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Raluca Andrei  VI B 

 

 
Aşa cum mulţi copii au preferat dintotdeauna 

televizorul cărţilor, pot spune că şi eu am fost ca ei. Acum 

cinci ani, mai precis când aveam şapte ani, mama m-a sfătuit 

să citesc o carte. Eu nu înţelegeam de ce trebuie să citesc o 

carte dacă pot vedea filmul. 

Într-o seară mama mi-a spus că are o surpriză pentru 

mine. Mă aşteptam poate la o jucărie, poate la un film sau la 

alte lucruri la care se aşteaptă orice copil. Am văzut-o că intră 

în cameră şi îmi arată o carte. Am deschis-o sperând că are un 

CD audio, dar nu era aşa. Ei bine, dacă nu are CD, măcar 

ilustraţii frumos colorate, dar şi  de astea ducea lipsă. Am fost dezamăgită, dar şi mama a 

fost. Spera să mă bucur de prima mea carte. Mi-a spus „Noapte bună!”şi am mers la 

culcare cu speranţa că a doua zi va fi de neuitat. A! Nu v-am spus? A doua zi mergeam la 

munte. 

La prima oră a dimineţii noi eram într-o pădure de conifere. Vroiam să explorez 

natura cu părinţii.Am observat o veveriţă şi am mers după ea. Am vrut să o iau dintr-o 

scorbură, dar ceva m-a prins şi am pătruns într-un fel de vestibul al unui hotel. Pe fiecare 

uşă, în loc de numărul camerei scria un titlu şi un autor, ca de exemplu: „Prinţ şi cerşetor” 

de Mark Twain, „Heidi” de Johanna Spyri, „Fram, ursul polar” de Cezar Petrescu. 

Din celălalt capăt venea un dinozaur ce părea blând, cu halat de laborator şi cu 

stetoscop. M-a întrebat foarte prietenos: 

- Cum te cheamă? 

- Raluca, am spus sfioasă. 

- Şi de ce nu vrei să citeşti? 

Când am auzit această întrebare, am amuţit. Mi-a spus că este doctor în cartecitină, 

ştiinţa care vindecă copiii de boala necititului. Mi-a spus că îl cheamă doctorul Stetoscop. 

A hotărât că vrea să-mi arate fiecare cameră sau măcar câteva. În fiecare cameră era câte 

o bibliotecă cu fiecare ediţie a cărţii al cărui titlu se afla pe uşă şi un birou pentru lectură. 

Doctor Stetoscop a început să-mi citescă şi am rămas uimită. Nu am plecat până nu a 

terminat cartea. Atunci am înţeles ce am pierdut.  

- E timpul să plec. Probabil mama e îngrijorată. 

- Bine. Dar stai puţin! 

Nu ştiam ce vrea să facă. Mi-a pus stetoscopul pe piept şi mi-a spus că m-am 

vindecat. Mi-am luat „la revedere!”şi am ieşit de acolo. Spre uimirea mea nu am lipsit 

deloc. Mama a fost şi mai uimită când i-am spus că vreau să citesc cartea pe care mi-a 
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dat-o. Datorită doctorului Stetoscop m-am vindecat pe loc de boala necititului. Îl 

recomand şi altor copii. Este uimitor! Ca încheiere vreau să vă spun un proverb vechi 

decând lumea şi pământul: „Nu judeca o carte după copertă”. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Alexandra Vasile – VI B 

 
În ziarul local se anunţă selectarea a patru tineri în vederea unei expediţii pe o 

insulă părăsită. Se cerea concurenţilor s-şi ia în bagaj doar ceea ce credeau ei că îi 

reprezintă mai bine. Una dintre fete a luat cu sine multe rochii şi articole de îmbrăcăminte 

ca pentru un an întreg. Colega ei a luat multe farduri, creme şi loţiuni menite să îi întreţină 

aspectul fizic. 
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Un băiat din cei doi a luat mingea  şi racheta de tenis, deoarece spera să petreacă 

timpul cât mai frumos. Ultimul concurent din cei patru şi-a luat cu sine o valiză de cărţi. 

Colegii lui l-au ironizat întrebând ce are de gând să facă pe o insulă cu atâtea cărţi. 

Tinerii au ajuns la locul stabilit. Fiecare dintre ei s-a concentrat pe obiectele aduse. 

Fetele se machiau, se îmbrăcau elegant, dar în curând s-au plictisit şi au început să se 

certe între ele. În curând s-a săturat de jocul cu mingea, cu racheta şi acel băiat. Toţi trei 

erau plictisiţi şi nefericiţi. 

Doar ultimul băiat, cel cu cărţile, era fericit şi liniştit, căci în paginile cărţilor a 

găsit un adevărat izvor de bucurie şi de împlinire. Curiozitatea lui era vie şi nu găsea nici 

un moment de plictiseală. Ar fi stat acolo o viaţă întreagă. Ceilalţi s-au dovedit a fi 

neinspiraţi prin alegerea făcută. 

 

 
 

 

 
Alina Oprea – VII A  

 

Vacanţa de vară, poate pentru unii reprezintă un concediu lung pentru relaxare, dar 

pentru mine înseamnă o frunzăreală emoţionantă a enciclopediei vieţii,cu problemele şi 

bucuriile inerente, cu speranţă de mai bine. 

Vacanţa reprezintă o lume imaginară în care înveţi o grămadă de lucruri noi şi 

interesante care rămân stocate în forurile noastre interioare. 
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Ea este o călătorie spre altfel de educaţie şi maturizare pe care toţi copiii o străbat 

cu zâmbetul pe buze, aproape pe nesimtite. 

 

 

 

 
Edmond Bănică – VII A 

 
Amintiţi-vă de norocul care vi s-a dat pentru a explora atât de multe locuri în 

această vacanţă. 

Unii dintre voi poate aţi plecat în alte ţări, alţii poate la munte sau la mare în ţara 

voastră. Însă mai gândiţi-vă şi la copiii care poate nu au avut acelaşi „trai” ca şi voi, care 

nu au putut pleca niciunde datorită problemelor, grijilor care le macina copilăria. 

“Altundeva”nici nu există pentru ei.Sunt copii care nici nu suferă din cauza asta!! Unii 

nici măcar nu au televizor sau alte aparate electrocasnice şi mai ales calculator, fără de 

care unii dintre voi nu aţi putea „trăi”. 

Stai odată şi imaginează-ţi cum te-ai simţi tu în locul lor, să fii lipsit de toate 

lucrurile tale care îţi sunt dragi, cu care ai copilărit şi ai atâtea amintiri frumoase. Cu alte 

cuvinte „Învaţă să apreciezi ceva, până- l ai!”,sau, mai bine „învaţă să nu-l priveşti de sus 

pe cel care nu are şi îşi întinde cu încredere mâna către tine ”. 
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Alice Voinea – VII A 

 
Iată-ne din nou la şcoală, cu toţii stând în faţa doamnei profesoare, depănând 

amintirile unei vacanţe de neuitat. 

În această vacanţă, alături de părinţii mei am descoperit locuri minunate şi am 

înţeles că, indiferent de naţionalitate, oamenii sunt drepţi, cinstiţi şi omenoşi. Am avut 

ocazia să mă împrietenesc cu copii din Germania şi chiar dacă nu vorbeam aceeaşi limbă 

ne înţelegeam foarte bine şi participam la diferite jocuri şi activităţi pe care le aveam în 

program. 

A fost minunat..., dar întors acasă, mi-am dat seama că sunt norocos şi trebuie să-

mi preţuiesc părinţii care mă iubesc atât de mult şi fac eforturi deosebite pentru ca eu să 

fiu  fericit.  

În lume şi la noi în ţară sunt foarte mulţi copii care în perioada aceasta, şi nu 

numai, poate visau la o frântură din clipele minunate pe care noi l+amtrăit aevea, dar ei 

nu le pot avea niciodată. 

E greu şi totuşi... poate, într-o zi, o minune va schimba viaţa tuturor copiilor 

nefericiţi.Depinde  şi de noi cât de repede va sosi! 
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 Valeriu Ivan - VII A 

 
La fel ca pentru orice elev şi pentru mine vacanţa este un motiv de încântare. 

Vacanţa este un spaţiu al descătuşării bucuriei, un Paradis în care eşti liber să faci orice, 

cu toate că nu ai nimic de făcut. 

Clipele minunate pe care le-am trăit în această vară mi-au umplut sufletul de 

bucurie şi în acelaşi timp, m-au făcut să privesc viaţa cu alţi ochi. 

Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru şansa pe care mi-a oferit-o să sper ca toţi copiii 

din lume să aibă parte de o vacanţă de vis. 
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Ioana Tudor – VII A 

Pentru început vreau să cercetăm! 

Dacă am căuta în dicţionarul ştiinţific semnificaţia cuvântului VACANŢĂ am găsi 

o definiţie sută la sută adevărată, însă tot atât de plictisitoare. Dacă am întreba-o pe bunica 

ne-ar spune că VACANŢA este pentru a te odihni. Corect, însă doar atât?! 

Ei bine, am tras o concluzie! Cărţile şi bunicii nu ne pot ajuta! Dar haideţi să 

încercăm să eliberăm amintirile blocate în sertarele memoriei noastre. Am descoperi 

ceva? Bineînţeles! Curiozităţi, jocuri, distracţii şi tot ce e frumos în viaţa unui 

copil,PRIETENIA. Asta înseamnă VACANŢĂ! 

Nu a fost chiar atât de greu, nu-i aşa? 
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Andreea Hemeş – VII A 

 
VACANŢA este acel cuvânt magic care te face să zâmbeşti mereu. Prieteni, 

jocuri, distracţie, vară, soare... toate aceste lucruri sunt definite printr-un singur cuvânt: 

VACANŢĂ. 

Când mă gândesc la prietenii de la ţară, la căldură, la petalele colorate ale florilor 

din grădina bunicii şi la fluturii ce plutesc pe lângă mine, mă copleşeşte un dor de tot ce 

înseamnă VACANŢĂ. 

Mă cuprind emoţiile ...şi atunci mă gândesc la copiii ca şi mine, care poate nu ştiu 

cu adevărat ce înseamnă o VACANŢĂ plină de amintiri spumoase, pe care nu le poţi uita 

niciodată. 

Şi răsfoiesc amintirile mele şi văd norocul de a avea o astfel de VACANŢĂ. Mă 

bucur de fiecare clipă! 
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Maria Niculescu – VII A 

 
În această vacanţă, împreună cu părinţii mei, am fost într-o ţară vecină, despre 

care mulţi ai noştri nu vorbesc tocmai cu respect. Dar acolo oamenii erau foarte curaţi, iar 

pe străzi, în parcuri, în staţii nu era nici măcar un ambalaj aruncat. Dacă cineva totuşi lăsa 

gunoaie oriunde, în loc să le pună la un coş, era nevoit să plătească o amendă 

serioasă.Pentru ei nu era o problemă colectarea selecţionată a deşeurilor... 

Când am ajuns acasă mi-am dat seama că, dacă dorim să avem o ţară mai curată, 

trebuie să o îngrijim şi să nu mai neglijăm ceea ce în alte locuri a devenit o a doua natură 

a oamenilor. De atunci am învăţat să pun toate deşeurile la un coş de gunoi.Apropo pentru 

câţi dintre voi a însemnat ceva concret 25 septembrie- Ziua curaţeniei în România? 

 

 

 
Alexandra Frangulea – VII A 

 
- Aş vrea să vă povestesc ceva interesant... Vreţi să ştiţi? BUN!!! Atunci ar trebui 

să încep. 

 Ieri într-o pauză am avut o mică discuţie cu cea mai bună prietenă a mea. La un 

moment dat aceasta m-a întrebat în chip paradoxal: 
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- Ce te-a învăţat vacanţă?  

- Ce am învăţat?! Hm...,deşi nu m-am gândit până acum la vacanţă ca la o 

perioadă de acumulări...sunt multe de spus. Am învăţat să fiu mai puţin  timidă, că nu 

rezolv nimic cu sfiiciunea, să nu mai fiu egoistă, lăudăroasă şi mai ales să nu mint,că mai 

rău mă afund în necazuri. Am încercat să îmi fac noi prieteni prin taberele pe unde am 

fost şi cred că am reuşit. Dar tu? 

Şi atunci s-a suntat, am spus că o întreb în pauza viitoare, dar uitasem că acum 

avea să înceapă ultima oră. 

Tu, cititorule, ce achiziţii ai făcut în urma experienţelor verii? 

 

 
Alexandra Păuna –VII A 

 
Anul trecut împreună cu părinţii mei am călătorit în Grecia, la Kalamata.  

Locurile au fost atât de frumoase şi de interesante încât ne-au îmbiat ca şi anul 

acesta să petrecem vacanţa în acelaşi loc. Spre surprinderea mea, dealurile, care acum un 

an erau pline de livezi pe rod, acum erau arse şi bătrânii măslini dispăruseră. Am întrebat 

cu consternare  ce s-a întâmplat şi aproape că nu era nevoie de explicaţia că un foc 

mistuitor a ars totul în calea lui: case, iarbă, pomi. Animalele supravieţuitoare au rămas 

fără mediul lor de viaţă...Ce imagine sinistră! 

 Se pare că acea urgie a pornit de la o ţigară aruncată cu nepăsare  pe geamul unei maşini. 

Mai conta oare cine era vinovat? 

Am înţeles că a  avea grijă de mediu,nu este un slogan simplu...,că sursele de foc 

trebuie ţinute sub control şi cât mai departe de natură, deoarece pot distruge ireversibil 

peisaje, ecosisteme, ce nu demult încânta orice privitor. 
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Mă doare ce a făcut o clipă de uitare de sine! Oare,copiii mei peste câţi ani vor 

putea admira un peisaj aşa cum am făcut şi eu acum un an.Poate nu va fi nevoie de un:”a 

fost odată ca niciodată” sau de un album de poze... 

 

 

 
- Fără nume VIIA - 

 
Mai sunt câteva zile până la vacanţa de vară, iar copiii sunt foarte entuziasmaţi şi 

discută unde vor să călătorească, ce regiuni vor explora. 

Vacanţa la ţară ne învaţă cum se câştigă pâinea, adică prin muncă grea susţinută 

chiar atunci, când alţii se odihneasc sau când intemperiile ne ţin la televizor ori calculator. 

Care e visul unui copil de la ţară?Să-şi ajute părinţii, să iasă la imaş cu oiţe unde 

poate la rându-i să zburde cu tovarăşii de joacă, printre care poate mă număr şi eu… 

Vacanţa ne mai învaţă să fim recunoscători părinţilor că ne plimbă prin locuri 

deosebite, la care unii copii doar visează!  

Astfel, EA ne face să zâmbim şi să fim veseli, să îi apreciem cum se cuvine pe cei 

din jur care muncesc pentru noi : copiii. 
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Diana Elena Mărgărit – IV A 

 
 

Naviga vaporul...Naviga...Tăcere deplină...În jurul meu, întinderea albastră 

tremură încărcată de mister. Îmi amintesc ce spunea pescarul Santiago în „Bătrânul şi 

marea”: „Marea e frumoasă, dar ascunde multe mistere”. 

Eram împietrită de spaimă. Cu respiraţia tăiată, cu gândul la o eventuală 

nenorocire – un naufragiu sau o furtună ce ar fi putut sfărâma vaporul, o nenorocire ce m-

ar fi putut arunca într-un asemenea pustiu. Imens pustiu! Doamne! Numai sloiuri de 

gheaţă cât nu le puteai cuprinde cu vederea,puternice, mari, construite parcă din cuburi de 

cristal... 

Priveam în tăcere...Cutremurată de gândul negru ce mă împresura...Un gând ca un 

corb ce zboară şi zboară, rotindu-se, înălţându-se, dispărând...În mintea mea îşi face loc 

un alt gând...De această dată mai blând...Din ce în ce mai blând...Mă minunam de insula 

solitară, de pustiul ce o caracteriza, de imensitatea ei ce o proiecta ca pe o fantasmă din 

vis în mijlocul pustiului din oceanul polar. Era atât de posomorâtă arătarea din ape! Atât 

de posomorâtă şi atât de despărţită de restul lumii! Părea un ostrov blestemat de surghiun. 

Locul perfect ce se cuvenea pentru pedeapsă acelor răufăcători fără îndreptare! 

Pentru mine, Insula Singurătăţii – căci aşa o numisem rapid în gândul meu – era 

singura minune ce mă despărţea de  gândul la naufragiu. O, Doamne! O fi adevărată 

povestea lui Robinson Crusoe? Sau mi-o fi dat s-o transpun eu în realitate?! Insula – ce 
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minune! Câtă măreţie poate impune natura privirii omeneşti! Cum pornea din oceanul 

îngheţat şi se înălţa până la cer! Era sclipitoare...Zăpada lucea  la orice atingere firavă de 

rază de soare, care rar ajungea pe pământ şi care, de altfel, nici nu trimetea căldură! 

„Prea mare pustietate!  Prea întinsă! Prea nu ştiu cum! Aş vrea să creez o mie de 

versuri în care să descriu ceea ce văd: magia oceanului. O insulă! O stâncă! Mulţi gheţari! 

O minune desăvârşită de natură! Ar fi prea puţin o poezie...o mie...două...prea puţin 

pentru minunile din faţa mea!” 

Mă uit în zare ...Aerul răcoros îmi pătrunde în piept, în timp ce corbul cel negru 

aduce iar în mintea mea gândul cel înfiorător...dar tot cu privirea la insula de cristal! 

Mă uit în larg...Magia oceanului mă acaparase total...Îi aparţineam...Tăceam şi 

ascultam...Doar liniştea şoptea vântului: „Ce minune!” 

 

 

 
Diana - Elena Mărgărit - IV A 

 
Se spune că, odată, pe vremuri, într-un sat trăia o fetiţă pe care o chema Cojocar 

Teresa. Cojocar era numele ei de familie, iar Teresa era numele moştenit de la mama ei, 

care, după ce a născut-o pe frumoasa Teresa a fost chemată la Cer. În ultimele clipe ale 

vieţii sale, mama l-a chemat pe tatăl fetiţei şi i-a spus aşa: „Eu voi merge la Ceruri, tu vei 

rămâne să o creşti pe fetiţa noastră. Să ai multă grijă de ea căci este născută sub semnul 

unei stele norocoase. Ştii, suntem săraci şi nu am ce să-i las, însă îi voi lăsa numele meu.” 

Spunând  acestea, mama Teresei plecă într-o lume unde nu există „durere, întristare ori 

suspin”. 

În lumea în care avea să crească Teresa, există însă multă durere, multă întristare 

şi tot suspinul din lume, căci cu cât se făcea mai mare cu atât o cuprindea dorul de mama 

ei. Privea chipul mamei într-un tablou şi numai lacrimile calde de pe obraji îi mângâiau 

sufletul prea tânăr şi prea întristat de atâta singurătate. Îl avea, ce-i drept, pe tatăl ei, un 

om bun, harnic şi un tată iubitor, dar Teresa ducea dorul de mamă. Zilnic o măcina dorul 

şi numai cei orfani pot pricepe nemărginirea acestei nenorociri. 

Într-o zi, doborâtă de chinul dorului, Teresa se lăsă purtată de gânduri, căci numai 

ele îi cunoşteau secretele, suferinţa şi toate fanteziile ei. Astfel, pătrunse într-un scenariu 

în care ea, fetiţa de 10 ani era fericită, îşi îmbrăţişa mama, căci îi dăruise de ziua ei o 

rochiţă roşie de mătase. Iar mama o strângea în braţe, o săruta, o mângâia şi iarăşi o 

săruta. 

În următoarea clipă însă, fetiţa se trezi într-un râu de lacrimi. Mama dispăruse cu 

rochiţă şi cu mângâieri cu tot. Câtă durere! Câtă dorinţă de a-şi îmbrăţişa mama încă o 

dată! În acest moment îi veni o idee: să scrie o scrisoare mamei. Luă o bucată de hârtie 

albă şi-i scrise mamei ei cât de mult o iubeşte şi cât de mult şi-ar dori să fie împreună. 

Căci auzise ea la colegele ei câte lucruri minunate poate face o mamă pentru fetiţa ei! 

Când termină scrisoarea, Teresa desenă două inimioare: una mică şi un mare, 

lipite între ele. 

Timp de două zile, Teresa ţinu scrisoarea permanent cu ea. Ar fi dorit să o trimită. 

Dar  care era adresa? Cine ar fi putut-o şti? 
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După câteva zile, lacrimile porniră iar din obârşia lor, iar Teresa nemaiputându-le 

stăpâni hotărî să mai scrie o scrisoare. Şi luă din nou o foaie albă, aşternu pe ambele sale 

feţe toate gândurile ei curate dedicate mamei. 

Văzând că poate comunica cu mama ei prin scrisori, Teresa hotărî să scrie în 

fiecare zi. Astfel, după trei luni, fetiţa ţinea în braţele ei nouăzeci de foi albe scrise pe 

ambele pagini. 

Într-o frumoasă zi de primăvară, Teresa îşi luă toate scrisorile şi ieşti în poieniţa 

din faţa casei cu ele. Se aşeză pe iarbă şi începu să le răsfoiască. Deodată, a adiere de vânt 

trecu peste foile sale şi le împrăştie prin toată poiana. Atunci Teresa începu să le adune şi 

fără să se supere rosti două versuri dintr-o poezie ştiută de ea: „Vântul rău e fără seamă/ 

Vântul nu ştie de mamă”. 

Intră-n casă cu foile aşezate una peste alta într-un teanc frumos. Le puse într-un 

colţ al camerei. După ce le lăsă jos, deveni îngrijorată: dacă vântul le împrăştia adineauri 

şi ea nu le-ar fi putut recupera? Dacă tatăl ei neştiind câte sentimente a ascuns în acele foi, 

va arunca vreuna dintre ele? Mai bine să le asigure. 

Luă un carton curat pe care scrise: „Scrisori pentru mama”; apoi sub titlul acesta 

se desenă pe ea cu braţele ridicate către cer. Luă foile, le aşeză frumos, apoi cu un ac cu 

aţă le cusu pe marginea din stânga. Puse cartonul scris la început, iar un alt carton curat la 

urma foilor „ca să le protejeze” gândi Teresa. 

I se părea că nu stau foarte bine prinse cu cele două coperţi, de aceea mai lipi o 

dată o bucată de carton peste cartonul lucrării întocmite. 

Era mândră de creaţia sa. Niciodată nu mai văzuse aşa ceva. La şcoală mai văzuse 

foi, dar nu erau prinse una de cealaltă. Ea şi colegii ei scriau pe tăbliţe cu un condei 

special, căci aşa era pe atunci. 

Deodată uşa casei se deschise şi intră tatăl Teresei însoţit de o femeie. 

- Teresa, doresc să-ţi spun ceva. Uite, noi nu mai putem trăi singuri. După ce 

mama ta a plecat dintre noi, eu te-am crescut cu multă greutate, iar acum că ai 

crescut mai mare m-am gândit că ai fi fericită să ai o mamă. 

Teresa se apropie de femeia care urma să-i fie mamă, iar mama o îmbrăţişă şi-i 

spuse: „Cât de frumoasă eşti! Toată viaţa mi-am dorit să am o fetiţă aşa de mare ca tine! 

O să te iubesc cât voi trăi.” 

După o seară de neuitat, petrecută în braţele unei mame, Teresa îşi aminti de 

scrisorile sale. Le mai răsfoi o dată, apoi scrise pe prima 

copertă: COJOCAR TERESA. Îşi făcu rugăciunea pentru 

culcare şi mulţumind Îngerului că i-a adus o mamă, plânse 

de bucurie. 

Două lacrimi ca două picături de rouă căzură pe 

coperta de carton. Întâmplător sau din voia destinului, o 

lacrimă căzu chiar pe literele COJO iar cealaltă pe literele 

RESA.  

Fetiţa adormi. Mămica ei veni să-şi vadă fetiţa cum 

doarme. O sărută pe frunte, apoi descoperi volumul de 

lângă pat.  

Tatăl, apărut în prag, o întrebă: 

- Ce este aceea? 

Iar noua mămică silabisi: 

- Aici scrie că este o  CAR TE. 

De atunci, orice creaţie care este formată din două coperte cu mai multe foi la un 

loc scrise cu poveşti se numeşte CARTE. 

 



18 
 

Edmond Bănică –VII A 
 

Un seif cu o intrare 

Fără bare, ori vreun lacăt mare 

O comoară mare ascunde, 

Ce nu poate fi furată, doar învăţată. 
(Cartea) 

 

Ioana Tudor 

– VII A 

 
 

Ce este copilăria?...0 fantasmă, o floare crudă, pură care a prins în petalele ei 

mirosul inconfundabil al adevărului...Pe aripi de vis am ajuns pe  vârful unui munte, iar 

din norii albi, aripi lepădate de îngeri, au început să curgă picături de ploaie în care erau 

oglindite amintirile mele. Nu voiam să atingă pământul de teamă ca nu cumva UITAREA 

să le facă să dispară pentru totdeauna. 

Nu ştim când şi unde începe şi nu ştim când şi unde se termină. Ne trezim doar că 

nu mai suntem copii, că am ieşit din copilărie, uneori fără să o fi trăit pe deplin... 

Copilăria este o lume fermecată, în care orice se poate întâmpla. Orice! Este vârsta la care 
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suntem cel mai aproape de Dumnezeu şi de toate tainele existenţei. Ne putem întâlni 

oricând cu balaurul cu şapte capete, cu zgripţuroaica cea haină, putem fi vrăjitori, eroi din 

filme sau benzi desenate, putem vizita orice loc din lume cu ochii minţii şi să credem cu 

tărie că am fost acolo cu adevărat. 

Copilăria este singurul moment al vieţii în care trăim totul la maximă intensitate. 

În care plângem şi râdem în aceeaşi zi, în care ne supărăm şi iertăm după câteva 

momente, în care suntem singuri şi totodată cu toată lumea. Apoi pe măsură ce trec anii, 

pe măsură ce ne maturizăm, nebunia şi exuberanţa copilăriei dispar. Devenim mai serioşi, 

zâmbim mai puţin, nu ne mai bucurăm de orice nimic care ni se oferă, avem gusturi, 

pretenţii rafinate...Nu mai credem în magie, nu mai credem în Moş Crăciun şi în sacul cu 

jucării, nu mai credem că mama şi tata sunt cei mai extraordinari părinţi din lumea asta... 

Nu mai iubim cu detaşare şi pasiune, nu mai roşim atunci, când greşim, nu mai chiuim de 

bucurie atunci, când cineva ne îndeplineşte o dorinţă mult aşteptată. Ar trebui ca măcar în 

suflete să rămânem veşnic nişte copii. 

Ni se destramă încet leagănul copilăriei, cuvintele atârnă greu şi îmi sfâşie 

sufletul, agăţându-se de fiecare dinte noi. 

Refuz şi voi refuza mereu să văd cum se disipează copilăria, cum se întunecă o 

bucată din sufletul meu. 

 

 

                           
 

    DIANA MARGARIT\ 

 

 
 

 

Într-o lume aurie,  

Pe-un noian de bucurie, 

Într-un rând de poezie  

E a mea copilărie. 

 

Printre jocuri adorate  

Şi caiete colorate 
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Stau în suflet adunate 

Ale copilăriei fapte. 

 

De-o compar c-un fulg de nea 

Sau c-o dragă rândunea 

E copilărie mea. – 

Cred că sunt o mică stea. 
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(compunere gramaticală) 

Andreea Păuna  - VII A 

 
Datorită rezultatelor bune la învăţătură, Mihai a avut parte de o surpriză plăcută 

din partea părinţilor săi. Aceştia i-au oferit oportunitatea să viziteze o ţară străină, 

Japonia, împreună cu prietenul său. 

La început a fost puţin difuz, dar apoi o stare de beatitudine l-a cuprins. Mihai este 

un băiat zvelt, cu trăsături frumoase, volubil, pragmatic, onest, ordonat şi optimist. 

Amicul său este puţin maliţios, uneori machiavelic, pesimist şi taciturn din fire. Cu o 

valiză în mână, cu aparatul de fotografiat după gât şi cu câţiva yeni în buzunar cei doi 

prieteni au plecat spre maiestuoasa Japonie. 

Totuşi pe Mihai îl şicana un gând: amicul său avea fobie de avion. Din acest motiv 

s-au hotărât să se deplaseze cu trenul luându-şi bilet la clasa I cu wagon – lit, un vagon 

ajuns salubru. În gara din Japonia îi aştepta gazda lor, o femeie mignonă cu un aer juvenil, 

îmbrăcată într-un chimono, ce flutura un fanion pentru a fi recunoscută. 

După câteva ore de mers  cu maşina au ajuns la vilă. Aceasta se afla într-un loc 

mirific ce semăna cu Edenul, măsurând peste 50 de yarzi. Aleea din faţă era pavată cu 

dale de un gri tern, înconjurată de jerbe din orhidee aşezate în zigzag. În mijlocul grădinii 

era aşezată o masă copioasă cu fructe, legume ,iar cănile cu o decocţie din mai multe 

plante emanau un miros îmbietor. Cuprinşi de un vertij după atâta drum copiii încep să 

mănânce cu poftă. Deodată, Mihai privi palid spre prietenul său care avea o faţă cuprinsă 

de o grimasă, deoarece se înecase de la o bucată de pâine  ingerată ce îi obtura respiraţia. 

Dând dovadă de mult zel, îl lovi cu putere în spate şi acesta îşi reveni după câteva 

înghiţituri din decoctul de plante. Stând la taifas cu acea femeie, cei doi află foarte multe 

informaţii despre Japonia şi despre habitatul lor. Aceştia află că Japonia este o ţară 

renumită pentru helioterapiile sale. După masă, practică yoga împreună cu un maestru 

yoghin renumit. 

Vacanţa a continuat cu momente memorabile de care copiii îşi aduc aminte cu 

nostalgie. 

”umor din lucrări cu cuvinte impuse”  
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V-ati gandit vreodata ce doare mai rau?  
O lovitura oare? Nu! Lovitura se vindeca incetul cu incetul, dar cuvantul odata 

spus nu se poate vindeca, sterge sau luat inapoi. De ce? Odata rostit cuvantul urat 
despre altcineva, cuvantul acela ramane in sufletul persoanei si nu se poate uita doar 
printr-o singura scuza (nesemnificativa pentru unii). 

Si mai important este daca persoana care a rostit acea vorba nici macar nu 
realizeaza ca a facut ceva rau, pentru ca se observa acel om care sufera catusi de 
putin de fapta lui si celalat care peste toate acestea mai ,,Rasuceste cutitul in rana”, 
vorbind in zeflemea cu colegul sau colega jignita. 

        Deci, in concluzie gandeste-te inainte de a folosi acele cuvinte urate, sau mai 

bine nici nu le folosi. Uita-le de parca nici nu te-ai fi intalnit vreodata cu ele, mai 
ales inainte de a fi major.  
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Vişoiu Răzvan - VI B 

 

Profesorul este cel care zâmbeşte chiar şi atunci când are sufletul greu, ascultă 

părerile tuturor fără a se enerva, captează atenţia prin modul de a preda şi discută despre 

orice, fără prejudecăţi.  

La ora unui profesor bun te duci cu drag şi te pregăteşti chiar şi atunci când nu 

prea ai chef de învăţat, deoarece nu poţi să îl dezamăgeşti.  

Sarcina cea mai importantă a profesorului este să-şi impresioneze elevii, să spargă 

crusta indiferenţei, să-i determine să-şi dorească să afle mai multe despre lumea în care 

trăiesc. 

Profesorul se implică în primul rând sufleteşte şi apoi intelectual. Cele mai simple 

gesturi ale unui dascăl sunt pline de semnificaţii pentru elevi. 

A fi profesor înseamnă mai presus de orice o „artă”. Aparent o profesie simplă, 

aceasta nu este totuşi la îndemâna oricui. Implică multă răbdare, multe momente de 

incertitudine, de descurajare şi multe ore de studiu. 

Un profesor bun este cel care înţelege universul copiilor, sesizează interesele care 

îi animă şi devine un model demn de urmat. El trebuie să aibă conştiinţa misiunii sale, 

disponibilitatea de a primi sugestii, aptitudinea de a instrui. În clasă se învaţă mai mult 

decât o materie, se învaţă o lecţie de viaţă. 

Profesorul modelează comportamentul social al elevilor, le întăreşte încrederea în 

forţele proprii, îi ajută să îşi aleagă drumul în viaţă.  

Un bun profesor  ne învaţă să descoperim frumuseţea din oameni şi ne insuflă 

credinţa că visele pot deveni realitate.  
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Alexandra Păuna 

- VII A 

 

 

 
 

Privind pe fereastra trenului îşi aminti vremurile copilăriei. Copilăria lui fusese 

destul de frumoasă faţă de cea a tatălui său şi în minte îi reveni povestea tatălui său. 

Acesta fusese un copil sărac rămas orfan de tată la vârsta de 12 ani, când alţi copii 

de vârsta lui erau lipsiţi de griji. Mai avea trei fraţi mici, iar pentru a putea supravieţui, 

mama sa a trebuit să-l dea să muncească la curtea unui morar. Văzând că e un copil 

deştept şi harnic,acesta l-a îndrăgit ca pe fiul său.,şi-a pus nădejdea în el, iar când a 

împlinit cincisprezece ani l-a trimis la şcoală.Au trecut anii şi fiul adoptiv se întoarce să-i 

mulţumească morarului inimos. 

De cum a ajuns în sat a pornit spre vechea moară. Drumul era anevoios. Coasta 

satului, ce ducea spre moară,era goală, pustie, cu surpături de nisip şi cu măsele uriaşe de 

piatră gălbuie ce ies din pământ şi se prăjesc la soare. La poalele urcuşului greu, între 
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pruni şi mori, se pitulează casa morarului. Iazul din spatele casei se prăbuşea la o înălţime 

de peste doi metri şi se sfărâma  în valuri ce fierbeau cu furie o spuma albă, clocotitoare, 

împrăştiind puzderie de stropi răcoroase. Ameţit de acest tablou şi de mirosul făinii 

proaspete de-abia îşi mai găsea cuvinte să întrebe de morar. Acesta murise cu câţiva ani în 

urmă, îi spuse chiar fiul morarului care se bucură nespus când îl văzu şi nu-l lăsă să plece 

de la moară decât după ce se îndestulase şi îşi trase sufletul câteva ore după lungul drum. 

Încântat de primirea făcută călătorul îşi spuse în sinea lui că aşchia nu sare departe de 

trunchi. 

 

 

 

 
 

Mă trezesc mai devreme ca de obicei, mă uit în dreapta şi văd raze de soare ce 

strălucesc pe cer încălzind primele firişoare mici de iarbă. Suntem în luna martie, este 

prima care ne vesteşte venirea primăverii, iar cu ea amintirile noastre despre copilărie şi 

locurile ne reînvie. 

 Multe dintre amintirile mele se leagă de uliţa care duce la poarta cea veche a 

bunicilor, străbătută de timpuri uitate. Curtea bunicilor este cel mai frumos loc din lume. 

Bunicul mă ia în fiecare primăvară cu el în grădină şi îmi spune câte o poveste. Este 

puţintel la trup, merge greoi şi pasul său este din ce în ce mai mărunt. Doar chipul său 

luminos, marcat de trecerea anilor mulţi, înfloreşte un zâmbetul blând ca o zi de 

primăvară. Poveştile spuse de el sunt mereu noi şi captivante. Astăzi bunicul va altoi un 

pom. 

- Bunicule, de ce se altoiesc pomii? 

- Pentru a face fructe mari şi mai gustoase cum spune proverbul: „Şcoala face 

omul, om /Şi altoiul pomul, pom.” 

- De ce nu toţi copiii care merg la şcoală sunt la fel? 

- Pentru că cei care învaţă carte îşi mulţumesc părinţii prin rezultatele lor la 

învăţătură şi sunt răsplătiţi la rândul lor printr-o viaţă ferită şi  lipsită de griji.Ei 

sunt altoiul care a legat... 

 

 

. 
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Andrei Valeriu Ivan – VII A 

 

 
Într-o ţară îndepărtată, departe de sufletele omeneşti, trăiau doi elefanţi. Ei erau 

buni prieteni, nedespărţiţi, iar familiile lor trăiau în bună înţelegere până într-o zi... 

Într-o dimineaţă, mergând după hrană, norocul sau ghinionul le scoase în cale un 

bananier, cum nu mai văzuseră până atunci. Bananele mari şi galbene ca aurul parcă le 

luaseră minţile. 

Începe cearta: 

- Prietene, nu te supăra, eu le-am descoperit primul! A spus unul dintre ei. 

- Ba eu! a răspuns celălalt, trăgând cu trompa de trunchiul bananierului. În 

contrazicerea lor, buchetele de banane coapte s-au împrăştiat pe jos. 

O maimuţă isteaţă, asistând de la început cearta lor, a adunat cu repeziciune 

fructele parfumate şi pline de dulceaţă. În câteva minute pe jos erau doar cojile. Oprindu-

se o clipă din ceartă, ei zăriră maimuţa, care le spunea cu bucurie în glas, bătându-şi burta 

cu palmele: „Când doi se ceartă, al treilea câştigă!” 

De atunci, cei doi prieteni au împărţit totul în mod egal. 
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Ana – Maria Tase – VIB 

 
 

Ziua de astăzi a fost specială atât pentru mine, cât şi pentru unii din colegii mei 

(cred). 

Mi-a plăcut foarte mult la muzeul de Istorie şi arheologie,în SALA Bassarabescu  

am admirat,în special, hainele, samovarul şi suporturile de ceşti ale lui Bassarabescu. În 

schimb,m-a întristat experienţa de la cimitir, unde nici măcar persoanele care lucrează 

acolo nu ştiau unde este exact înmormântat acest om deosebit, iar mormântul lui nu avea 

nici măcar o piatră funerară. 

Am împărţit pliante cu datele biografice despre mentorul nostru spiritual, iar ce m-

a întristat, din nou, cel mai mult a fost faptul că unele persoane nu ne luau în seamă şi nici 

măcar nu vroiau să ne asculte.  

În concluzie: mi-a plăcut faptul că am sărbătorit această zi şi am tot respectul faţă 

de Ioan Alexandru Bassarabescu şi faţă de cei care nu-l lasă pradă uitării. 

 

 

 

 
Fără nume 

Ziua de azi a fost o zi specială deoarece pentru câteva ore am putut simţi că trăiesc 

în aceeaşi epocă cu mentorul spiritual al şcolii şi anume, Ioan A. Bassarabescu. 

Mi-a plăcut foarte mult vizita la muzeu ,deoarece am putu afla mai multe lucruri 

noi şi interesante despre viaţa lui Bassarabescu.Sunt convins că şi cei de la muzeu s-au 
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simţit excelent după ce au primit colindele noastre.M-a cutremurat momentul în care am 

auzit vocea lui Bassarabescu, atât de modestă,dar impunătoare... 

Pentru toate momentele speciale pe care le-am trăit, nu voi uita niciodată această 

zi. 

 

 
Alexandru Angelescu – VIB 

 
În cadrul Zilelor Bassarabescude anul acesta, elevii clasei a VI – a B au avut o 

contribuţie mare.Organizaţi de inimoasa profesoară de română, noi am fost în vizită la 

Muzeul Judeţean de istorie şi Arheologie şi ne-am închinat cu respect la mormântul 

scriitorului din cimitirul Viişoara. 

Nedumeriţi şi foarte miraţi, am intrat în muzeu, salutând gazdele şi colindându-le. 

Aceştia ne-au prezentat datele despre Bassarabescu cu un zâmbet mare pe feţele lor. 

Toată suflarea şcolii e foarte implicată în aceste zile, unii distribuie fluturaşi pentru a 

împărtăşi vestea tuturor, alţii citesc din opera lui I.A. Bassarabescu în cadrul Expoziţiei 

Permanente din şcoală, pentru a face ziua de neuitat . 
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Fără nume  

Această zi petrecută cu clasa a început la ora 10 şi 30 de minute, oră la care ne-am 

întâlnit, ne-am organizat şi am plecat spre Muzeul de Istorie. Acolo am văzut camera 

destinată acestui mare scriitor, profesor şi om politic. Cel mai mult mi-a plăcut faptul că 

Bassarabescu avea multe cărţi şi am putut vedea şi o mică parte a bibliotecii sale. 

Impresionante au fost şi hainele, biroul şi setul său pentru ceai. Am aflat multe lucruri 

intersante despre acesta şi a avut loc şi un concurs între cinci dintre elevii clasei noastre 

care au citit monologul „Sâmburele” şi toţi şi-au meritat premiile, iar cei de la muzeu ne-

au dat şi nişte vederi. 

L-am comemorat apoi la cimitir cu flori şi lumânări. 

 

 

 
Fără nume  

Astăzi, 16 decembrie 2010, am vizitat alături de colegi şi de doamna profesoară de 

limba română camera dedicată lui I.A.Bassarabescu. Acolo am aflat  multe lucruri 

interesante despre  I.A.Bassarabescu , am văzut câteva obiecte care i-au aparţinut 

scriitorului şi câteva manuscrise de-ale sale. 
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După aceea am fost la Cimitirul Viişoara unde am văzut mormântul acestuia şi 

avut ocazia să aprindem câte o lumânare. 

Eu cred că a fost o zi specială pentru noi toţi. Cel puţin mie mi-a plăcut acest 

muzeu şi aş vrea să aflu mai multe despre Bassarabescu. 

 

 

Fără nume  
Azi,16. XII. 2010, în cadrul Zilelor Bassarabescu elevii clasei a VI –a B au 

colindat Muzeul de Istorie şi Arheologie. În sala muzeului  s-a desfăşurat concursul  de 

lectură I.A.Bassarabescu. Cinci elevi au citit monologul nuvelei „Sâmburele”. Ca premiu 

ei au primit câte o carte intitulată „Cum s-a născut poporul român”, precum şi o diplomă 

din partea muzeului. Am făcut apoi poze cu personalul muzeului precum şi cu cei care au 

jurizat concursul de lectură. 

Acţiunea a continuat apoi la Cimitirul Viişoara unde am decorat (?) mormântul lui 

Bassarabescu. 

Toţi copiii au fost impresionaţi de această zi specială. Copiii s-au comportat foarte 

frumos, cu mici excepţii. 

A fost o zi foarte specială pentru mine. 
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Raluca Andrei – VI B 

 

 
Azi, cu ocazia zilelor şcolii noastre, am vizitat Sala Bassarabescu din cadrul 

Muzeului de Istorie. Am văzut o mică parte din biblioteca lui. S-a desfăşurat un concurs 

de lectură din opera lui Bassarabescu. Am participat alături de colegii mei, primind 

fiecare câte o carte de istorie, o revistă cu integrame, o diplomă de participare şi un 

program cu activităţile desfăşurate în cadrul acestor zile.  

La Cimitirul Viişoara, am găsit cu greu mormântul. Cu siguranţă Bassarabescu 

merită măcar o simplă cruce cu numele lui.  

A fost o zi specială deoarece am putut afla că şcoala mea poartă numele unei 

personalităţi importante. 

Bianca Metea – VI B 
Azi am fost la Muzeul Judeţean de Istorie împreună cu minunata  doamnă 

profesoară de română Chivulescu Elisabeta şi cu colegii mei. Mai întâi am fost la muzeu 

unde am cântat câteva colinde frumoase după care ghidul ne-a povestit pe scurt  despre 

I.A.Bassarabescu. După aceea câţiva colegi au citit monologul şi au fost premiaţi. Am 

plecat spre Cimitirul Viişoara unde am vizitat mormântul lui Bassarabescu şi cu repsect 

am aprins câteva lumânări şi i-am lăsat o coroană minunată de flori. A fost o zi  de 

excepţie. 
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Alexandra Păuna VII A 

 
De trei zile văzduhul se întunecase tot mai tare. Întâi se părea că s-a înălţat o ceaţă 

răsfirată peste bolta senină, apoi negura aceea alburie s-a tot îndesat, s-a tot întunecat, ca 

un greu şi uniform văl plumburiu. 

Sub el lumea întreagă era sură: dealurile, pădurile, luncile, aerul. Pomii din 

grădini, arborii, înălţau braţe negre, neclintite în liniştea apăsătoare, ca într-o aşteptare 

încordată. Iarba păşunii pare că şi-a muiat vârful în aurul verii şi speră să fie ocrotită de 

brumă. Pomii din livadă dârdâie cutremuraţi de frig şi glasuri prevestitoare. Îngrijorate, 

animalele pădurii aleargă spre culcuşurile lor. Gâzele plăpânde, amorţite de frig caută 

adăpost sub stratul gros de frunze uscate care acoperă pământul cu  un covor ruginiu. 

Pământul a îngheţat tun şi frigul pişcă. Pâlcuri mari de ciori, izvorând nu se ştie de unde, 

zburau înghesuite, cât parcă li se atingeau aripile, vâjâind domol  în aer şi asortându-se cu 

ramurile negre ale pomilor deznădăjduiţi. Crengile se aplecau şi se lăsau sub povara 

cântecelor lor sinistre. 

 Seara se lasă devreme umedă şi rece. Norii atârnaţi ca nişte perdele de cer îşi 

târăsc capetele pe pământ, împrăştiind din când în când o bură de ploaie măruntă şi deasă 

ce înţeapă ca peria. 
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Daria Dumitru 

 
E vacanţă ! tata conduce încet şi atent, iar eu mă gândesc la cele câteva zile 

petrecute cu familia într-un sat din Bucovina. Aici, spune tata, totul e altfel, chiar şi iarna. 

În sfârşit ajungem. Ninge din ce în ce mai tare. Eu şi sora mea ne dăm cu sania în 

timp ce mama îl ajută pe fratele meu, iar căţeluşul nostru, Şuşu, face tumbe prin zăpadă.  

Casele par  mai mici sub cojocul gros de zăpadă. Flori argintii de gheaţă s-au ţesut 

pe geamuri ca nişte perdele. Brazii, gătiţi în mantii grele de omăt, par nişte mirese. Cerul 

ca de plumb cerne steluţe ce cad peste sat ca nişte mărgăritare, Covorul  ca de zahăr 

scârţâie uşor sub paşii noştri. Se lasă încet seara şi doar clopoţeii săniilor trase de cai 

tulbură liniştea.  

E minunat! Dar chiar şi iarna e altfel aici! 
Din volumul „Poveste de iarnă”  

al revistei Inspectoratului Şcolar Judeţean, 

Şcoala Sf. Vasile, editura Premier 2011 

Premiul I clasa a II – ala 
ediţia a V –a a concursului „Cuvânt şi culoare” 

 

 
 

 
Diana Mărgărit 

 
Iarnă...o zi plăcută de iarnă...din toate puterile sale, soarele se străduieşte să trimită 

pe pământ razele sale palide, cernându-le printre troienele uriaşe de nori „adunate-n cer 

grămadă”. 

Fulgii gingaşi cad din înaltul cerului. Ca nişte balerini neîntrecuţi, într-un dans 

frenetic, pe pământul negru şi îngheţat, acoperindu-l cu un strat de zăpadă 
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strălucitoare.Săniuţele sunt ca nişte buburuze care zboară şi se întorc în acelaşi loc, iar 

copiii nişte albinuţe ce umplu cu zumzet asurzitor valea plină de ţipede şi bucurii. 

O, Doamne, câtă frumuseţe! Aş vrea să pot scrie o mie de versuri în care să pot să 

descriu ceea ce văd. Dar ar fi prea puţin pentru frumuseţile din faţa mea! 

Este fantastic! Eu şi prietenii mei suntem foarte bucuroşi deoarece iarna ne face 

din nou fericiţi. Căldura din priviri ni se face simţită! Deşi mă joc fără oprire, mă opresc 

puţin şi spun câteva versuri din T. Arghezi: „Cine s-a jucat azi-noapte/Că ne-a uns pomii 

cu lapte?” 

Totul este alb, zâna iernii a pus crengilor mănuşi de puf, iar zăpada cristalină pare 

un lan de diamante. Unii şi-o imaginează ca pe-o regină cu inima de gheaţă care nu simte 

durerea din sufletele oamenilor atunci când trimite viscolul şi gerul. Însă eu mi-o 

imaginez ca fiind o zână bună care pune stăpânire pe tot cuprinsul ţării şi face ca totul să 

pară mai pur, mai fin, mai gingaş. 

Câtă bucurie într-un suflet de copil!...ce emoţie! Atâtea zâmbete se văd pe 

chipurile mici şi inofensive atunci când  se dau cu sania sau când se bat cu bulgării: 

- Te-am întrecut! Am construit un om de zăpadă mai mare decât al tău! 

Toţi suntem fericiţi şi împăcaţi! Dar eu îmi pun  o mulţime de întrebări: Se poate 

şi mai frumos de atât? Un peisaj mai măreţ decât acesta? Steluţele sclipitoare ni se aşază 

pe năsucurile şi obrăjorii noştri. Mie îmi formează pe căpşor o coroniţă albă, minunată! 

Te iubesc când vii, frumoasă iarnă! Eşti anotimpul cel mai drag sufletului meu! 

Eşti un colţ de rai din paradisul alb! 
Din volumul „Poveste de iarnă”  

al revistei Inspectoratului Şcolar Judeţean, 

Şcoala Sf. Vasile, editura Premier 2011 

Premiul al II -lea clasa a ? – a la 
ediţia a V –a a concursului „Cuvânt şi culoare” 
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Dimineaţa, pe răcoare, 

Străluceşte mândrul soare. 

 

Şi zăresc pe sub zăpadă 

Un ghiocel mititel, dar tare mândru de el. 

 

Ghiocelul se iveşte, 

Firul ierbii înverzeşte. 

 

Zâna primăverii vine,  

Frigul ca să-l mai aline. 

 

“M-am născut” odată cu florile, 

Cu noua viaţă şi zorile. 

 

Soarele îmbrăţişează fericit 

Codrul ce până ieri a dormit. 

 

Şi-un muguraş pe-o creangă se iveşte 

Ce dup-un somn de iarnă se trezeşte. 

 

O paletă de culori se-aşterne graţios,  

Printre florile viu colorate, armonios. 

 

Dealul a înflorit în culori mii şi mii 

Ne-ncântă la suflet pe noi copii. 

 

Primăvara mă alintă fericit 

Buburuzele la soare au şi ieşit. 

Timp frumos, bine-ai venit! 
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Din văzduhu-ndepărtat 

Şi de soare luminat 

 

Apăru un punct pictat 

Şi de noi mult adorat. 

 

Tot mai mare se făcea. 

 

Este buburuza mea, 

Ce din toamnă s-ascundea. 

 

Ea pe-o frunză se aşează, 

Fiind cuprinsă de o vrajă. 

 

Şi visează aşadar, 

Nu i se pare ceva real. 

 

Gâza este-nduioşată 

Şi se scoală încântată. 

 

Un prieten ea zăreşte 

Şi spre el acum goneşte. 

 

Natura învie iară, 

Pe şesuri tractoare ară. 

 

Printre ramuri bate vântul, 

Îmbrăcând în iz pământul. 

 

Vine primăvara pe câmpii, 

Florile zâmbesc ca nişte copii. 

 

Pomii pe rând înmuguresc, 

Păsările-n crâng sosesc. 

 

Rândunica-n zbor grăbit,  

Cuib sub streşini a găsit. 

 

Brusc un pui iar a căzut, 

Dar noroc el a avut. 

 

Îl privesc cum se ridică 

Şi aud o rândunică. 

 

Primăvara e frumoasă,  

Dar vremea-i capricioasă. 

 

Pete de culori au revenit la viaţă. 

Ele aprind în suflet o nouă speranţă.  

 

Ce-mi place această primăvară, 

Ce seamănă cu o mioară. 

 

Totul e parcă mai frumos, 

Fără griji, eu dorm ne-ntors. 

 

Primăvară, primăvară, 

Ce aduci belşug în ţară... 

 

Care vii peste câmpii, 

Cu bănuţi de păpădii. 

 

Tu aduci verdeaţă multă 

Şi deschizi verii o luncă.

 

 

Prin aceaste versuri,create la o oră de limba română, elevii clasei a VI –a B 

transmit în mod direct sentimente de bucurie, încântare, calm, iubire, veselie, prietenie, 

euforie, optimism, extaz,etc cu ocazia sosirii PRIMĂVERII. 
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Bogdan  Eugen Moghioroiu 

 

Sus pe coama munţilor, 

Munţilor, cărunţilor, 

Stă voinicul cel ţepos,  

Veşnic verde şi frumos. 

                              (Bradul) 

 

Andreea Alexandra Păuna 

Ghicitori metaforice 

 

Aur strânge din grădini 

Printre fluturi şi lumini, 

Şi-l tot cântă, şi-l descântă 

Îl aşază într-un palat 

Dulce şi înmiresmat. 

                               (Albina) 

 

Zboară, zboară printre flori 

În zig-zag şi înapoi 

Uite-aicea pe o floare 

Două aripi gălbioare 

Cu pete strălucitoare. 

                             (Fluturele) 

 

 

Maria Chivu 

 

Barbă roşie, ascuţită 

În pământ adânc proptită. 

                             (Morcovul) 

 

Sunt din foi nenumărate 

Cămăşile îmbrăcate(?) 

      (Varza) 

 

Sunt o şa 

Pe care nu călăreşte nimeni 

Sunt ferestre 

Dar nu la casă. 

                                    (Ochelarii) 

 

 Cuie mici cu măciulie 

Ţintuiesc un cer, o mie; 

Dar când răzbate soarele 

Fug de-şi rup picioarele. 

                                       (Stelele) 
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Ador intunericul si noaptea, dar nu ma pot lipsi de zi, pentru ca fara ea n-ar 
aprecia senzualitatea noptii. Noaptea se nasc intrebarile si se estompeaza 
raspunsurile, noaptea iti surade si te macina pentru ca dincolo de ea este misterul, 
singurul impuls puternic pentru cunoasterea absoluta. Noaptea nu se explica, se 
cerceteaza, se simte renuntand constient la a vedea, se dezvaluie mai mult sau mai  
putin claritatea si autenticitatea tuturor lucrurilor care ii sunt interzise ochiului.  
Este pacat ca inotam in superficialiate, ca escaladam stiinte descoperite de omul de 
azi si de ieri, ca stagnam in fata simturilor si a intuitiei, ca ne drogam cu tehnologii de 
maine, ca idolatrizam banul. Ne pierdem treptat identitatea, radacinile scuturate de 
timp, verticalitatea, conditia de fiinta superioara, precum si aprecierea vietii. Suntem 
din ce in ce mai manevrati pentru ca altii joaca pantomima cu noi si in fata noastra, 
suntem slabi intr-o uniforma frumoasa, suntem cele mai periculoase animale, care au 
avut inspiratia de a adopta nomenclatura de oameni 
                                                

Un absolvent întârziat, actualmente elev la CILC 
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Alexandra - Ştefania Bărbuceanu IV D 

 

 

 

 
Vă dorim de Paşti să fiţi 

Precum pomii înfloriţi: 

Blânzi, curaţi în primăvară 

Ca un cântec de vioară 

Să aveţi din plin de toate 

Să mâncaţi pe săturate: 

Ouă roşii, cozonac 

Şi cu nucă şi cu mac. 

Să beţi vin, dar nu uitaţi 

Şi pe el să-l invitaţi 

-Iepuraşul ce ne-aduce 

Un cadou frumos şi dulce. 
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(Omagiu lui Cezar Petrescu) 
 
 
 

Cine nu a auzit 
De Fram, ursul cel vestit 
De Cocârţ, de Neghiniţă, 
Pif-Paf-Puf sau Iliuţă ? 

 
Personaje minunate, 

Ce cu drag au fost create, 
Îi încântă pe cei mici, 
Pe părinţi şi pe bunici. 

 
Acest mare narator, 
Gazetar, traducător, 
S-a născut la Hodora 
Şi-a venit în Prahova. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Încă din copilărie, 
Nota totul pe hârtie. 
Literat profesionist, 

A trăit numai din scris. 
 

Dacă vreţi să ştiţi mai multe, 
Despre acest om de frunte, 

Muzeul să-i vizitaţi, 
Căci nu o să regretaţi. 

 
În Buşteni de vă aflaţi, 
De casa lui întrebaţi. 
Cât Caraimanul va fi, 
Oamenii îl vor cinsti.  

 
 
 
 

Răzvan  Vişoiu
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