri ca murele, cu o 

privire ageră; este atent la cei din jur, iar coada este mereu în 

mişcare. Căţelului meu îi place foarte mult să alerge, să se joace şi să 

fie alintat. Gata mereu de joacă, te fixează cu privirea şi, chiar dacă 

nu vorbeşte, parcă spune: Vrei să te joci cu mine? Şi capul se înclină 

de la stânga la dreapta în semn de mulţumire. Când oboseşte de 

atâta alergat, doarme cu capul pe labe, iar dacă lăbuţele îi tresar în 

somn, înseamnă că visează o pisică pe care trebuie neapărat să o 

prindă... Atunci când leneveşte, adoră să fie scărpinat pe burtică. 

Deşi are mâncarea lui, el vine şi cerşeşte de fiecare dată când stăm 

la masă şi nu se lasă până ce nu primeşte ceva din porţia mea. De 

asemenea, este un câine foarte inteligent. Chiar dacă are numai doi 

ani,el execută comenzile care i se dau. 

Sunt foarte fericită că îl am, deoarece mă înveseleşte de fiecare 

dată când sunt tristă. Acesta este câinele meu, Leo, care îi latră pe       

                 necunoscuţi, apără ograda bunicii şi mă iubeşte  

                     în felul său! 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bulgăraş este cel  mai drăguţ şi prietenos 

căţel, nu pentru că este al meu, ci pentru că este 

unic. 

 Are doi ochi mari, negri ca mura. Urechile 

lui sunt mici, delicate, veşnic în ascultare, iar 

năsucul mic şi negru iese în evidenţă dintre 

cârlionţii ce-i acoperă faţa. Blana lui albă ca 

neaua cu părul creţ m-a făcut să-i zic Bulgăraş. 

Este mic, pufos şi foarte lipicios. Mereu jucăuş, 

te face să nu fii trist niciodată. Când eşti în preajma lui, nu poţi primi decât 

energia pozitivă pe care el o emană şi pot spune că el este izvorul meu de 

veselie. El simte că-l iubesc enorm şi cred că şi el, la rândul lui, mă iubeşte 

necondiţionat. Între noi există o relaţie specială pe care nu cred că aş putea-o 

avea cu o persoană. Lui îi pot destăinui gândurile mele cele mai ascunse, pentru 

că ştiu că îmi este fidel şi nu mă va trăda nicioadată. 

 L-am iubit, îl iubesc şi îl voi iubi mereu. Bulgăraş este sufletul meu. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

La un carnaval, mai mulţi câini se adună la vorbă. Până 
la urmă, unul dintre ei, Max, spune: 

- Eu unul mi-aş dori ca toţi câinii să se înţeleagă între ei,  
dar asta nu prea se întâmplă. 

- Este foarte frumos ce spui, dar trebuie să fim mai buni  
ca asta să se întâmple. 

După ce au terminat de vorbit, Max, rătăcind pe ici, pe colo, 
ajunge într-o odaie în care pereţii aveau oglinzi uriaşe. 
Acesta, văzându-se înconjurat de câini, se înfurie şi începe  
să-şi arate colţii şi să mârâie. Fireşte că şi câinii din oglinzi 
fac la fel. Max începe să se învârtească de colo-colo, după care 
latră cu furie şi se aruncă asupra unuia dintre presupuşii 
adversari. În urma izbiturii de oglindă, Max cade la pământ 
fără suflare şi plin de sânge. Dacă ar fi dat din coadă 
prieteneşte, toţi câinii ar fi făcut la fel şi s-ar fi înţeles de 
minune, aşa cum el îşi dorea. 

Ţineţi minte: întotdeauna găsim ceea ce căutăm! 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Prin curte pe la stăpân, 
A trecut şi-un om bătrân 

Care-a lăsat o pisică 
În curtea lui Azorică. 

 
Pisicuţa l-a întrebat 

Dacă poate dormi-n pat. 
- Vrei să-l superi pe stăpân? 

Nu ştii că e cam nebun? 
De te-o  prinde cumva-n în pat, 

Te dă jos imediat! 
 

 
  
 



 

 

 

  

 

 

 

 

       Trecând pe lângă magazinul de animale, am văzut un lucru care mi-a     

atras atenţia. Era ceva colorat, un lucru minunat. 

    Nu am putut să mă abţin şi am intrat.  

                   Acolo era ca o junglă, cu fel de fel de animale. Şi într-un colţ, lângă     

                  fereastră, era o pasăre viu colorată încântătoare. Era un papagal,     

                   făptura care îmi atrăsese atenţia. Dar  înăuntrul magazinului era şi                        

                   mai interesant, căci  soarele îi lumina penele superb colorate,     

                  asemenea unui curcubeu. 

         Am cumpărat pasărea, am luat-o la mine acasă şi toată ziua i-am  

               admirat frumuseţea. Am abservat că poate vorbi, aşa că am întrebat-o: 

     -Îţi place aici la mine? 

      -Da, şi aş vrea să-ţi arăt  ceva şi mai frumos, deschide fereastra! 

   Aşa am făcut... Pasărea şi-a deschis aripile şi s-a îndepărtat în zbor 

             spre lumina soarelui. Era  aşa de frumos!  

     Dar pasărea nu s-a mai întors niciodată. Şi uite- aşa am  

              rămas eu cu privirea aţintită către minunata păsăre care dispărea în  

             văzduh. 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primăvara a venit, 

Rândunica a sosit 

Zglobie şi voioasă 

Adună paie pentru casă; 

Un cuib a modelat din humă, 

Mic, dar foarte-ncăpător 

Pentru ea şi puişorii 

Care vor veni pe lume. 

După ce l-a terminat, 

Bine l-a consolidat. 

A-nceput ea să clocească 

Cinci ouţe foarte mici. 

Ieri, la prânz, de la fereastră, 

Am zărit ieşind din cuib 

Cinci puişori negricioşi, 

Foarte, foarte curioşi. 

Rândunica i-a hrănit, i-a crescut şi dădăcit 

Cum să zboare prin  văzduh. 

Dar când  toamna a sosit 

Şi  frigul a năvălit, 

Rândunica speriată 

Puii-ndată şi-a luat 

Cu toţii s-au îndreptat 

Către alte ţări, spunând: 

Ne vom revedea curând! 
 
 
 



 
 
 

  

Iepuraşul Ţupa-Ţup vine de la şcoală fluierând nepăsător. Trecând prin 
pădure,văzu o frunză lată de brusture. Instantaneu, i-a venit 
o idee: 

- Voi confecţiona din această frunză o umbreluţă 
pe cinste care mă va apăra de ploaie! zise el, mângâindu-şi 
mustăţile. Zis şi făcut. Căută o crenguţă potrivită de stejar, 
o înfipse în tija frunzei lătăreţe şi... gata umbrela! 
          Când ajunse acasă, iepuraşul se apucă de lecţii. După 
ce îşi termină toate temele, plecă la 
plimbare cu noua sa umbrelă. Era 
tare mândru de ea! Deodată, se 
împiedică de un muşuroi şi căzu, 
scăpând umbreluţa din lăbuţă. Se 
ridică, se scutură, dar când să ia 
umbrela, observă că aceasta 
dispăruse. Chiar în acel moment, văzu bursucul fugind cu  

umbrela lui.  
- Hei, dă-mi-o înapoi! strigă iepuraşul alergând după bursuc. 
 - Cine găseşte păstrează, iar cine pierde oftează! se hlizi bursucul şi se făcu nevăzut cu  

umbrelă cu tot. 
 Ca să-şi recupereze umbrela, Ţupa-Ţup a fost nevoit să depună o plângere la poliţia pădurii 
împotriva bursucului. Acesta a primit o amendă de 20 de coşuleţe cu mure şi 15 conuri de brad la 
fondul de ajutor al animalelor bolnave. Dar şi cârtiţa a fost amendată, pentru că şi-a construit 
muşuroiul în mijlocul drumului! 
           În cele din urmă, iepuraşul şi-a primit umbrela înapoi, fiind mai atent pe unde calcă, iar                
                      bursucul s-a învăţat minte să nu mai fure!  
 

 
  
 
 
 
 
 

Veveriţa alerga din creangă în creangă urmărită de jder. ,,Voi sări pe creanga 
de deasupra şi-l voi păcăli pe jder!”, gândi ea.  

Jderul nici nu bănuia ce plănuise veveriţa. El gândea, la rândul lui, bucuros:  
                        ,,În curând o ajung din urmă şi pun laba pe ea!” Dar veveriţa îşi puse planul în aplicare     
                        şi reuşi să scape de jder. ,, Am scăpat!”, răsuflă ea uşurată. Jderul a plecat bosumflat în  
                       vizuina sa. 

Iată cum agerimea minţii a ajutat-o pe veveriţă, ca de multe alte ori, să iasă şi 
din această încurcătură. 

                                                                             
 
 
                                                             



 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Primăvara  se reîntorsese şi toate animalele pădurii se treziseră din somnul 

de iarnă. Familia Ursache a fost foarte grăbită să facă patul şi să împacheteze 

plapuma ca să poată ieşi afară  la aer curat. Numai că micul Ursăcel n-a vrut nici 

în ruptul capului să iasă afară. Susţinea că vrea să doarmă toată primăvara, 

fiindcă lui încă îi mai era somn.  

 Pentru a-l scula, părinţii lui l-au păcălit că s-au copt deja murele.  

Când s-a trezit, Ursăcel a fost cam dezamăgit să afle că nu există nicio mură. A 

trebuit să aştepte până în luna august ca să se coacă în realitate, dar a meritat, 

deoarece a găsit câteva tufe pline. 

 Însă de atunci, Ursăcel nu s-a mai lăsat păcălit, aşa că a dormit cât a vrut. 



 
 
 
 
 
 

Odată, neamul şoricesc era în mare primejdie din cauza unui 
motan rău care le tot dădea târcoale şi le punea vieţile în pericol. Pe  
deasupra, li se terminase şi mâncarea şi nu ştiau ce să mai facă. 

 Atunci, un şoricel micuţ le spuse că în partea cealaltă a junglei se 
află un leu mare şi puternic care nu se teme de nimeni şi de nimic şi  

          care ar putea să-i ajute. 
   - El e singurul care ne mai poate ajuta, spuse şi unul dintre şoriceii  
mai bătrâni. Dacă refuză, neamul şoricesc este pierdut! 
 - Nu ne va refuza, îl cunosc! spuse şoricelul 
neînfricat. 
 - Dar acum mai avem o problemă: cum o să 
ajungem în cealaltă parte a junglei, când nu putem ieşi 
din adăpostul nostru din cauza motanului? 
 - M-am gândit şi la asta. Un grup de şoricei va face 
o diversiune pentru a-i distrage atenţia, iar eu am să mă 
strecor prin spatele lui şi am să plec în căutarea leului.  
 Zis şi făcut. În timp ce confraţii lui îşi riscau viaţa, el şi-o punea pe a sa 
într-un pericol şi mai mare. Dar miza era de a schimba soarta întregului neam 
şoricesc. Fugi cât îl ţinură picioruşele până când, deodată, auzi nişte strigăte de 
ajutor. Se apropie de locul de unde veneau ţipetele şi văzu un leu care plângea 
cu lacrimi amare. 
 - De ce plângi? îl întrebă şoricelul. 

- Mi-am prins lăbuţa în capcana vânătorilor care vor veni să mă ducă la 
grădina  zoologică! Nimeni nu mă poate ajuta! Tuturor animalelor acestor locuri 
le este frică de mine! Vai, ce mă fac?   
                                                              - Te-ajut eu, se oferi şoricelul bucuros. 

                                          - Te rog, şoricelule, scapă-mă din               
capcană şi am să te ajut şi eu când vei avea  
                nevoie. Îţi jur! 
                            -Bine, dar trebuie să ne  

                                                                                        grăbim, ca să nu ne  
 
 
 
 
 
 
 



 
găsească vânătorii, spuse şoricelul încercând să-l liniştească. 

Şoricelul începu să tragă uşor de sârma ghimpată pentru a elibera  
laba captivului. După mai multe încercări, reuşi. Răsuflă uşurat, apoi rupse 
câteva buruieni de leac. Le ronţăi între dinţi, le amestecă cu salivă de-a lui  
până făcu o pastă tămăduitoare, apoi unse binişor rana leului, ca să nu se 
infecteze.  

- Mi-ai făcut un mare bine! îi spuse el bucuros şoricelului.  
Acum am să te răsplătesc şi eu. Spune-mi numai ce trebuie să fac? 

- De fapt, tocmai venisem, ca să-ţi cer ajutorul! Ştii, în partea  
cealaltă a junglei, neamul meu şoricesc este în pericol de moarte din  
cauza unui motan fioros! Ajută-ne, leule bun, până nu va fi prea târziu!  

- Cu dragă inimă, răspunse leul. Urcă-te pe spinarea mea şi condu-mă  
la locul cu pricina! 

Leul alerga gâfâind şi, cât ai clipi, ajunseră la locul întâmplării, unde 
motanul îi încolţise deja pe fraţii şoricelului. Dar leul se repezi cât ai  
clipi la motan şi-l puse pe fugă. 

- Aşa-ţi trebuie, bestie! Să-ţi fie învăţătură de minte şi să nu te mai 
 pui cu neamul nostru şoricesc câte zile vei avea! strigă şoricelul neînfricat. 

În aceeaşi clipă, toţi şoriceii au sărit să-l îmbrăţişeze pe  
confratele lor, iar leului nu ştiau cum să-i mulţumească. Drept recu- 
noştinţă, au pregătit o mare petrecere în cinstea lui şi l-au primit alături  
     de  neamul lor. 

De atunci, motanul nu s-a mai apropiat de neamul şoricesc, iar  
leul ştia că orice capcană va fi descoperită la timp de micii săi prieteni. 

Şi aşa, au trăit fericiţi pănă la adânci bătrâneţi. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am primit, de ziua mea, 

Un cadou de la mama: 

Mi-a adus un iepuraş 

Alb, pufos şi drăgălaş, 

Cu un năsuc mic 

Cât un năsturaş. 

 

Are blăniţă lucioasă 

Ca o pânză de mătasă; 

Ochişori- ca două stele 

 Şi-urechiuşe mititele; 

Morcovii-i plac mult de tot- 

Nu se satură deloc! 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În faţa uşii, un coş am găsit, 
Îndată l-am deschis şi în el am privit- 

O creatură mică mi s-a arătat: 
Era un căţel, micuţ, speriat... 

Să fie un maidanez? 
Sau poate-un Buldog Francez? 
Malinoix sau chiar Shar-Pei? 

Din mii de rase de căţei 
Poate fi un Ciobănesc ? 

Un Techel, un Shknautzer Nemţesc? 
Să fie un Dog German ? 

Sau poate un Dobermann? 
Un Terrier, un Pudel? 

Sau un Springer Spaniel? 
Poate fi un Pekinez? 

Sau chiar un Bichon Maltez? 
O fi un Pomeranian? 
Nu, e un Dalmaţian! 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 



 



 
 
 
 
  
 
 
 
 

În aceastã vacanţã de varã am fãcut multe exursii frumoase, dar sunt de pãrere cã cea 
mai grozavã a fost aceea în care am vizitat o micã parte din Maramureş. 
 Am pornit devreme, nici soarele nu se trezise încã. Roua dimineţii se prelingea uşor pe 
frunzele încã verzi ale copacilor de august. Fiecare boare de vânt îşi spunea povestea. 
 Aproape de prânz, ne-am oprit puţin în Sighişoara, unde am vizitat Turnul Ceasului. 
Podelele şi scãrile erau şubrede şi nesigure. A trebuit sã urcãm în şir indian pânã la ultimul 
etaj şi sã coborâm la fel. Dupã aceastã întâmplare, am luat-o din nou la drum. Nu am fãcut 
popas decât în superbul oraş Târgu Mureş. Desigur, nu puteam sã plecãm pânã nu vizităm 
Palatul Culturii cu celebra Salã a Oglinzilor. 
 A doua zi am strãbãtut jumãtate de ţarã ca sã ajungem în Maramureş. Peisajele de 
acolo parcã erau scoase dintr-o carte cu basme. Erau munţi înalţi, cu frunţile care atingeau 
cerul, podişuri verzi ce se plecau în faţa suveranilor, aşteptând parcă ziua în care ei se vedeau 
câte-o casã dim lemn sau din cãrãmidã veche, câte-un staul, câte-o cãpiţã de fân. Aerul 
proaspãt şi liniştea deplinã te îmbia la somn. Cu greu am rezistat tentaţiei, mai ales cã ne 
treziserăm la ora 7.30. 
 Ne-am cazat la o pensiune din Sarasãu, un sat vecin cu Sighetul Marmaţiei. În prima 
zi, am vizitat mãnãstirea Peri şi Cimitirul Vesel de la Sãpânţa. Era vesel datoritã culorilor vii 
care-l împodobeau şi mesajelor de pe cruci. 
 În urmãtoarea zi am fost sã vedem Muzeul Satului Maramureşean, apoi Memorialul 
Durerii din Sighetul Marmaţiei, unde suferinţa şi speranţele se împletesc, iar ultimul pe lista 
noastrã a fost Muzeul de Etnografie, plin de mãşti tradiţionale închipuind monştri mitologici. 
 Iar în ultima zi ne-a încântat privirile şi ne-a umplut sufletul superba mãnãstire 
Bârsana. 
 Pe drumul de plecare, am oprit în faimoasele oraşe Cluj-Napoca, cu renumita Grãdinã 
Botanicã, Alba-Iulia, vizitând Catedrala Reîntregirii şi Sala Unirii; în Hunedoara, am făcut o 
trecere în revistă a Castelului Corvineştilor, apoi la Tãrgu-Jiu am poposit sã ne răcorim 
sufletul dornic de culturã plimbându-ne pe solemna Cale a Eroilor ce aminteşte de Constantin 
Brâncuşi. 
 Lăsând în urmă atmosfera tumultuoasă a aglomerãrilor urbane, am pornit în aventurã 
prin Peştera Muierii, separaţi de lumea de la suprafaţã de pereţii reci şi umezi, de întunericul 
straniu. La final, după multe peripeţii, am ajuns obosiţi acasã. 
 Fiecare loc, fiecare peisaj, fiecare colţ din ţara noastrã are frumuseţea şi istoria lui, iar 
noi nu trebuie decât sã le descoperim.  

Cautã mai întâi minunile din patria ta, şi apoi călătoreşte în alte ţări! 
 
 



 
 

  

Vestea că se va organiza o excursie s-a răspândit repede în şcoală. 
După  multe pregătiri, iată că a sosit şi ziua cea mare, ziua excursiei. 
Parcă şi vremea ţinea cu noi: soarele ieşise dintre nori după câteva 

      zile ploioase. 
  În scurt timp, iată-ne în autocar. Prima oprire a fost la  
         Mănăstirea Dealu. Acolo ne-am rugat evlavioşi să avem o zi 
          frumoasă şi să ne distrăm. 
  După aceea am mers la impresionantul Turn al Chindiei. 

 Acolo, ghidul ne-a dat căteva detalii despre istoria 
           monumentului, cum ar fi acela că a fost construit în secolul  

     al XV-lea de către Vlad Tepeş, în scopuri militare. De 
     asemenea, am aflat că are o înălţime de 27 de metri şi un 
      diametru  de 9 metri. În vârful turnului am fost copleşiţi  
       de feeria panoramei. De sus puteai să vezi tot oraşul  
         Târgovişte. 

  Ne-am continuat drumul până la Mănăstirea Nămăieşti.  
Acolo am rămas impresionati de faptul că mănăs- 

tirea este construită în piatră. Tot acolo am dat de prima 
zăpadă pe anul acesta. În apropierea mănăstirii se află 
casa memorială George Topârceanu, pe care de asemenea 
am vizitat-o. 

          Înainte de a pleca din Târgovişte, ne-am plimbat 
               printr-un parc deosebit, cu figurine din plante şi alte 
              materiale.  
          După o zi plină ca aceasta, ne-am urcat osteniţi,  

dar fericiţi în autocar şi am pornit spre casă. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

În sfârşit, am convins-o pe doamna dirigintă că merităm să mergem într-o excursie. 

După lungi aşteptări, sosi şi ziua de 24 octombrie. Speram să fie o zi însorită, numai bună 

pentru drumeţii. Din păcate, vremea nu s-a lăsat înduplecată de rugăminţile noastre, 

arătându-ne faţa ei mohorâtă şi apăsătoare.  

 Ca să îi facem în ciudă vremii urâte, noi ne-am distrat de minune! Ajunşi la 

Târgovişte, Turnul Chindiei ne aştepta răbdător. Ne-a dat voie tuturor să îi urcăm cele 122 

de trepte, tulburându-i liniştea de veacuri.  Am plecat de acolo impresionaţi de istoria şi de 

legendele oraşului. Ne-am îndreptat spre un sfânt lăcaş păzit de Dumnezeu. Am vizitat 

Mănăstirea Nămăieşti şi apoi, nerăbdători, am început să ne batem cu bulgări de zăpadă. 

Toată lumea dădea cu bulgări în cine nimerea. Atunci totul era dat uitării: vremea urâtă nu 

ne mai împiedica să ne distrăm, iar nouă nu ne mai păsa de nimic altceva. Apoi ne-am 

îndreptat către casa memorială George Topârceanu, unde am văzut camerele în care poetul 

şi-a scris operele. Noi am fost impresionaţi de conservarea obiectelor care i-au aparţinut şi  

care până în ziua de astăzi par noi. Ne-am îndreptat apoi spre un mausoleu al eroilor 

patriei, unde am văzut multe lucruri interesante şi pline de istorie. 

 În ciuda vremii care la început nu se anunţa a fi prea bună, excursia a fost cu 

adevărat reuşită! 

 



 
 

  

  

Era o dimineaţă friguroasă de toamnă. Peste cer se aşezase un şal 

mare de nori cenuşii care plutea deasupra oraşului şi o ploaie măruntă 

crea o stare de melancolie. Cu toate acestea, noi, elevii claselor a VII-a B, 

a 8-a A şi a 8-a D, împreună cu doamnele diriginte, ne-am adunat  în 

faţa şcolii pentru a pleca într-o excursie cu autocarul. 

 Imediat ce autocarul a sosit, ne-am ocupat locurile, iar după ce s-a 

făcut prezenţa, am  pornit spre Târgovişte. Pe drum am ascultat muzică, 

ne-am jucat diverse jocuri, am cântat şi  nici nu ne-am dat seama când 

am ajuns în reşedinţa judeţului Dâmboviţa. Aici, primul obiectiv vizitat a 

fost Mănăstirea Dealu, unde se află mormântul voievodului Mihai Viteazul.  

După aceea, am vizitat Turnul Chindiei, situat în partea de nord-

vest a Curţii Domneşti. Numele turnului provine de la un joc vechi, 

chindia, care se juca pe vremuri în acel loc. Din vârful turnului, care în 

trecut servea pentru paza cetăţii, am putut admira panorama oraşului. 

Apoi am vizitat Mănăstirea de la Nămăieşti, situată într-o zonă de un 

pitoresc deosebit. Emoţionant pentru noi a fost să descoperim acolo prima 

zăpadă din sezonul rece care se apropia. Tot în Nămăieşti, am vizitat casa 

memorială George Topârceanu.  

Următorul popas a fost în parcul din Târgovişte, care ne-a surprins 

prin frumuseţe şi curăţenie. Aici ne-am jucat, ne-am plimbat, am 

admirat minunatul peisaj şi am făcut poze. Pe alei se aşternuse un covor 

multicolor de frunze galbene-ruginii, verzi-aurii şi roşiatice pe care un 

vânticel tomnatic începuse să le împrăştie.  

După ce am vizitat şi grădina zoologică, spre seară am pornit către 

Ploieşti obosiţi şi fericiţi că am petrecut o zi de neuitat. 

 
                                         



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Când am călătorit pentru prima dată 

în Oltenia, am ţinut foarte mult să vizitez 

ansamblul sculptural realizat de 

Constantin Brâncuşi. Aceste opere 

monumentale se află expuse în municipiul 

Târgu-Jiu, fiind amplasate în două parcuri ale 

oraşului. 

 Doamna dirigintă ne-a spus că Brâncuşi   

s-a născut în satul Hobiţa şi a fost elevul 

celebrului sculptor francez Rodin care l-a ajutat 

să-şi pună în valoare geniul creator. În Parcul 

Central al oraşului, pe malul Jiului, se găsesc 

două din componentele ansamblului: Masa Tăcerii şi Poarta Sărutului, cioplite 

în piatră şi unite de Aleea Scaunelor. Masa este înconjurată de douăsprezece 

scaune din piatră. Aici este locul preferat al tinerilor căsătoriţi care îşi găsesc o 

adevărată binecuvântare la început de drum în viaţă, dar şi al tuturor turiştilor 

aflaţi în zonă. Cu adevărat impresionant 

este cel de-al treilea monument aflat într-un 

alt parc al oraşului, numit Coloana 

Infinitului. Este construit din bucăţi de oţel 

şlefuite cu multă fineţe, impresionând prin 

înălţimea deosebită care creează impresia 

legăturii omului cu cerul. 



 
 

 
 
 

Trecând pe lângă Gara de Vest, în mintea noastră 

 se desluşesc mii de amintiri... 

     Cât de nerăbdători aşteptam în  

iulie, pe peron, trenul ce urma  

să ne deschidă poarta către 

 o lume plină de distracţie 

 şi aventură! 

 Eram un grup de zece  

                colegi de clasă ce  plecam 

               în tabară la mare, însoţiţi de     

            de doamna profesoară  de  

       cultură civică, Lucia Dumitru. 

Drumul a fost foarte interesant. Nici nu am simţit cum a trecut timpul  

petrecut în tren! Am povestit de una, de alta, am spus bancuri, am 

 râs, am jucat cărţi... Din când în când 

mai admiram, prin geamul trenului, 

vegetaţia câmpiei, uscată de arşiţa 

soarelui de vară şi cerul senin. 

Când am ajuns la Eforie-  

              Sud, am constatat că tabăra  

           

 



 

 

  

                   ,,New Paradise” avea condiţii    

                  bune de cazare şi masă.  

                 Ne-a încântat faptul că  

                 plaja era aproape de incinta 

 taberei. Gardul era la trei            

metri de marginea apei. 

Ne-am scăldat zi de zi în apa călduţă a mării, am înotat,  

ne-am jucat cu mingea în apă. Seara ieşeam la plimbare 

        pe malul mării, spre Eforie- Nord, ori  

de-a lungul  plajei Eforie- Sud, ne  

opream la discoteca  ,,Disco Beach”,       

unde am petrecut clipe de neuitat. 

 Un lucru minunat a fost că am     

   reuşit, impulsionaţi serios de doamna 

profesoară, 

                            să vedem       

                  răsăritul soarelui, la ora cinci        

                   şi jumătate dimineaţa. 

                          

                  

 

 



O culoare roşiatică domina răsăritul. Lumina   

                          roşie- portocalie a mingii de     

                                foc se reflecta în    

                              limpezimea apei,     

                  trasând, până la noi, o  potecă lucioasă,    

             care ne îndemna parcă să păşim pe ea spre largul mării.  

A fost o senzaţie încântătoare şi  unică. Mirajul 

          răsăritului e ceva de neuitat! 

      O altă experienţă 

încântătoare a fost ziua în  

                     care am mers într-o  

                      mică excursie organizată    

                        de doamna profesoară.  

                   Am vizitat portul Constanţa, Muzeul-acvariu cu                       

                         multe specii de peşti, care reproduce, la  

   scară redusă, flora şi fauna Mării Negre. Am              

mers şi la Muzeul de arheologie, care ne-a 

fascinat cu minunatele mozaicuri executate în 

urmă cu aproape 2000 de ani de romani şi am 

ascultat cu interes întâmplările care ni s-au 

povestit. 

 

 

 

 



 

 

 

Apoi am urcat în turnul Moscheii din Constanţa de unde am admirat 

 întreaga zonă a portului şi a împrejurimilor oraşului istoric. Am intrat şi  în 

Catedrala Ortodoxă, unde ne-am rugat la Dumnezeu să ne ierte micile 

păcate şi să ne protejeze. 

Pe toată durata taberei, doamna profesoară a ştiut cum să se 

comporte cu noi. Dansa, se juca, a putut spune şi ,,nu!” unor dorinţe şi cereri     

exagerate ale noastre, pentru a ne feri de eventualele probleme ce ar fi 

putut să apară. Asta deoarece unii dintre noi doreau să petrecem cât mai 

     mult timp în apa mării, să mergem la discoteci până după miezul- 

    nopţii. În plus, la masă eram ,,fiţoşi”, ni se părea că vesela nu e bine    

     spălată, că mâncarea nu e bună... Copii răsfăţaţi excesiv de părinţi! 

     Fotografiile realizate de noi toţi, dar mai ales cele realizate de 

    doamna arhitect-pictor Georgeta Stoica, ne reamintesc atmosfera     

       plăcută a activităţilor diverse pe care le-am desfăşurat. 

           La final, iată-ne din nou în Gara de Vest... reîntâlnirea cu părinţii, 

regrete, pentru că s-a terminat parcă prea repede mica noastră ,,escapadă” 

la mare. 

  În concluzie, tabăra a fost un prilej de relaxare şi de socializare  

  cu cei din jur. 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Este o zi obişnuită de sâmbătă. Soarele străluceşte arzător pe cerul lipsit de nori ce pot 
aduce o părticică de umbră şi, odată cu aceasta, un zâmbet pe chipul unui călător însetat şi 
înfierbântat. 
 Plictisit de monotonia acestei zile, m-am gândit să fac o vizită la grădina zoologică. Cu 
zâmbetul pe buze, mi-am luat bicicleta mulţumit de aceasta idee şi am pornit la drum 
pedalând fericit. 
 Soarele strălucea ameninţător, iar eu eram ferit doar de umbra imenselor fabrici din 
coşul cărora ieşea un fum negru şi gros ce încet-încet dispărea în văzduh alături de gazul de 
eşapament al maşinilor oprite în trafic. 
 Furat de peisaj şi cu gândul în altă parte, nici nu mi-am dat seama când am ajuns în 
faţa grădinii zoologice. De cum am păşit pragul dintre grădină şi oraş, parcă am simţit cum 

am intrat într-o junglă, în mijlocul naturii lipsite de poluare 
şi gunoaie: doar aer curat. Cuştile din jurul animalelor parcă 
dispăruseră şi puteam vedea flora şi fauna în toată 
splendoare lor. Dar din păcate, a fost doar o impresie de 
moment, iar într-o fracţiune de secundă m-am trezit la 
realitate. Puţin dezamăgit, dar totuşi fascinat mi-am 
continuat turul la zoo. În drumul meu am văzut cu coada 
ochiului o pasăre care  
mi-a atras atenţia. Cu un colorit 
frumos, pene pictate cu ,,ochi’’ şi 
cu o coadă impresionantă, un păun 
păşea falnic printre femelele din 
aceeaşi specie. În capătul opus o 
maimuţă furase vata de zahăr din 

mâna unui copilaş care se uita amuzat, în timp ce aceasta şi-o 
întindea pe faţă ţipând şi lingându-şi degetele lipicioase. În cuşca 
leilor doi masculi se luptau pentru teritoriu sub privirile admirative 
ale turiştilor. În orice colţ priveam puteam observa o scenă interesantă din lumea animalelor.     
           Peste puţin timp se făcu târziu şi am fost nevoit să plec cu gândul că voi reveni cu 
prima ocazie. 
 
 



 
 
  
 
 
 

 
 
În acest an am avut parte de o excursie minunată. În dimineaţa 

de argint a zilei de 17 octombrie, eram toţi aliniaţi pentru a pleca spre 
Târgovişte. După aproape două ore de mers cu autocarul, am ajuns la 
Turnul Chindiei, primul nostru punct turistic.  

Aerul proaspăt s-a simţit imediat după ce am coborât din 
autocar. Faptul că mă aflam la locul în care au domnit patru mari 
voievozi mă făcea să mă simt foarte bine. Se vedea clar că cetatea 
fusese construită pentru a proteja pe oricine se afla în interiorul ei. 
Urcarea pe treptele turnului până sus a fost destul de obositoare, dar 
în acelaşi timp, simţeai că intri într-o lume legendară. Deşi sus era 
foarte frig, priveliştea era uluitoare! Se vedea toată Târgoviştea până 
departe! Păcat însă că nu am putut vizita şi ruinele!... 

Următorul popas l-am făcut la Mănăstirea Dealu, aşezată într-o 
zonă înaltă de la marginea oraşului. Acel loc a fost de neuitat pentru 
noi, mai ales că aici am avut ocazia să vedem zăpadă. La mănăstire, 
totul era impresionant. După aceasta, am vizitat casa memorială a lui 
George Topârceanu. 

Ultimul punct vizitat de noi a fost un loc care pur şi simplu m-a 
fascinat: un uriaş mausoleu, care păstrează vii în memoria românilor 
dovezile vitejiei şi ale patriotismului înaintaşilor noştri. Acolo am avut 
ocazia să văd armele şi uniformele ostaşilor, şi am admirat spiritul lor 
de luptă într-o mică demonstraţie a jocurilor de lumini. La subsol am 
văzut o parte din osemintele eroilor care s-au jertfit pentru ţară. Apoi 
am vizitat Grădina Botanică şi Grădina Zoologică. Peste ceva timp, 
am reintrat în autocar şi am plecat spre casă. 

De aceea, consider că această drumeţie a fost cea mai frumoasă 
de până acum. 

 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Într-o zi, Furnicuţa-Hărnicuţa se hotărî să părăsească primitoarea ei casă din sertarul 

din dreapta al bufetului şi să plece într-o călătorie. Voia să ştie ce se întâmplă dincolo, în 

lumea cea mare a oamenilor. Fricoasă la început, făcu doar câţiva paşi. Apoi, prinzând curaj, 

se căţără şi merse în voie pe raftul de sus al bufetului. Totul era curat şi strălucitor, iar soarele 

o mângâia cu duioşie. 

 Deodată, un obstacol neaşteptat îi apăru în cale. Escaladă cu greu suprafaţa alunecoasă 

şi, când ajunse în vârf, uimirea ei nu mai cunoscu margini. Se afla pe marginea unei prăpăstii 

foarte adânci. Simţi că alunecă, gândind în ultima clipă cu creierul ei minuscul: ,,E o ceaşcă 

de ceai”. Ajunsese pe fundul ceştii şi începu s-o exploreze. Totul era imaculat. Mirosi. Nimic. 

Ba stai! Parcă simţi o aromă. Era un grăuncior de zahăr care semăna cu un cristal alb. Muşcă 

puţin. Mm! Ce dulce e! Ar fi dorit să-l ia acasă pentru pui, dar era prea greu. Se mai plimbă 

puţin şi, din senin, simţi că picioarele îi înţepenesc. O picătură de apă se prelinse pe undeva, 

pe fundul ceştii şi, în contact cu zahărul, făcuse un sirop vâscos. Reuşind să iasă cu greu din 

mlaştină, văzu un portal. Dorind să afle unde o s-o ducă, a trecut prin el. Ajunse în ceaşca de 

lângă casa ei. 

 Cheful de aventură îi pierise şi trebuia să iasă cât mai repede. Uşor de zis, greu de 

făcut! Se chinui din răsputeri biata furnică şi ieşi, cu chiu, cu vai. Era obosită peste puteri 

când ajunse la căsuţa ei, dar câştigase două lucruri frumoase: emoţia aventurii şi gustul dulce 

al zahărului. 

 

************************************************************************** 
 Lucrarea aceasta a obţinut ,,Premiul pentru imaginaţie creatoare” din cadrul concursului 

,,Pe tărâmul imaginaţiei”, Şcoala ,,Elena Doamna”, Ploieşti, 2010.  

************************************************************************** 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Într-o minunată zi de august, Jimmy Parker şi-a planificat o mică excursie la 

munte. Datorită vremii foarte călduroase, nu s-a gândit că vremea la munte este 
schimbătoare şi nu s-a echipat adecvat. Vrăjit de frumuseţile locului, nu şi-a dat 
seama cât de adânc s-a aventurat în pădure. 

Soarele de amiază mângâia uşor frunzele deja arămii, care dădeau pădurii o 
nuanţă foarte plăcută. Cromatica arborilor şi a florilor se îmbina cu verdeaţa brazilor 
şi cu mirosul îmbietor al diferitelor plante, creând o atmosferă liniştitoare. 
Revenindu-şi din hipnoza în care l-a atras peisajul, Jimmy observă că se află în inima 
pădurii şi, vrând să găsească o cale de întoarcere, se rătăceşte. El încearcă din 
răsputeri să găsească semnele desenate pe copaci care marchează drumul, dar 
observă că se învârte în cerc. Obosit de atâta drum şi căutări, se aşază pe un buştean 
să-şi tragă puţin sufletul. Observă că soarele îşi retrage şi ultimele raze rătăcitoare, 
lăsând cale liberă nopţii să-i preia tronul împreună cu miile de aştri. Cuprins de 
nelinişte, Jimmy  o ia la fugă prin pădure. După o bună bucată de timp, simte că 
aerul cald al zilei este alungat de un vânt mânios şi rece. Văzând că lucrurile se 
înrăutăţesc, încearcă să-şi caute adăpost. Picături mari de ploaie ca nişte boabe de 
strugure încep să cadă cu repeziciune. Prin aburul provocat de fierbinţeala 
pământului şi de picăturile reci de ploaie, Jimmy încearcă să-şi croiască drum către 
un loc ferit. Părea că natura o luase razna pregătindu-se pentru tot ce putea fi mai 
rău. Frunzele arse de căldura zilei şuierau ca şi cum ar cere ajutor din cel mai 
îndepărtat colţ al infernului. Tunetele asurzitoare acompaniau atmosfera haotică, iar 
fulgerele neîntrerupte dădeau impresia că Dumnezeu ar fi fost supărat pe întregul 
univers şi vrea să-l distrugă tot în calea Sa. Ud leoarcă, Jimmy zăreşte o scorbură într-
un copac bătrân, care parcă gemea de durere încercând să se smulgă din încleştarea 
sălbaticei vijelii. Se cuibăreşte în adăpostul ei, unde este uscat şi bine. Sperând că 
totul se va sfârşi favorabil cât mai curând, Jimmy îşi învinge frica, dar nu şi somnul 
care-l cuprinde.  Afară războiul fenomenelor naturii a durat până în zorii zilei, când 
primele raze de soare au readus pacea în pădure. Când s-a trezit, a ieşit binişor din 
vizuina sa, constatând că furtuna făcuse adevărate ravagii.  

Fără să mai stea mult pe gânduri, a pornit grăbit către locul unde se auzeau 
nişte glasuri omeneşti. La marginea pădurii găseşte un grup de oameni care îl ajută 
să ajungă la gară pentru a se putea întoarce acasă. Seara, Jimmy le povesteşte rudelor 
sale peripeţiile prin care a trecut noaptea în pădure. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
One day, I went to my grandfather’s. 

 -Grandpa, grandpa, tell me a story! 

 -I know... 

 -Please! 

 -Very well. The story that I want to tell you is ,,Inside of Rohan”. 

’’The legend says that one day, a blacksmith named Giuseppe went to a cave on mountain Rohan. Since 

then, nobody heard about him anymore. 

Me and my friend, Mike, read this story in a very old book 

which I found in my grandfather’s secret library. We could hardly 

wait for the summer holiday to go on a journey to mountain Rohan. 

On the fifth of June, we went to follow the blacksmith’s 

story. As soon as we arrived at the base of the mountain we stopped. 

While I was checking the map, a shining light kept my atention. Me 

and Mike went to that direction where we saw a strange shining rock 

near the entrance of a cave, in the mountain. When I touched it, all 

was covered in mist. When I opened my eyes, I saw a big green plain 

where there were lots of dinosaurs. 

 -What the... where are we? What happened? 

 -Dude... It’s awesome! I believe that we are in the Dinosaur’s Age. 

 -Do you think!? 

 -Yes... Is a matter of fact, I do. 

 -Gosh...by the way, what happened? 

 -I think we have entered in a temporal vortex between our time and this time. 

 -...!? Yea... It crossed my mind. 

As much as we wanted to continue our discussion, we had to hide from the dinosaurs. When we were 

trying to do that, we saw a giant fire ball crossing the sky. It seemed that a planet was falling down the Earth. 

Then, we saw the same shining rock on the ground. We touched it fast and we found us back in our time. 

Everything was silent as we got out of the cave, safe and sound. We walked to the end of the valley 

feeling lucky to have survived.  

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Este toamna anului 1507. Povestea noastră se petrece 

în regiunea Bürgerdorf din 
Shnitzerland. Eu şi văcuţa mea, 
un metis între Hollstein şi 
Bergenbier pe nume Mirabela, 
eram acasă şi muream de 
plictiseală. Între timp, ascultam 
muzică la căşti la megafon. 
 Neavând ce face acasă, 
am plecat la târg. Am mers pe la 

tarabe unde vedeai fel de fel de prezicători şi ghicitoare care 
pretindeau că îţi pot citi viitorul. Am vrut să vedem şi noi ce 
vrăjitorii se petrec în spatele cortinelor, aşa că ne-am încercat 
norocul la o ghicitoare. 
 - Ziua bună drumieţilor, no, şie vă aduşie la sărăcăşiosul 
mieu acopierământ? ne întrebă ciudata vrăjitoare. 
 - No...ziua bună, vrăjitoareo, am vrea să ne faci nişte 
farmece dintr-ale tale, să ne spui ce  ni se va întâmpla în viitor. 
 - O! Văd în globul de cristal că.... 
 - Da?! Ce vezi? 
 - Văd că...viaţa vi se va schima....veţi pleca într-o călătorie fabuloasă. 
 - Aoleu! Ce grozăvie pe capul nostru! Săru’mâna, mamaie, pentru prezicere. Uite aici 
5 euro-galbeni. 
 - Săru’mâna, conaşule. Mai treceţi pe la baba Argentina. 
 Ne-am continuat drumul prin târg. Am ajuns la un stand unde, dacă nimereşti cu piatra 

toate cele 35 de popice de lemn, ai dreptul să-ţi alegi orice animal din stand. 
Ne-am dus să ne încercăm şi noi norocul. Mi-am luat avânt şi am aruncat la 
ţintă. Surpriză mare: am doborât toate pietrele! Mi-am ales premiul: un 
cocoş cu pene frumoase, albe şi lucioase, cu o creastă aurie şi cu un cioc 
ascuţit. Seara am ajuns acasă bucuroşi de întâmplările de peste zi. Când am  
dezlegat cocoşul, am observat că are un bileţel la piciorul drept. Am 
încercat să-l luăm, dar.... 
 - Hei, hei! Cu-cu-rigu! Nu pune mâna! Cum îndrăzneşti ? 
 - A... scuze..., dar care-i treaba cu tine? Ştiai că de obicei cocoşii  nu 
prea vorbesc? 
 - Da, sigur, ce să zic... Cu-cu-rigu! Eu sunt Cocoşul Regal, Cocoşul 
De Notingăm. 
 - Da, sigur... Dacă e aşa, ce căutai la standul negustorului? 
 - Păi... Prinţesa m-a însărcinat să caut un om brav, puternic şi fără 
frică de moarte cărui să-i dau acest bilet, dar pe drum am fost prins de 



negustorul acela. 
 - Atunci... mult succes în a o salva pe prinţesă! 
 - Şi cel ce o va salva va primi jumătate din regatul  regelui Vasilică Medalion Adelin 
Mugurel al III-a şi mâna prinţesei. 
 - Deci, cum spuneam: te vom ajuta s-o salvezi pe prinţesă, chiar dacă va trebui să ne 
dăm şi viaţa! intervenii eu imediat cum am simţit mirosul banilor. 
Am luat biletul cocoşului şi l-am citit cu voce tare: 

,,Mă numesc Prinţesa Tereza Vasilica Sineta Iosefina Filofteia Stropinela Asfaltina 

    Frosina Cleopatra Adelina Leana sau, pe scurt, Ella, fiica regelui Vasilică Medalion 

Adelin       

     Mugurel al III-a. Sunt ţinută prizonieră de temuta vrăjitoare, Brazilica. Locul unde mă 

ţine este secret şi nici eu nu ştiu unde mă aflu. Vă rog ajuta-ţi-măăă!” 

Am pornit la drum pentru a o salva pe prinţesă, ghidaţi doar de instincul nostru de 
aventurieri şi de indicatoarele pentru turişti pe care scria ,,Spre temniţa prinţesei”  Drumul era 
lung, iar timpul scurt, aşa că am trimis un porumbel voiajor cu un mesaj la compania de căruţe 
care ne-a trimis o căruţă Ford cu 150 de Mustangi-putere care ajunge la 500 de gânduri pe 
clepsidră. Înainte să pornim, am oprit la un han. 

- Bun venit la Old Mc Donald’s! Vă rog, comandaţi! 
- A! Eu vreau un hamburger şi nişte cartofi prăjiţi. 
- Muu! Eu vreau o shaorma vegetală! mugi Mirabela. 
- Iar eu vreau nişte popcorn! spuse Cocoşul. 

Am pornit la drum. Deodată se auzi o melodie: 
,,I like to move it move it... He like to move it move it move it...” 

Era ceasornicul meu care mă trezea dimineaţa. M-am trezit din visare şi 
am văzut cum mustangii căruţei s-au oprit în faţa unu indicator mare pe 
care scria: ,,Ascunzătoarea secretă a Vrăjitoarei Brazilica”  Ceva îmi 
spunea că acesta trebuia să fie locul unde se află prinţesa. Totuşi, nu 
ştiam cum să intrăm în imensa clădire blindată de lângă indicator. 
Atunci am văzut un grup ciudat de oameni cu aparate foto la ei care  
introduceau un fel de cod în Interfon, aşa că am mers după ei. 

- Bună ziua, dragi turişti! Aici veţi vedea prima 
atracţie: Prinţesa întemniţată! spuse o voce 
ciudată pe care o auzeam în timp ce urcam scările 
rulante la etajul 1. 

      - Mda... nu va fi prea greu s-o salvăm... spusei eu. 
Am urcat la temniţa prinţesei unde, de 

altfel, era şi vrăjitoarea. 
      - O, nu se poate! E vrăjitoarea Brazilica! Spuse                             
M                                                                      Mirabela.                 

- Hei, voi ! Vreţi să cumpăraţi un suvenir? Sunt 
ieftine!  Dacă luaţi două medalioane, primiţi o 
spatulă gratis! 

         - Uuu... aş lua două! 
- Nu acum, cocoşule, nu       

avem timp de lucruri d-astea.     
Vrăjitoareo, îţi ordon să ne-o 
predai pe prinţesă! 

 
 
 



- O, dar vă rog, lua-ţi-o! Chiar nu-mi mai aduce niciun profit... Şi mai ţine şi cuşca ocupată. 
Lua-ţi-o de-aici! 
 - Bine..., dar...Vai de mine! E urâtă cu crăci! Cum o să mă însor cu ea? Nici prin gând 
nu-mi trece!  

În final, nimeni nu s-a oferit să o ceară pe prinţesă de soţie. Totuşi, eu şi Mirabela am 
 păstrat regatul. 

Cât timp noi ne distram în       regatul nostru..., în cealaltă parte a  
acestuia prinţesa vorbea   pe mess      cu Frumoasa Adormită: 
 - Ai, făi fată, prefă-te               şi tu că eşti la ananghie şi sigur va veni 
 un prinţ să te salveze şi se                   va căsători cu tine! Ce spuneai ? 
 - Îmi pare rău,                             fată, dar la mine a mers. Ai văzut cum l-am fraierit pe 
Făt-Frumos să se însoare                         cu mine?  
 Fetele au                               continuat să pălăvrăgească de-ale lor, iar noi am început 
să hoinărim prin regat. 
 Aceasta este                                o poveste fictivă. Orice asemănare cu realitatea este 

pură coincidenţă.                                   Din 25 februarie o puteţi vedea în cinematografe.  
 
  

 
  
   



 

 

La cincizeci de ani după scufundarea vasului Elisabeth din cauze necunoscute în 
Oceanul Atlantic, cercetătorii încearcă să investigheze accidentul care a răpit 167 de vieţi 
din 200 câte adăpostea acesta. 

În data de 30 mai 2002, cercetătorii caută în bazele de date şi descoperă numele 
câtorva supravieţuitori. Edward Darwin, contactat de oamenii de ştiinţă, este de acord să 
vorbească despre ,,croaziera morţii”. Cu lacrimi in ochi, Edward povesteste că era în 
Londra împreună cu logodnica lui, Alice:  

„Era o zi frumoasă de toamnă, în care sufletele noastre erau încălzite de magnificul 
pocal de foc, o zi în care pe aripile vântului se lăsau purtate frunzele galbene, arămii si vişinii, 
iar noi eram copleşiţi de dragoste. În acea după-amiază urma ca eu împreună cu iubita mea 
să ne îmbarcăm pe vasul „Elisabeth”, fără ca eu să ştiu că acelea erau ultimele clipe alături 
de Alice. La ora 1 p.m. noi împreună cu alţi călători urma să mergem într-o croazieră de vis, 
însă pentru cei mai mulţi, aceasta urma să fie ultima călătorie, aşa cum a fost şi pentru Alice. 
Era o fată care mă înveselea indiferent cât de trist eram, precum raza care îmi bătea în 
fiecare dimineaţă în fereastră. Înaltă, cu părul şaten, cu ochii căprui, cu un zâmbet care 
fermeca pe toată lumea, era atât de gingaşă, de sensibilă şi de talentată, încât îi prindea în 
vraja ei pe toţi cei care o priveau.  

Era o zi perfectă, cu cerul senin, cu delfini care călătoreau alături de noi, cu razele 
blânde ale soarelui care ne mângâiau sufletele atinse de Cupidon. Dar in mijlocul nopţii, 
liniştea a fost tulburată de furtuna în care intrase vasul. Din cabina noastră se auzea furia 
mării. Vântul bătea, valurile se spărgeau de puntea vasului, oamenii ţipau, cerul care acum 
câteva ore era senin şi fermecat de razele soarelui era acum plin de nori şi brăzdat de 
fulgere. Tunetele îţi aduceau în suflet un sentiment de nelinişte; nu ştiai dacă vei mai putea 
fi alături de familia ta, dacă vei supravieţui. Furtuna se dezlănţuia, vântul sufla cu putere, 
valurile stârnite de acesta erau înalte si înspăimântătoare. Panica se accentua, speranţele 
se stingeau, însă deodată se lasă liniştea. Furtuna dădea semne de blândeţe, iar oamenii 
credeau că totul s-a sfârşit. Însă fulgerele însoţite de tunete revin în forţă, iar un val stârnit 
din nou de furia vântului loveşte vasul extenuat de zbuciumul mării şi cantităţi enorme de apă 
îl invadează. Vasul se scufundă încet... Eu cu Alice reuşim să ne agăţăm de o scândură. În 
câteva minute furtuna se potoleşte, nu înainte ca ultimul val să mi-o răpească pe logodnica 
mea. Cu sufletul împietrit şi epuizat, adorm pe bucata de scândură, lăsându-mă purtat de 
valuri până la ţărm.  

Când am deschis ochii, am fost întâmpinat de vegetaţia luxuriantă, de razele 
soarelui şi de animalele pădurii care încercau zadarnic să-mi aducă din nou zâmbetul pe faţă, 
însă gândurile mele zburau numai la iubita mea.  

În câteva zile, echipa de salvare mă găseşte şi sunt adus înapoi la Londra. Mereu mă 
gândesc la furtuna care mi-a răpit iubita şi o dată cu ea, fericirea”. 
    
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Este a doua oară când mi se ȋntâmplă. Paşii mă poartă 

                             din nou la acelaşi castel vechi, uitat de timp, acoperit cu o 
                            iederă deasă şi verde. 

      Împrejurul castelului sunt numai copaci bătrâni cu crengile  
aplecate care parcă oftează după anii ce au trecut peste ei. Curio- 
zitatea este din ce ȋn ce mai apăsătoare şi mă ȋndeamnă să intru 
 ȋn castel. În comparaţie cu uşile foarte ȋnalte din lemn putred mă 

                       simt minusculă. Am trecut pragul castelului şi rămân uimită de  
                      ceea ce văd: o sală imensă... Dintr-o dată mă simt vrăjită de misterul 
                       acelui loc şi ȋncep să mă plimb printre mobilele prăfuite şi vechi. 

 Atenţia ȋmi este distrasă de o cutiuţă muzicală, aflată  pe o măsuţă 
                 de cafea. Deschid cutiuţa din care iese o balerină dansând pe o melodie 
                  tristă. În spatele meu aud paşi şi mă întorc brusc. Deodată îmi  apare  
                  în faţă o nălucă îmbrăcată cu o rochie albă, lungă până la pământ, aco- 
                  perită cu mii şi mii de paiete argintii. Părea ieşită dintr-un tablou, din altă 
                  lume. Avea un chip ca de porţelan, nişte ochi mari, albaştri precum sa- 
                  firul şi un păr negru ca tăciunele. Am rămas faţă în faţă şi ne-am privit 
                  cu uimire. Înspăimântată, am scăpat cutiuţa muzicală, iar acea fantasmă 
                 a fugit pe scările castelului. Am încercat să o prind din urmă, să aflu cine este, 
              dar a dispărut pe holurile castelului. Nemaiştiind să ies din castel, m-am panicat.    
              Vântul şuiera printre geamurile sparte ale castelului , transformându-se într-o  
              voce care îmi striga numele. Acea voce mi se părea tot mai stridentă şi tot mai  
              aproape de mine. Deodată, în spatele meu se auzi o uşă trântindu-se. Brusc,  
              m-am trezit speriată. M-am uitat în jurul meu şi mi-am dat seama că totul 
              dispăruse ca prin farmec. Totul fusese doar un vis. 

    Zile de-a rândul mi-am pus întrebarea cine era acea nălucă şi care era  
   povestea castelului, dar cred că totul va rămâne un mister. 
 
 



 
 
  

 

 

 

 Lumea are multe secrete: peşteri, 

tunele, camere ascunse şi chiar  

animale! Oare ce mistere se află sub  

pământ? Oameni care ne atacă visele?  

Viermi uriaşi?  

      Ce mistere se află în cer? Oraşe ale  

norilor? Zei şi regi ai planetelor? 

   Oare care sunt misterele dintre cer şi  

pământ?  

     Grote ascunse în care se află elixirul  

vieţii, păzit de regele Maimuţă? Iar 

animalele sunt obişnuite sau ne  

ascund secrete? Locuiesc în camere  

de aur? Oamenii  pot avea puteri  

supranaturale? Pot fi cu ceva diferiţi? 

                      Noaptea, în pădure ce se întâmplă? 

Are loc vreun ritual sacru? Iar spa- 

ţiul...oare are vreun sfârşit? 

       Lumea este castelul misterelor, de  

     aceea trebuie să o ocrotim. Fiecare taină  

poate fi descoperită cu răbdare şi 

înţelepciune, dar mai ales prin  

puterea prieteniei şi a încrederii. 

 Cu toţii vrem aventuri precum perso- 

najele din filme. 

     Dar putem ieşi învingători, însă şi  

înfrânţi şi putem suferi consecinţe. 

 

 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mă gândesc adesea la misterioasa lume de sub ape. Oare ce secrete                      

ascunde lumea din  adâncuri? Oare există oraşe ascunse pe fundul oceanelor                           

şi al mărilor, oraşe ale legendarilor noştri strămoşi, atlanţii? Oare vietăţile 

marine sunt inferioare omului sau sunt mai inteligente decât par? 

  Cu toate aceste ȋntrebări ȋn minte, m-am dus la culcare 

 ȋntr-o seară. În timp ce mă cufundam tot mai adânc în 

lumea viselor, parcă simţeam cum sufletul meu se  

desprinde de trup. Dintr-o dată, m-am trezit plutind tot mai departe de  

casă, văzându-mi corpul adormit lăsat in urmă. Pluteam prin oraş, fără voia 

 mea; trupul meu parcă era independent de mine şi se lăsa purtat de hazard. După un drum 

lung, m-am trezit deasupra unei mări întinse. Dintr-o dată, trupul mi se afundă tot mai adânc 

în apă, unde nici submarinele cele mai performante nu pot ajunge datorită uriaşei presiuni. 

Dar când am ajuns pe fundul mării, am rămas uimit! O adevărată metropolă de corali se 

întindea cât vedeai cu ochii. Erau mici clădiri sculptate în rocă şi coral, 

împodobite cu scoici şi perle, oameni-peşte în trăsuri 

trase de cai de mare uriaşi şi, în faţa lor, peşti-undiţar 

cu rolul de  a le lumina calea, mici caracatiţe albastre 

şi ţestoase  de toate 

culorile. Fermecat de 

toate minunăţiile 

acestea, nici nu am 

observat  

 

 

 



 

măreţul castel  din spatele meu. Era un castel de coral strălucitor împodobit cu perle, porţi 

violet şi turnuri albastre cu vârfuri aurii. În ciuda aspectului de poveste de la exterior, înăuntru 

era un adevărat laborator tehnologic cu dispozitive complexe şi tot felul de aparate. Se pare că 

noi, oamenii, nu suntem singurele fiinţe 

inteligente din univers şi nici pe departe cele 

mai avansate. În timp ce priveam în jur, nu 

am observat silueta care a păşit în spatele 

meu. Era o fiinţă albă cu negru ce semăna 

cu un peşte-undiţar, mai exact, avea mâini şi 

picioare asemeni omului, dar  acoperite cu 

solzi, iar în jurul gâtului avea nişte fante ce 

semănau cu branhiile peştilor. Era cea mai 

ciudată fiinţă pe care am văzut-o in viaţa 

mea. M-am speriat şi am încercat să mă 

retrag. Atunci, am auzit o voce răguşită care 

mi-a zis:  

- Rgh!... Nu te speria omule, nu 

intenţionez să îţi fac niciun fel de rău, nu 

pleca! 

 Era foarte ciudat. Îl auzeam vorbind 

cu mine, dar nu i se mişcau ,,buzele”.  

 - Dar cum?... 

 - Cum vorbesc cu tine? Rasa mea este cu mult mai avansată decât a ta; noi comunicăm 

prin intermediul telepatiei. 

 - Dar cum de ştii... 

 - Limbajul rasei tale este simplu de înţeles. Noi cunoaştem peste 10.000 de dialecte. 

 - Uau! Nici nu ştiam că există atâtea specii în univers! 

 - O!... Voi, oamenii, credeţi că sunteţi cele mai inteligente  fiinţe din univers, dar 

sunteţi mai limitaţi chiar decât animalele de pe propria planetă!  

 La spusele acestea nu ştiam dacă să fiu impresionat sau ofensat. 

  

 

 



 

 

 

 

- Voi oamenii nu întelegeţi că sunteţi una din puţinele specii din univers ce au norocul 

de a trăi pe o astfel de planetă plină de resurse şi minunăţii, iar voi o distrugeţi, o poluaţi? 

Dacă nu am fi fost noi, atlanţii, aţi fi dispărut cu zeci de mii de ani în urmă!  

- Cum adică !? 

- Noi am existat cu mult înainte ca voi să apăreţi pe pământ, dar nu am intervenit în 

viaţa voastră, ci doar v-am studiat de la distanţă, am învăţat totul despre voi. La un moment 

dat, aţi început să poluaţi planeta din ce în ce mai mult şi, dacă nu am fi fost noi să curăţăm în 

urma voastră tot timpul, nu aţi fi supravieţuit! 

- Înţeleg... 

- Mă îndoiesc... Dar lasă asta. Cum ai ajuns aici până la urmă ? Mai ales că oamenilor 

ca tine le este imposibil să reziste la o asemenea presiune. 

- Sincer....nici măcar eu nu ştiu aceasta.  

- !? 

- Dar, dacă totuşi sunt aici, nu ai vrea să îmi povesteşti despre specia ta? 

- Foarte bine. 

- Locuim pe planeta aceasta pe care voi o numiţi Terra de mai mult de 5 milioane de 

ani. Am evoluat din creaturile pe care voi le numiţi ,,peşti-undiţar” cu multe milioane de ani 

în urmă. Ne-am dezvoltat capacităţile mentale, ajungând la a utiliza telepatia şi chiar 

telechinezia. Noi nu avem o formă de guvernare, un monarh care să ne conducă sau legi pe 

care suntem obligaţi să le urmăm. Nu avem nevoie de astfel de lucruri, pentru că noi nu 

încălcăm regulile existenţei, nu ne luăm viaţa unul altuia şi nici materialişti nu suntem; nu ne 

pasă de astfel de lucruri. Fiecare face ce trebuie şi nu este silit de nimeni să facă ceva. Poate, 

cel mai mare mister din această lume este  acest castel. Se află aici dinainte să apărem pe 

Terra, probabil provine de la o specie străveche ce a populat planeta cu milarde de ani înaintea 

apariţiei noastre.  

 Urmarea in numărul viitor 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  

În timp ce afară ningea fără oprire, eu stăteam plictisită pe scaunul rotitor, privind 

afară prin geamul aburit de la căldura din casă. Indispoziţia mea se datora mai ales faptului că 

mă certasem zilele trecute cu prietena mea cea mai bună, nici nu mai ştiu din ce motiv. 

 Fără niciun chef, m-am îndreptat către calculator, ca să-mi verific noutăţile: un comm. 

la poze la hi5, un mesaj pe mess... nimic interesant. În aer plutea o plictiseală apăsătoare. 

Ochii aproape că mi se închideau, când deodată, mi-a atras atras atenţia un mesaj primit pe 

mess prin care eram invitată să vizitez expoziţia de pictură a unei domnişoare. Am lăsat  

mess-ul, hi5, netlog-ul, toate deschise, şi m-am dus să mă aranjez, cu gândul să o zbughesc la 

expoziţie. Mă încerca un sentiment ciudat, un fel de euforie, căci nu mai fusesem niciodată 

într-un asemenea loc.  

 Nici nu mi-am dat seama când am ajuns la destinaţie. M-a surprins faptul că toate 

tablourile păreau a fi inspirate după nişte fotografii cunoscute mie. La un moment dat,  

dintr-un colţ întunecat, s-a apropiat de mine, cu lacrimi în ochi, chiar ea, prietena mea Cycy. 

Pe loc m-au cuprins remuşcările, reproşându-mi că m-am lăsat dusă de val. Ca împinse de un 

resort nevăzut, ne-am repezit una către cealaltă, ne-am îmbrăţişat ca după o îndelungată 

absenţă, adresându-ne o cascadă de vorbe plăcute. Atunci, Cycy mi-a acoperit ochii cu 

mâinile şi m-a condus către un tablou cu totul impresionant, pictat în culori vii şi cu mult 

talent şi care reprezenta două fetiţe construind castele de nisip pe malul unei ape. Ochii mi  

s-au umplut de lacrimi. Acele fetiţe eram noi două, cu mulţi ani în urmă, chiar în ziua în care 

ne-am cunoscut. 

 Am plâns împreună, apoi am râs şi ne-am jurat că acele fetiţe din mirificul tablou nu 

trebuie să se mai certe niciodată. 

 

 
 
 

 



 
 

    

    

    

    

SunSunSunSună clopo clopo clopo clopoţelul. Îelul. Îelul. Îelul. În sfârn sfârn sfârn sfârşitititit,,,, se terminase  se terminase  se terminase  se terminase şi ultima ori ultima ori ultima ori ultima oră de  de  de  de şcoalcoalcoalcoală din  din  din  din 

ssssăptptptptămâna mâna mâna mâna acacacaceeaeeaeeaeea! Atât! Atât! Atât! Atât de fericit de fericit de fericit de fericită eram eram eram eram, încât am , încât am , încât am , încât am ieieieieşit pe poart pe poart pe poart pe poartă cu  cu  cu  cu gândul cgândul cgândul cgândul că o  o  o  o 

ssssă ajung ajung ajung ajung    acasacasacasacasă    şi o si o si o si o să trând trând trând trândăvesc un weekend întreg în favesc un weekend întreg în favesc un weekend întreg în favesc un weekend întreg în faţa a a a televizorului, la televizorului, la televizorului, la televizorului, la 

filmefilmefilmefilme, pe calculator, pe calculator, pe calculator, pe calculator....        

Ajung acasAjung acasAjung acasAjung acasă.... Cum îmi pot  Cum îmi pot  Cum îmi pot  Cum îmi pot petrece un început depetrece un început depetrece un început depetrece un început de weekend singur weekend singur weekend singur weekend singură altfel  altfel  altfel  altfel 
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conconconconţinutul.inutul.inutul.inutul.    Filmul încFilmul încFilmul încFilmul începe.epe.epe.epe.    PPPPrima parterima parterima parterima parte nu a ar nu a ar nu a ar nu a arătat nimic atrtat nimic atrtat nimic atrtat nimic atrăggggător, dar la un tor, dar la un tor, dar la un tor, dar la un 

moment dat,moment dat,moment dat,moment dat, filmul  filmul  filmul  filmul a a a a devdevdevdeveeeennnnitititit    înfricoînfricoînfricoînfricoşătortortortor....    Şiiii,,,, când  când  când  când se derulase derulase derulase derula    partea cea mai partea cea mai partea cea mai partea cea mai 

ininininteresantteresantteresantteresantă... s... s... s... s----a produsa produsa produsa produs din  din  din  din senin o pansenin o pansenin o pansenin o pană de curent de curent de curent de curent! S! S! S! Speriatperiatperiatperiată, m, m, m, mă ridic  ridic  ridic  ridic şi fug i fug i fug i fug 

ccccătre buctre buctre buctre bucăttttărie rie rie rie undeundeundeunde,,,, foarte agitat foarte agitat foarte agitat foarte agitată,    caut caut caut caut un chibrit un chibrit un chibrit un chibrit şi oi oi oi o lumânare lumânare lumânare lumânare. Î. Î. Î. În cele din n cele din n cele din n cele din 

urmurmurmurmă, le g le g le g le găsesc sesc sesc sesc şi aprindi aprindi aprindi aprind    lumânarea. lumânarea. lumânarea. lumânarea. Pentru cPentru cPentru cPentru că sppppaiaiaiaimmmma    nunununu----mi trece, mmi trece, mmi trece, mmi trece, mă duc înduc înduc înduc în    

sufragerie sufragerie sufragerie sufragerie şi încerc si încerc si încerc si încerc să m m m mă calmez.  calmez.  calmez.  calmez. DeodatDeodatDeodatDeodată, , , , cineva încearccineva încearccineva încearccineva încearcă u u u uşa...a...a...a... F F F Fărrrră a mai sta a mai sta a mai sta a mai sta    

pe gânduri, scot telefonul pe gânduri, scot telefonul pe gânduri, scot telefonul pe gânduri, scot telefonul şi încerc si încerc si încerc si încerc să sun la sun la sun la sun la    polipolipolipoliţie, darie, darie, darie, dar din cauza agita din cauza agita din cauza agita din cauza agitaţiei, îliei, îliei, îliei, îl    

scap. Mscap. Mscap. Mscap. Mă aplec s aplec s aplec s aplec să îl ridic, îns îl ridic, îns îl ridic, îns îl ridic, însă lumânarea se lumânarea se lumânarea se lumânarea se    stingestingestingestinge....    

Ce sCe sCe sCe să fac? Unde s fac? Unde s fac? Unde s fac? Unde să    mmmmă duc? îmi duc? îmi duc? îmi duc? îmi spuneam speriat spuneam speriat spuneam speriat spuneam speriată............ C C C Cu lacrimi în ochi, u lacrimi în ochi, u lacrimi în ochi, u lacrimi în ochi, 

mmmmă a a a aşez întrez întrez întrez într----un colun colun colun colţ al camerei  al camerei  al camerei  al camerei şiiii    aaaaştept... Utept... Utept... Utept... Uşa se deschidea se deschidea se deschidea se deschide    şiiii............ în dreptul ei se în dreptul ei se în dreptul ei se în dreptul ei se    

iveiveiveiveşte te te te un om cu o lumâun om cu o lumâun om cu o lumâun om cu o lumânare în nare în nare în nare în mânmânmânmână care mmmmă strig strig strig strigă. . . . MMMMă uit mai bine  uit mai bine  uit mai bine  uit mai bine şi îli îli îli îl 

recunosc pe vecinulrecunosc pe vecinulrecunosc pe vecinulrecunosc pe vecinul nostru. nostru. nostru. nostru.    Îi Îi Îi Îi sar în sar în sar în sar în brabrabrabraţeeee    şi îi muli îi muli îi muli îi mulţumescumescumescumesc c c c că e lâng e lâng e lâng e lângă mine. mine. mine. mine.    

Curentul revine Curentul revine Curentul revine Curentul revine şi astfel mii astfel mii astfel mii astfel mi----amamamam    putut putut putut putut petrecpetrecpetrecpetreceeee în continuare seara la  în continuare seara la  în continuare seara la  în continuare seara la 

televizortelevizortelevizortelevizor. Î. Î. Î. Însnsnsnsă nu nu nu nu m m m m----am mai uitat la am mai uitat la am mai uitat la am mai uitat la filme defilme defilme defilme de    groazgroazgroazgroază!!!!    

    

 



        
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

În viaţă trebuie să-ţi alegi o meserie care să-ţi placă, pentru că numai atunci o practici 

cu drag. Eu mi-am ales actoria şi de aceea am hotărât să-i adresez câteva întrebări actorului 

meu preferat. 

Dar mai întâi, să vi-l prezint pe Denis Ştefan. Este un actor român de renume care are 

mult simţ al umorului, ştie întotdeauna să ducă la bun sfârşit rolul pe care s-a angajat să-l 

interpreteze, iar în viaţa de zi cu zi îşi joacă rolul de om total cu acelaşi succes ca şi pe 

platourile de filmare. Acum chiar se află pe un platou de filmare pentru telenovela 

românească ,, Aniela”. Mă apropii de un tânăr înalt ( are cam 1,86 m), cu ochii căprui şi cu 

părul şaten. Este actorul Denis Ştefan care mă cunoaşte şi căruia îi voi adresa câteva întrebări. 

- Bună ziua, d-le Denis Ştefan! 

- Bună, Bia! 

- Aveţi câteva minute libere pentru a vă adresa câteva întrebări? 

- Desigur, dar cu o condiţie: spune-mi ,,Denis” şi renunţă la ,,domnule” şi la               

,, dumneavoastră”, mai ales că am auzit că în curând vom fi colegi... 

- Da, este adevărat, şi de aceea aş vrea să vă pun... să-ţi pun, poftim, unele întrebări, ca 

să te cunosc mai bine.  

- De acord. Putem începe. 

- În ce oraş te-ai născut? 

- În Ploieşti. 

- Ce liceu ai terminat? 

- Colegiul Naţional ,, Mihai Viteazul”. Tu mai eşti la 

Bassarabescu? 

- Da, iar după clasa a VIII-a aş vrea să urmez cursurile 

Colegiului Naţional ,, I.L. Caragiale”. Dar tu ai făcut cumva 

două facultăţi? 

- Exact. Am terminat Dreptul şi Facultatea de Teatru şi Film, 

secţia actorie. 

- Ştiu că în adolescenţă ai făcut modeling. Spune-mi, ce 



simţeai când erai pe podium? 

- Mă simţeam foarte bine, îmi plăcea să fiu în centrul atenţiei. Dar pentru că mulţi 

considerau că a fi frumos nu presupune a fi şi deştept, m-am hotărât să urmez Facultatea de 

Drept. De altfel, pot să-ţi spun că am încercat mai multe meserii... 

- Ce te-a făcut să alegi actoria? 

- Poate pentru că nu-mi place monotonia şi aş fi fost nevoit toată viaţa să mă trezesc 

dimineaţa devreme, iar eu nu suport... Pe platoul de filmare e altceva: sunt prea multe 

provocări şi nici nu simţi când trece timpul. 

- Care a fost primul tău film, mai ţii minte? 

- Desigur, e ca şi primul sărut..., nu se uită niciodată! Debutul meu în cinematografie 

s-a produs în filmul ,,Păcală se întoarce”. 

- Ce alte roluri ai mai interpretat şi în ce filme? 

- Păi, să vedem... Am jucat rolul lui Codruţ, un ţigan care şi-a dorit să devină doctor şi 

care s-a îndrăgostit de fata unui om de afaceri care, nu ştiu de ce, nu-i avea deloc la inimă pe 

ţigani... 

- Mă rog, dar acum, ce rol interpretezi în telenovela ,, Aniela?” 

- Joc rolul locotenentului Piscupescu, cel care şi-a pierdut iubita şi,  din această cauză, 

voia să moară. Datorită unor buni prieteni reuşeşte să facă faţă depresiei. 

- Aş mai avea multe întrebări, dar văd că eşti chemat şi nu aş vrea să abuzez. 

Mulţumesc pentru timpul acordat. Îţi urez mult succes! 

- Şi eu îţi mulţumesc pentru întrebările adresate şi aştept să devenim colegi. 

- Mai vorbim până atunci. 

- OK, te pup. 

- La revedere! 

 



 
 
 
 

Numele meu este Georgiana. Am ales-o  pe 
Andreea ca să-i iau un interviu despre modul în care 
îşi pregăteşte lecţiile. 

- Bună, Andreea! Aş putea să-ţi pun câteva 
întrebări despre felul în care te pregăteşti 

pentru şcoală? 
- Bună. Sigur, mi-ar plăcea! 
- Îţi planifici timpul destinat învăţării? 
- Sigur că da, şi pentru fiecare materie în parte. 
- Câte ore înveţi pe zi? 
- Cam şase ore pe zi, iar celelalte şase sunt la şcoală. 
- Înveţi lecţiile zi de zi? 
- Da, iar la materiile mele preferate caut să ştiu mai mult! 
- Faci pauze în timp ce înveţi? 
- Da. 
- Asculţi radioul în timpul studiului? 
- Nu, pentru că îmi distrage atenţia. 
- Participi în clasă cu răspunsuri? 
- Da, vreau să ies în evidenţă în mod pozitiv. 
- Apelezi la caietul de notiţe sau înveţi doar din manual? 
- Ambele, şi uneori caut pe internet mai multe informaţii. 
- Ai vreun hobby? 
- Cânt la pian. 
- Bine, îţi mulţumesc. 
- Şi eu, cu plăcere. 

 
În concluzie, se pare că Andreea este o fată ascultătoare, care învaţă bine. Ea 

este un model pentru noi toţi. 
 
 



 

 

 

 

 

  

Într-o frumoasă zi de vară, m-am aşezat la calculator şi am 

început să tastez. Nu peste mult timp, am observat un afiş care anunţa 

un concurs on-line intitulat ,,Reporter junior”. Simţind un fel de impuls, 

am şi trimis o compunere cu care am mai câştigat un premiu. Mi-am zis: 

de ce nu?  

Am rămas pur şi simplu înţepenită în faţa calculatorului când am 

primit mail-ul care mă anunţa că am câştigat marele premiu! Într-o 

asemenea situaţie, puteam să iau interviu oricărei personalităţi doream. 

Era un proiect internaţional care urmărea să-i stimuleze pe copii să 

devină reporteri. Pe mine m-a atras şi chiar aş vrea să devin reporter. 

Cred că prietenii mei ştiu deja la cine mă gândesc: la Taylor Lautner. 

Este alegerea mea. Este actorul din cunoscuta producţie ,,Twilight”.  

Norocul meu a fost că aveau un turneu de promovare prin Europa, 

aşa că a trebuit să mă deplasez până în Franţa. Visul meu: să văd 

Parisul. Eram în culmea fericirii! Aproape că amuţisem. Când m-am 

văzut în hotel, în capitala pe care de mică visam să o vizitez, am crezut 

că visez. Urma să mă întâlnesc cu actorul meu preferat la o terasă, de 

unde puteam admira silueta zveltă a Turnului Eiffel. Eram foarte 

încordată. Totul parcă mă incomoda: hainele nu mi se mai potriveau, 

părul nu se aşeza cum trebuie şi, cu toate astea, am reuşit să ajung la 

timp. La ora 13 fix, Taylor în persoană păşi încet şi se aşeză lângă mine 

la masă. Eram paralizată de emoţie, mâinile îmi tremurau... Dar zâmbetul 

prietenos şi vocea lui caldă mă ajutară să-mi revin: 

- Bună! Îmi pare bine să te cunosc... 

 Întreaga lumină a zilei parcă izvora din ochii lui. 

- Bună! Şi mie. Sunt nespus de bucuroasă! am reuşit cu greu să      

silabisesc. 

- Am aflat că eşti o împătimită a filmului, este adevărat? 

- Da, cred că n-o să mă satur niciodată de filmele bune... Ele mă 

liniştesc. 

Speram să nu devin patetică. 

- Deci, putem să începem, interveni el. 

- Da, desigur... Bănuiesc că eşti destul de ocupat..., adăugai eu. 

 

 

 



- Nu, din contra, am venit aici să mă relaxez şi nici nu doresc să 

devin una din acele celebrităţi cu care nu se poate vorbi normal. 

- Mulţumesc. Îţi sunt foarte recunoscătoare, mai ales că nu sunt o  

profesionistă... 

- Nu-ţi face probleme, mă linişti el, sunt foarte bucuros când 

întâlnesc copii de vârsta ta preocupaţi de viitoarea profesie. Mărturisesc că 

îmi place foarte mult să scriu şi îţi mulţumesc că ai acceptat acest interviu.  

Era atât de firesc şi de cordial, încât mi-a risipit şi ultima umbră de emoţie. 

- Spune-mi, l-am întrebat, ce te-a determinat să devii actor 

şi de când practici această meserie? 

- Sunt actor de aproape 10 ani, dar mai cunoscut am devenit odată cu  

apariţia filmului Twilight. De mic copil mi-am dorit să joc în filme şi norocul a 

făcut ca visul să mi se îndeplinească. 

Părea că devenise din nou copil, iar discuţia se purta foarte natural, ca 

între doi buni prieteni. 

- Ce părere ai despre New Moon? Sunt foarte nerăbdătoare să îl văd, 

am auzit că este un film foarte bun... 

- New Moon este mult mai complex şi mai profund decât Twilight. Bella a 

suferit o depresie profundă din cauza plecării lui Edward, iar Jacob va fi 

prietenul ei până la moarte. Oricum, nu vreau să-ţi dezvălui prea multe, 

deoarece vreau să vezi filmul. 

- Abia aştept. Promit că mă voi afla în primul rând la premieră. Dar  

spune-mi, acest film te-a marcat în vreun fel? 

- Da, în mod sigur. M-a făcut să văd lucrurile altfel, să mă descopăr pe 

mine însumi. 

- Cu colegii tăi cum te înţelegi? 

- Foarte bine. Şi cu Robert, şi cu Kristen. Ne-am împrietenit foarte bine şi 

chiar regizorul spune că aceasta a contribuit la succesul filmului. 

- E greu să fii actor? 

- Da, ca în orice profesie, există şi sacrificii. Dar pasiunea, tinereţea, 

familia şi prietenii mă ajută mult. 

- Despre Stephanie Meyer, scriitoarea, ce părere ai? l-am întrebat. 

- Este o femeie foarte inteligentă. Am vorbit cu ea, i-am citit cărţile şi mă 

străduiesc să-i interpretez cât mai bine personajele create. Dar aş vrea să te 

întreb şi eu ceva, se poate? 

- Sigur, i-am răspuns. Întreabă-mă orice. 

- Eşti hotărâtă să devii reporter sau te gândeşti să urmezi altă cale în viaţă? 

- Păi, mi-aş fi dorit să mă fac avocat, dar nu ştiu dacă sunt destul de 

bună... Faptul că vorbesc cam mult... nu ştiu dacă este neapărat o calitate... 

- Nu, dar ar putea fi. Iar acum, pregăteşte-te de o surpriză. Vreau să-ţi fac 

cunoştinţă cu doi colegi. 

 

 

 



 

 

 

 

 

- Bună! mi se adresară amândoi deodată. 

- Bună! Foarte încântată de cunoştinţă. Mă cheamă Daria. Doamne, cât sunt  

 

 

 

 

 

 

de fericită şi cât pot să mă bucur de venirea voastră! 

Simţeam că mă ia cu leşin. Cei doi băieţi nu erau alţii decât Kristen şi 

Robert. 

-Şi noi ne bucurăm, Daria, să te cunoaştem. Dar ia spune, câţi ani ai, căci 

pari foarte matură? 

- Doar 14. 

- N-ai vrea să te faci actriţă?  

- Credeţi că s-ar putea? 

- De ce nu? Noi credem că ai talent. Înveţi bine? 

- Destul de bine. 

- Vino la un casting. Noi o să facem tot ce putem pentru tine. 

- Vă mulţumesc. Am să vin. Iar acum, am o rugăminte: să facem nişte poze. 

- De acord, îmi răspunseră ei bucuroşi. 

Ne-am fotografiat, mi-au făcut chiar şi câteva cadouri, ne-am îmbrăţişat 

călduros în semn de rămas-bun, apoi ne-am despărţit. Sper că nu pentru multă 

vreme... 

Aceasta a fost cea mai frumoasă zi din viaţa mea.  

În încheiere, vreau să vă dau un sfat:  

Nu încetaţi niciodată să credeţi în visele voastre! Cu voinţă şi ambiţie ele 

se vor realiza. 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Un grup de elevi din clasa a VII�a a hotărât să facă o excursie la 

munte. Zis şi făcut: au urcat în tren şi au coborât la Predeal. Aici, au 

închiriat echipament pentru a putea merge pe pârtia de schi. Au aşteptat 

cu nerăbdare telecabina şi, într�un sfârşit, au ajuns sus, pe munte. 

 O parte dintre copii ştiau să schieze foarte bine, însă câţiva erau 

începători. Aceştia din urmă au apelat la un instructor şi au început şi ei, 

cu grijă, să schieze. Copiii se simţeau minunat, vremea era excelentă, 

pârtia la fel. Toţi erau foarte fericiţi şi nimeni nu ar fi bănuit ce avea să 

se întâmple. Unul dintre elevii care nu ştiau să schieze bine a căzut şi şi�a 

fracturat un picior. Toţi colegii săi au intrat în panică şi nimeni nu ştia ce 

să�i facă. Întâmplător, de ei se apropie un bărbat în vârstă şi îi acordă 

primul ajutor. Acesta le spune colegilor băiatului tot ce urmează să�i 

facă, iar aceştia l�au coborât de pe munte şi l�au dus la spital. 

 Copiii i�au mulţumit mult bunului samaritean şi l�au rugat să le 

spună ce�i datorează acestuia. Bărbatul a răspuns că şi�a făcut doar 

datoria, deoarece acesta era medic. 

 

 



  
 
 
 

 Am învățat în ultimul timp că există fel și fel de oameni; oameni care simt nevoia să 
discute cu tine, să plângă pe umărul tău, să își aline suferința printr-o discuție eliberatoare, 
oameni care au nevoie de tine atunci când simt că lumea li se clatină sub picioare sau, 
dimpotrivă, pentru a-ţi împărtăși bucuriile lor. Alții sunt făcuți pentru a sta la ,,bârfă” pentru 
a discuta teme, medii, întâlniri, vacanțe, baluri, sentimente, cum ar fi acela care intră în 
bucătărie și reușește să salveze una dintre prăjiturile sale faimoase înainte de a fi carbonizate. 
Cel care nu uită niciodată să vină la tine atunci când ești bolnav, deprimat sau ai doar o stare 
proastă, deși în următoarele minute s-ar putea să exclame ,,hapciu!” sau să înceapă să 
plângă. Sunt aceia care nu ezită să devoreze tot ce se poate găsi în frigider oricând vin în 
vizită. Sunt cei care se distrează alături de tine, pe care tu îi ierți indiferent ce ar face, pentru 
că îți sunt dragi. Cei care nu se sfiesc să împartă cele mai jenante secrete pentru a râde 
împreună de ele. Sunt cei care, dacă te sună, o fac pentru a-ți spune să îi suni înapoi, 
deoarece nu au minute gratuite. Oameni care, în ciuda răutăților, a intrigilor, a bârfelor și a 
invidiei, stau lângă tine și te susțin. Cei pentru care opinia ta contează. Sunt cei care nu te-ar 
trăda niciodată, dar se poartă uneori  ciudat, țipă la tine, și apoi le pare rău și îți spun 
,,iartă-mă” de mii de ori. Cei cu care ne petrecem marea parte a vieții și care ne cunosc atât 
pe noi, cât și familia până la un moment dat, când încep să facă parte din ea. Cei care vor fi 
lângă tine oricând și oriunde, iar atunci când nu vei face față unei situații, te vor apăra. Te 
vor susține atunci când ai moralul la pământ: când crezi că lumea ta s-a sfârșit ei vor spune; 
,,Da, viața e grea, dar împreună putem trece peste tot și învinge orice!”. Cei care în mod 
surprinzător, au o denumire atât de simplă; prieteni. 

 
Toma Daria Miruna 
Clasa a VIII a C 

 



 
 

 În următoarele                                rânduri am să vă prezint cazul unei fete de  

   15 ani domiciliate în                                  municipiul Ploieşti, elevă a Colegiului 

Naţional    ,, Mihai                                       Viteazul”. 

 Numele ei este                              Dana. Am aflat că la                          şcoală 

prietenii sau colegii o                              strigau...Didi.  Mă                                rog, fiecare 

cu apelativul său. Presupun că vreţi să vă dezvălui câte                                    ceva despre 

ea, despre viaţa ei, atât la şcoală, cât şi acasă. Didi este o                                    fată 

inteligentă, aş putea spune. Am cunoscut-o cu puţin timp                                   în urmă. 

Dacă ar fi să judecăm oamenii după felul cum arată şi după                                impresia 

pe care ne-o lasă la prima  vedere, s-ar părea că această fată ar                     avea o viaţă 

frumoasă şi lipsită de griji, alături de o familie iubitoare... Dar nu este deloc aşa. 

 Eram prietenă cu nişte fete care mi-au spus despre Dana nişte lucruri... nu 

tocmai bune şi de aceea                    am hotărât să mă apropii de ea şi să o cunosc mai 

bine. Într-o zi am ieşit                            împreună la un suc...aşa, ca fetele. Cum e şi 

normal, am început să                         dezbatem diverse subiecte, cum ar fi moda, băieţii 

şi... mai puţin despre                             şcoală. Dintr-o vorbă într-alta, după ce a căpătat 

încredere în mine, ea                           a început să-mi dezvăluie                 nişte lucruri 

mai puţin plăcute. Mi-a                      spus că situaţia ei                                    familială nu 

este de invidiat. Tatăl ei                   plecase de mai multă                                         vreme 

în Spania şi nu mai dăduse               niciun semn de viaţă.                                Mama, 

crezând că soţul ei a părăsit-o, a început şi ea să lipsească                            tot mai mult şi 

tot mai des de acasă, neglijându-i pe cei doi adolescenţi,                              pe Dana şi pe 

fratele ei, Bogdan, un băiat de vreo 17 ani. Uitase, probabil,   că            tinerii parcurg o 

perioadă foarte ,, alunecoasă” a vieţii lor. Şi astfel, copiii au început să-şi ia libertatea de 

a face lucruri total nepotrivite pentru vârsta lor. Băiatul intrase deja într-o gaşcă de 

tineri rebeli care fumau, beau, chiuleau de la şcoală, petrecându-şi zilele şi...mai ales 

nopţile prin cluburi şi discoteci, pe străzi şi prin parcuri. În această societate ,, selectă”, 

vă daţi seama că a fost cooptată şi Dana. Începuse şi ea să bea, să fumeze... Se farda 

abundent, avea părul răvăşit, iar hainele erau gata să cadă de pe ea. Mi-a mărturisit că 

uneori, seara, când se simţea singură şi tristă, obişnuia să ia câte o ,,pastilă” şi astfel 

viaţa ei devenea ,, mai frumoasă”. Nu-mi venea să cred că se droga. Nu ştiam ce să-i 

spun. Nu îndrăzneam să-mi manifest dezaprobarea faţă de apucăturile ei şi nici nu 



puteam să le condamn pe faţă. Abia am reuşit să îngaim întrebarea ,, cum o duce cu 

şcoala?”. Mi-a răspuns că are note slabe la toate disciplinele, că a acumulat un număr 

impresionant de absenţe, ceea ce i-a atras scăderea notei la purtare. De curând, pe lângă 

toate acestea, a devenit şi foarte irascibilă din cauza drogurilor: se ia la ceartă din senin 

cu colegii şi chiar cu profesorii. Zilele trecute, s-a certat cu profu’ de mate’. Acesta l-a 

chemat pe director să intervină, dar Dana îşi continua nestingherită în faţa lor recitalul 

de injurii şi cuvinte obscene, îmbrâncindu-şi şi lovindu-şi colegii. Şi iat-o pe cunoştinţa 

mea... proaspăt exmatriculată. Am întrebat-o ce părere are mama ei despre acest fapt.  

,, Mama?!exclamă ea. Nu ştie şi... cred că nici nu ar interesa-o. Numai fratele meu m-a 

ajutat să trec peste toate necazurile”. Se vedea că între cei doi fraţi era o relaţie foarte 

strânsă, dar comportamentul lor lăsa de dorit.  

 Am mai aflat de la Dana că, până prin clasa a V-a, era o elevă bună la toate 

materiile. Evident, pe vremea aceea părinţii erau împreună, iar copiii se bucurau de 

afecţiunea  amândurora. Dar părinţii au uitat prea uşor datoria lor, abandonându-şi 

copiii într-o lume plină de capcane şi de tentaţii primejdioase, ca să se maturizeze 

singuri. Aşadar, din ceea ce mi-a povestit Dana, am înţeles că tot răul a pornit odată cu 

destrămarea familiei. Acum, ce este de făcut? Am hotărât să o ajut, orice-ar fi. Dar 

cum? Trebuia să o rup de gaşca ei nefastă, încercând să fiu cât mai mult în preajma ei. 

Ne plimbam prin parcuri, prin magazine, stăteam foarte mult de vorbă şi vedeam că-i 

face o deosebită plăcere să vorbească şi să fie ascultată. Am luat legătura cu colegii ei de 

clasă, cu profesorii, am cerut şi sfatul părinţilor mei. I-am rugat pe toţi care o cunoşteau 

să o ajute, să o înţeleagă. Reticenţa tuturor era mare, dar cu ajutorul câtorva mai 

sufletişti, am reuşit să-i sensibilizăm şi pe ceilalţi, inclusiv pe mama ei, iar lucrurile au 

început să ia o întorsătură pozitivă. În câteva luni de zile, Dana nu a mai neglijat şcoala 

şi, cu ajutorul colegilor şi al profesorilor, situaţia ei şcolară s-a îmbunătăţit simţitor, 

reuşind performanţa de a nu mai rămâne corigentă la nicio materie. E adevărat că la 

început Bogdan ne cam punea beţe-n roate: ,, Nu te mai lua după fraierii de profesori şi 

nici după mironosiţa aia de prietenă”, o îndemna el pe Dana. Dar fermitatea surorii lui 

l-a determinat să dea înapoi. Norocul a făcut ca şi mama ei să revină la o viaţă normală: 

s-a recăsătorit cu un bărbat de treabă, iar cei doi adolescenţi se pot bizui pe ei. 

 Eu sunt foarte mulţumită de influenţa pe care am avut-o asupra Danei care mă 

consideră de atunci ,, îngerul ei păzitor”, dar cred că totuşi voinţa ei de redresare a fost 

factorul decisiv al succesului. Vă sfătuiesc şi pe voi, dacă întâlniţi asemenea cazuri, să nu 

rămâneţi indiferenţi şi să vă implicaţi. 



 
 

    

 

 

Luca este student la Universitatea X. El este foarte pasionat de jocurile video şi pe calculator, dar 

acestea i-au adus destule neplăceri. 

Cu prietena sa, Carmen, se înţelegea foarte bine, până în momentul în care a  

început să devină dependent de calculator. Se întâlnea cu ea tot mai rar, nu o mai asculta când 

aceasta îi relata ceva, nu-i mai răspundea la telefon... 

Fata a încercat să-l ajute, informându-se foarte mult despre cum se poate trata  

dependenţa de calculator. Ea ştia ce trebuie să facă, încerca din răsputeri să-l ajute, dar lui nu-i păsa, 

o ignora tot mai mult. După mai multe tentative nereuşite, Carmen se dă bătută şi se desparte de el. 

Despărţirea o durea foarte tare, spera să o caute el, dar acest lucru nu s-a întâmplat... 

Într-o zi, Carmen se plimba cu cea mai bună prietenă a ei, Beti, prin curtea  

liceului. Deodată, le apare în faţă un băiat: era Silviu, vărul lui Beti. Acesta o place pe Carmen din 

prima clipă, dar pentru ea el nu poate fi mai mult decât un simplu amic. Cu toate acestea, Carmen şi 

Silviu încep să iasă împreună la un suc, la cinema... Se simt bine unul în compania celuilalt. Numai 

că există şi aici... o problemă. Silviu fusese racolat de o bandă de traficanţi de arme. Îi ascunde lui 

Carmen acest lucru de teamă că nu o să mai vorbească cu el. L-au sfătuit şi prietenii să renunţe la 

prietenia cu ea, pentru a nu-i face vreun rău. Dar Silviu este atât de sigur pe el, încât nu crede că ar 

exista vreun pericol. 

Luca află şi el de relaţia fostei sale prietene cu Silviu. Abia acum îşi dă seama  

de pierderea suferită şi încearcă s-o recucerească pe Carmen. El îi spune fetei adevărul despre 

Silviu, dar aceasta nu-l crede. Ea nici nu mai simte nimic pentru fostul prieten. 

Întâmplarea face ca Silviu să intermedieze o afacere cu arme de mâna a doua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pe care le plasează unor mafioţi destul de periculoşi, la un preţ 

dublu faţă de valoarea lor. El nici nu ştie toate dedesubturile afacerii, 

pentru că gândurile sale sunt acaparate de Carmen. Cei păcăliţi îşi dau 

seama de înşelătorie şi vor să se răzbune pe  Silviu, considerând că el este 

vinovatul principal.  

 Într-o seară, Carmen şi Silviu se întorceau spre casă pe o stradă mai lăturalnică. 

Deodată, i-au atacat nişte indivizi necunoscuţi; a avut loc un schimb de 

focuri de armă, în urma cărora Silviu a fost rănit, iar atacatorii s-au făcut 

nevăzuţi. Conştient fiind, băiatul a învăţat-o pe fată ce să facă şi unde să-l 

ducă. Silviu avea un prieten doctor care îi dă toate îngrijirile medicale 

cuvenite, iar Carmen stă de veghe lângă rănit toată noaptea. A doua zi, 

văzând că prietenul ei se simte mai bine, cei doi se despart. Ca să-şi protejeze prietena 

de răufăcători, lui Silviu îi vine ideea să anunţe că a murit. Când aude de la Beti că băiatul s-a 

prăpădit, Carmen este distrusă. Nu înţelege cum a putut să moară, după ce a văzut cu ochii ei că îşi 

revenise. Nu se poate împăca cu ideea... Gândurile i se învălmăşesc, nu pricepe ce i se vorbeşte.  

 Lui Luca i se pare suspectă moartea lui Silviu şi doreşte să facă 

investigaţii. Află că moartea a fost ,, aranjată” şi se duce să vorbească cu 

,,decedatul”. Silviu îl roagă pe Luca să-i ascundă lui Carmen adevărul, ca să o 

protejeze. Dar Luca nu se ţine de cuvânt şi fata află care a fost stratagema. 

Fără să stea o clipă pe gânduri, Carmen se duce la Silviu, iar acesta este 

nevoit să recunoască totul. A rugat-o să-l ierte, pentru că nu a vrut decât să o 

protejeze pe ea. 

 În timpul acesta, Luca s-a dus la decanul facultăţii pe care l-a anunţat despre Silviu şi despre 

traficanţii de arme din cadrul Universităţii. Tocmai când Luca îl sfătuia pe decan să-i elimine din 

facultate pe toţi cei implicaţi, apare Carmen însoţită de mai mulţi studenţi. Erau prietenii lui Silviu 

pe care Carmen îi convinsese să revină la o viaţă cinstită. Cu multă putere 

de convingere, fata l-a înduplecat pe decan să le ierte băieţilor rătăcirea şi 

să le mai acorde o şansă. Spre bucuria tuturor, acesta a fost de acord, cu 

două condiţii: toţi băieţii să efectueze 20 de ore de muncă în folosul 

facultăţii, câte o oră pe zi, după cursuri şi să înveţe foarte bine. Ei acceptă 

condiţiile şi, în scurt timp, redevin ceea ce au fost mai înainte: studenţi 

destoinici şi cinstiţi. 

Silviu şi prietenii săi i-au mulţumit lui Carmen, recunoscând că fără ea acest lucru nu s-ar fi 

putut întâmpla. Iar eu vă dau un sfat: nu vă lăsaţi pradă unor apucături periculoase şi nu mizaţi 

foarte tare pe o a doua şansă! 
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Planeta noastră este unică între corpurile  
      cereşti din această galaxie, fapt dovedit de foto- 
      grafiile realizate de sondele spaţiale. Au rămas multe 
        mistere de descoperit, printre acestea regăsindu-se şi cel 
        al Triunghiului Bermudelor. 
   Navigatorul Cristofor Columb s-a confruntat şi el cu acest  
         fenomen inexplicabil. El a notat în jurnalul său de bord că în acea  
          zonă a Atlanticului, cunoscută mai târziu ca Triunghiul Bermudelor, 
          se petreceau lucruri extrem de bizare. Pe nava sa, Santa Maria, busola 
           a început brusc să se rotească rapid, iar pe cer a apărut o lumină ciudată. 
             Până astăzi, navigatorii şi piloţii au cunoscut întâmplări şi mai  

stranii, astfel că mulţi dintre ei au dispărut cu navă cu tot. 
Potrivit scriitorului american Charles Berlitz, în 26 de ani au dispărut  

            peste 100 de avioane şi nave şi peste 1000 de oameni şi-au pierdut viaţa fără ca  
             vreun cadavru să fie găsit. 

    Cel mai mare vas înghiţit de ape a fost cargoul norvegian Anita, cu un tonaj  
  de 20000t care a dispărut în anul 1973. În 1918, vasul american Cyclops a dispărut cu     
  309  pasageri la bord. 

Vasul Freya a fost descoperit în anul 1902 în Triunghiul Bermudelor, dar nu    
               era nicio urmă de echipaj.  

Un Boeing 727 de la National Airlines a dispărut brusc timp de 10 minute de     
               pe ecranul radar, înainte de a sosi pe aeroportul din Miami. Piloţii susţin că nicio         

   clipă nu au pierdut contactul radio cu turnul de control. Se presupune că fiinţe                    
               extraterestre ar fi răpit oamenii în scopul cercetării sau că apa ar fi de origine             
                vulcanică după concentraţia de sulf pe care le posedă adâncurile. O ipoteză ar fi                      
                       existenţa câmpului magnetic, care dereglează aparatele de bord. 
              Dar indiferent de presupunerile cercetătorilor, Triunghiul Bermudelor            
                    rămâne un mister.  
 
 
 
 
                          



  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

... cobra neagră a deşertului poate 

 trăi 6 luni fără mâncare? 

... hienele pot doborî, în haită, animale  

uriaşe  precum bivoli, rinoceri etc. cu  

condiţia să despartă pe unul dintre ele  

de restul turmei? 

... vulturii, ca să-şi înveţe puii să zboare, 

 le dau drumul de pe piscurile foarte înalte  

şi zboară alături de ei, iar când ajung la  

aproximativ 50 de m de pământ, îi prind  

cu ciocul de aripi şi îi duc înapoi?  

Ei repetă astfel acest gest până când puii pot zbura singuri. 

... excesul de confort dăunează grav sănătăţii? Cercetătorii de la NASA au 

făcut următorul experiment: au creat mediul cel mai propice pentru o amibă: 

temperatură ideală, hrană optimă, umezeală potrivită- totul era perfect. 

După o lună, ce credeţi că s-a întâmplat? Amiba a murit! Concluzia: dacă  

          ducem o viaţă prea confortabilă, n-o să ne fie prea bine... 

... cucul depune câte un ou în cuibul altei păsări, alături de ouăle acesteia? Pasărea 

cloceşte toate ouăle, iar puiul de cuc eclozează cel dintâi, după care aruncă celelalte 

ouă din cuib. Fiind singurul pui rămas şi crezându-l al ei, pasărea- gazdă continuă  

                să-l hrănească... 

... delfinul, în timpul somnului, îşi odihneşte o parte a creierului, iar cealaltă 

veghează asupra prădătorilor? 

 
 



 

 

 

 

... atunci când omul strănută, i se opreşte inima pentru o milisecundă, iar toate 

 funcţiile corpului se opresc? 

... un fir de păr uman poate suporta o greutate de 3 kg? 

... populaţia Chinei reprezintă 25% din populaţia Terrei? 

... cea mai joasă temperatură a globului a fost înregistrată în Antarctica pe data 

 de 24 august 1960, aceasta fiind de minus 127 grade C? 

... firul de păianjen are o rezistenţă desebită? Dacă ar avea grosimea unui creion,  

un asemenea fir ar putea opri din zbor un Boeing 747!? 

... Albert Einstein a început să vorbească la vârsta de 6 ani? 

... există două animale care pot vedea spaţiul din spatele lor fără să-şi mişte  

capul? Acestea sunt iepurele şi papagalul. 

... imnul Greciei are 158 de strofe şi că niciun grec nu cunoaşte în întregime 

 imnul statului? 

... delfinii dorm cu un ochi deschis? 

... în Indonezia se vorbesc peste 365 de limbi diferite? 

... Biblia este tradusă în 2233 de limbi? 

... fluturii percep gustul cu picioarele? 

... alfabetul limbii chineze conţine peste 40 000 de caractere? 

... un melc poate dormi 3 ani? 

... păsările nu transpiră? 

... o furnică poate să supravieţuiască până la două săptămâni sub apă? 

... omul pierde o jumătate de litru de apă pe zi prin respiraţie? 

... numele maşinii Mercedes provine de la numele unei austriece? 

... dacă iei orice număr, îl dublezi, aduni 10, împarţi la 2 şi apoi scazi numărul 

 iniţial, răspunsul va fi întotdeauna 5?  

... în ultimii 3 500 de ani au existat doar 230 de ani fără războaie? 

... foarfeca a fost inventată de Leonardo da Vinci? Acesta putea să scrie cu o  

mână, iar cu cealaltă să deseneze simultan. 

 

                                                                



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Cel mai lent mamifer este reprezentantul familiei 

             leneşului cu trei degete, din America de sud, care se deplasează 

              pe sol cu viteza de până la 0,16 km pe oră. 

• Cel mai rapid animal de pe pămănt este ghe- 

            pardul, care poate ajunge la viteza de 120 km pe oră. 

• Cel mai rapid înotător este peştele cu velă care se  

            deplasează cu viteza maximă de 111 km pe oră. 

• Animalul care atinge cea mai mare viteză este şoimul  

          călător, care poate accelera în picaj până la viteze de 350 km pe oră. 

• Cel mai greu mamifer terestu este elefantul african care  

           poate ajunge la greutăţi de 4 până la 7 tone, chiar mai mult. 

• Cel mai înalt mamifer terestru este girafa care poate 

           atinge o înălţime de aproximativ 5,5 metri. 

• Cel mai lung şarpe este marele anaconda care 

           ajunge la lungimi de 8-9 metri. 

• Cel mai mare animal marin este balena albastră, care  

           atinge în medie o lungime de 35 metri şi o greutate de 130 tone. 

• Cea mai mare specie de insecte care au trăit vreodată au fost  

               Libelulele gigant de 70 cm, care au trăit acum 250 milioane  

    de ani. 

• Cele mai mari scoici sunt scoicile uriaşe cu o lungime  

                  de 1,4 metri şi o greuate de 500 kg. 

• Animalele care ating cea mai înaintată vârstă sunt bureţii  

              din specia Scolymastra, care pot ajunge la vârsta de 10.000 ani. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Cel mai înalt copac din lume. Cel mai voluminos. Cel mai bătrân. 

• Recent s-a descoperit în America de Nord, în Parcul Natural Redwood 

din California, un arbore numit Hyperion ( Sequoia semipervirens), care atinge 

puţin peste 115 metri. Acest arbore este chiar mai mare decât secularul Sequoia 

Gigantea! 

• Tot  în California au fost descoperiţi şi alţi copaci gigant. Este vorba  

despre cel mai voluminos arbore, Sequoia General Sherman, de 1486,6 metri 

cubi şi cel mai bătrân copac, Matusalem, vechi de peste 4.650 de ani. Împreună 

cu gigantul Hyperion au fost descoperiţi alţi doi copaci de înălţime apropiată 

acestuia. 

• Cu toate acestea, cel mai înalt copac ce a existat până acum pe Pământ a  

fost un eucalipt din Australia, descoperit în 1872, de 150 de metri. 

ŞTIAŢI CĂ... 

• Ştiaţi că un melc poate să doarmă fără întrerupere timp de 3 ani şi să nu  

moară de foame? 

• Ştiaţi că din veninul cobrei, cel mai veninos şarpe din lume, se obţine  

antidotul pentru muşcăturile de şarpe? 

• Ştiaţi că chiar în această secundă, 50% dintre şoferi depăşesc limita de  

viteză? 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

•  

� Hărnicia alungă sărăcia. 

� Iarba rea creşte repede, şi cea bună  

 încetul cu încetul. 

� Adună la tinereţe, ca să ai la bătrâneţe. 

� Banul ascuns în pământ nici nu creşte, nici 

nu rodeşte. 

• Prin muncă şi stăruinţă vei ajunge la dorinţă. 

• Lucrul lungeşte viaţa, iar lenea o scurtează. 

• Trândăvia ne oboseşte mai mult ca munca. 

• Munca ne scapă de trei mari rele: de urât, de fapte 

rele şi de neavere. 

• Munca e blagoslovită, când te ţii de ea, ai pită. 

 

 
 
 



 
 

 
 

 
 

Ce trece prin faţa ochilor 

Şi nu-l poţi vedea? 

( lupmit) 

 

Toată ziua: cioca-cioca! 

Vine seara: boca-boca! 

( luropot) 

 

Curea verde 

Prin iarbă se pierde. 

( alrâpoş) 

Am o cutie 

Ca o colivie, 

Cântă la nebunie. 

( luoidar) 

 

Am picioare, dar nu merg, 

Oboseala o-nţeleg. 

( lunuacs) 

 

Nu-i fierbinte, 

Dar usucă. 

( avitagus) 

 

culese de Lupu Florinel- Adelin, cl. a VI-a C 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
• Magda îl iubea pe Tudor Şoimaru fără să ştie că acesta  
nu ştia limbi străine. 
• Pe Tudor Şoimaru, dorul pentru Magda îl trăgea jos de pe  
cal, mai-mai să pice! 
• Soldaţii îi urmăreau pe nemţi şi, cum vedeau că se urcă în  
avioane, săreau călare pe tunuri şi îi urmăreau pe  
tot aeroportul. 
• La începutul fiecărei poezii eminesciene e plantat  
câte un tei mai gros sau mai subţire, în funcţie de câte  
strofe are poezia. 
• Singurele metale în stare gazoasă sunt nemetalele. 
• Mihai Eminescu şi-a intitulat poezia ,,Din valurile vremii...” 
 vrând să sugereze vremea şi apoi nu a mai continuat titlul din 
 nu ştiu ce motiv, s-a răzgândit şi a început strofa I.  
• Nechifor Lipan a murit călcat în picioare de calul său. 
• Cu ajutorul câinelui, Vitoria Lipan şi-a găsit foarte repede  
zăcămintele soţului. 
• În 1877, trupelor ruseşti li s-a permis să traverseze teritoriul  
României împreună cu tancuri şi avioane, iar românii 
 le-au dat mâncare şi cazare contra cost.  
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• TURIŢĂ ANDREEA– CL. a II-a D: PREMIUL al III-lea  

                la concursul  ,,CUVÂNT ŞI CULOARE” pentru compunerea: 

,,PĂDUREA VESELĂ, PĂDUREA TRISTĂ” 

 

• MARCU ALEXANDRA – CL. a II-a D: MENŢIUNE (97 de puncte) 

la concursul PROEDUCAŢIA ,,EUCLID”- Matematică 

• ALBERT DIANA – CL. a II-a D : PREMIUL  I  (100 de puncte) 

la concursul ,,ÎN LUMEA LUI ŞTIE-TOT” 

 

• BUCUR ROBERT – CL. a II-a D: PREMIUL al III-lea (90 de 

puncte) la concursul ,,ÎN LUMEA LUI ŞTIE-TOT” 

 

• NICA MIHAELA  –CL. a IV-a B: PREMIUL PENTRU 

FLUIDITATEA EXPRIMĂRII 

la concursul ,,PE TĂRÂMUL IMAGINAŢIEI” 

 

• PĂUNA ANA– MARIA - CL. a IV-a B: PREMIUL PENTRU 

IMAGINAŢIE CREATOARE  

la concursul ,,PE TĂRÂMUL IMAGINAŢIEI” 

 

• ANDREI EMANUEL – CL. a II-a C: PREMIUL al II-lea  

la concursul ,,ÎN LUMEA LUI ŞTIE-TOT” 

 

• ZAFIRIS FLAVIUS  – CL. a II-a C: PREMIUL al III-lea 

                      la concursul ,,ÎN LUMEA LUI ŞTIE-TOT” 

 



 



                 
 
 
 
 
 
 
                   
 
                
                 OLIMPIADA DE CULTURĂ CIVICĂ – FAZA JUDEŢEANĂ 2010 
                
                BUCURIE IOANA ŞI IONICĂ CRISTINA- Cl. a VIII-a A:  PREMIUL I 

                GOH ANJIE ŞI DRĂGULIN ANDREEA – Cl. a VII-a C:  PREMIUL al III-lea 

                

                 OLIMPIADA DE LIMBA ROMÂNĂ – FAZA JUDEŢEANĂ  2010 

                  IANA ELENA- Cl. a VIII-a A:  PREMIUL al II-lea 

                   CÂŞLIANU RADU- Cl. a V-a B: MENŢIUNE 

                   TUDOR IOANA- Cl. a VI-a A: MENŢIUNE 

                

                OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ – FAZA JUDEŢEANĂ  2010 

                  PREDA ANDREEA – Cl. a VII-a B: PREMIUL al III-lea 

 

               CONCURS  JUDEŢEAN  „REPORTER ÎN LUMEA CUVINTELOR”                                    

     CRĂCIUN ALINA- Cl. a VIII-a C: MENŢIUNE  pentru realismul descrierii 

               

 

 

                 

                 

                CONCURS  ,,LIRE EN FETE”  

                NICOLAE ALEXANDRA- CL. a VIII-a  C  PREMIUL SPECIAL  

                  PUŞCAŞU ŞTEFAN ANDREI- CL. aV-a A  PREMIUL SPECIAL 

                  TASE ANA- MARIA- CL. a V-a B  PREMIUL al III-lea 

                  ŞTEFAN ELENA- ADRIANA- CL.a V-a B  PREMIUL al III-lea 

  

 

                  



   
 



 



 



 



 



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coloana roşie= Sinonim cu arta literară al cărei mod de exprimare este limba. 
 

1. Cartea Sfântă 
2. Autorul român al poveştii ,,Punguţa cu doi bani”-Ion… 
3. Autorul celebrei opere literare ,,Doi feţi cu stea în frunte’’-Ioan… 
4. Culegătorul basmului ,,Prâslea cel Voinic şi merele de aur’’-Petre... 
5. Autorul romanului ,,Fram-Ursul Polar’’-Cezar... 
6. Autorul schiţei ,, Privighetoarea”-I. Al. ... Voineşti 
7. Autorul romanului ,,Cireşarii’’-Constantin... 
8. Autorul german al poveştilor ,,Prinţesa şi bobul de mazăre’’, Soldăţelul de plumb’’- 

Hans Chr. ... 
9. Autorul romanului ,,Aventurile lui Tom Sawer’’-Mark... 
10. Autorul Cărţii Junglei-Rudyard.... 
11. Autorul schiţei ,,Triumful talentului’’ I. L. ... 
12. Autorul volumului ,,Din lumea celor care nu cuvântă’’-Emil... 
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Pisica toarce 
În fiecare zi, 

Ea este 
Domesticită 

De om. 
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 Îi informăm pe cititorii noştri că 
revista ,,AGORA” a fost înregistrată la 

Centrul Naţional ISSN, Biblioteca Naţională a României,  
având codul de identificare:  ISSN 2067-9556 
Revista este publicată pe internet la adresa: 

http://alexagora.weebly.com/page-8.html 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curăţenia de primăvară în grădina şcolii (elevii claselor a II-a C şi a II-a D) 
*************************************************************************** 

     Foto coperta 1: ,,Crăciuniţele” (Tudorache Antonia şi Chivu Georgiana, cl. a VII-a A); 

     Foto 2: ,,Frumuseţile de acum...” (Tudorache Antonia şi Chivu Georgiana, cl. a VII-a A);            

     Foto 3: ,,Dansul este totul...” (Dorobanţu Andreea- cl. a VII-a B şi Antonică Tiberiu-  

                 cl. a VI-a C) 

      Foto coperta 4: ,,Printre nămeţi” (elevi ai clasei a VII-a A: Dumitru Ana-Maria, Pădure     

                               Irina, Neacşu Iuliana, Chivu Georgiana, Tudorache Antonia, Chiţulescu  

                               Alberto şi Alexe Traian) 

*************************************************************************** 

La elaborarea acestui număr au participat elevi ai claselor: IIC, IID, IIIB, IVB, VC,  

VD, VIC, VIIA, VIIB, VIIC, VIID, VIIIB şi VIIIC 

*************************************************************************** 
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