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Dragi cititori,

Sunt bucuroasă că am onoarea să vă scriu câteva gânduri în debutul acestei reviste despre 

activitatea LTSM și despre ceea ce înseamnă această instituţie de învăţământ!

 ”ȘCOALA MEA” este o sintagmă cu o semnificaţie aparte pentru mine căci Școala Mea 

este locul în care am intrat cu multă curiozitate în urmă cu 15 ani, locul care m-a captivat prin 

ineditul activităţilor și provocările permanente și m-a ajutat să cresc alături de copiii prezenţi aici. 

De atunci îmi petrec cea mai mare parte a timpului printre copii veseli, entuziaști și plini de energie, 

alături de colegi competitivi și performanţi încercând cu toţii să ne aducem aportul cât de bine 

putem în formarea și dezvoltarea preșcolarilor și elevilor pe care îi avem în grijă.

 Nu este o sarcină ușoară, dar frumuseţea și diversitatea acestei a doua familii 

atenuează intensitatea provocărilor și ne ajută pe noi toţi să evoluăm și să devenim mai buni 

în tot ceea ce facem.

 Din această perspectivă, echipa LTSM se străduiește permanent să îmbogăţească și să 

diversifice programul educaţional oferit beneficiarilor creând noi oportunităţi de dezvoltare care 

să-i sprijine pe elevi să-și descopere talentele, punctele forte și să le valorifice corespunzător.

 Anul școlar 2018 – 2019 a venit și el cu noutăţi importante: Liceul Teoretic Școala Mea a 

devenit centru de examen Cambridge Assessment International Education, a debutat la nivel 

liceal aplicarea unor programe opţionale de pregătire a Examenelor Cambridge IGCSE, AS,  A 

Level, a dezvoltat parteneriate internaţionale prin participarea la programul eTwinning ”Teen & 

News”, a iniţiat programul eTwinning Moonlight Avenue iar elevii au fost coordonaţi și încurajaţi 

să participe la competiţii internaţionale de renume mondial: concursul NASA -Scientist for a Day!, 

Astronomers without Borders. De asemenea, prin eforturi comune, cadre didactice și elevi, am 

avut participări de succes la etape superioare ale olimpiadelor școlare – municipiu și naţională 

care ne-au adus premii de valoare, am lansat un nou eveniment cu scop caritabil Talent Show, 

spectacol de mare impact în rândul elevilor, am participat la numeroase competiţii sportive și ne-

am bucurat de mișcare.

 Liceul Teoretic Școala Mea e o poveste captivantă care se scrie continuu cu multă 

pasiune și implicare din partea tuturor și nimic din toate acestea nu ar fi posibil fără sprijinul 

părinţilor cărora le mulţumim pentru încrederea cu care ne creditează!

 În concluzie, dacă ar trebui să caracterizez Liceul Teoretic Școala Mea printr-un singur 

cuvânt, aș alege  fără ezitare cuvîntul EVOLUȚIE căci toţi cei care au intrat în această familie, 

indiferent de calitatea sau poziţia pe care o au, indiferent de experienţele pe care le trăiesc aici, 

cresc și se dezvoltă fără tăgadă academic, emoţional, spiritual și social.

Viziunea noastră - 

An unique educational 

experience 

for future changemakers.

Misiunea noastră - 

We are Leaders, 

We are a Team, 

We are Strong, 

We are Motivated!

Carmen – Jacqueline Dan

Director al Liceului Teoretic 

„Școala Mea”
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Crăiasa Albă a lăsat să-i cadă

Straie-argintii, ca lumea să mai vadă

Nemărginita ei splendoare

De diamante albe căzătoare.

Şi-aşa-am căzut din cerul cristalin

Şi-am fost adus de vântul lin

Spre reci tărâmuri depărtate,

Cu praf de stele presărate.

M-am aşternut şi eu, uşor, uşor,

Simţind meleagul zânelor, 

Acolo, Crăiasa m-a întâmpinat 

Cu-n ger năprasnic, fermecat.

Aventura 
unui fulg 
de nea
Amelia Ciurea, clasa a VIII-a B

Şi-acuma fraţii mei se-adună,

Hai să dansăm cu toţii, împreună

Pe lacul veşnic îngheţat,

Sub ceru-adânc iluminat.

Dar deodată murmur lung mă înfioară,

O voce caldă, cristalină mă-nconjoară,

E ea, ne cheamă să venim,

Spre noi şi-ascunse locuri să gonim.

Cu ce te ajută școala 
în viață?
Gabura Ilinca, clasa a VII-a C

 Viața este ca o carte pe care, atunci când o deschizi, o mulțime de 

amintiri și experiențe ți se derulează în fața ochilor. Școala îți oferă o suită de 

experiențe de care îți vei aduce aminte toată viața și îți îndrumă pașii spre viitor.

Școala te educă, te ajută să te dezvolți pe plan personal și să comunici. Eu am 

ales ,,Liceul Teoretic Școala M.E.A”, deoarece îmi oferă mai multe posibilități, 

cum ar fi vizite la muzee, evenimente caritabile, concursuri antrenante, 

activități care îți ,,modelează“ aptitudinile și dezvoltă calități precum: răbdarea, 

curiozitatea și iscusința. La școală, profesorii dezvoltă în inimile copiilor, dorința 

de a învăța și de a deveni versiunea lor cea mai bună!

 Pentru mine, școala înseamnă dezvoltare și perspectivă. Aici se pun 

bazele pregătirii pentru viață, sub toate aspectele sale: profesionale și nu  

în ultimul rând, personale. Aici înveți, pentru a deveni un OM destoinic, să 

dăruiești din energia ta, din timpul tău, pentru dezvoltarea ta și pentru a 

veni în sprijinul semenilor tăi.
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”Decizia de a sărbători, la 3 martie, Ziua Internațională a Scriitorului, a fost 

adoptată la cel de-al 48-lea Congres internațional PEN Club, care s-a desfăşurat 

în perioada 12-18 ianuarie 1986. PEN Club a fost înființat în anul 1921, la Londra. 

Denumirea acestei organizații, abrevierea PEN, se descifrează prin: Poets – poeți, 

Essayists — eseişti, Novelists — romancieri. Ideea înființării Clubului respectiv 

aparține scriitoarei engleze C.A. Dawson Scott, iar primul preşedinte al PEN Club 

a fost John Galsworthy. PEN Clubul Român a fost creat in 1923 si l-a avut printre 

inițiatori pe Liviu Rebreanu. Războiul rece, dar si “păcile reci” survenite sporadic 

în anii comunismului au întrerupt activitatea PEN Clubului Român. După 1964, 

PEN Clubul a existat din nou, formal, fără a avea şi posibilitatea să funcționeze. 

Preşedintele PEN Clubului Român in anii ’70 a fost poetul Geo Dumitrescu. La 11 

septembrie 1990, Centrul PEN Român renăştea, într-o şedință la care au participat 

cei mai reprezentativi scriitori români.”

https://evz.ro/1085195.html

În Liceul Teoretic Școala Mea,  data de 7 noiembrie este dedicată scriitorilor de 

pretutindeni, elevii de toate vârstele fiind supuși unor provocări prin intermediul 

cărora diverse opere celebre primesc o nouă interpretare ce reflectă viziunea și 

universul creativ proprii fiecărui participant.

Anul acesta, cei doi scriitori care au oferit o temă de gândire atât elevilor din 

gimnaziu, cât și la nivel liceal, sunt Mircea Cărtărescu și Max Blecher. Deși 

corespund unor perioade relativ îndepărtate una de cealaltă, ambii artiști aparțin 

literaturii române de referință, fiind recunoscuți internațional.

Supranumit ,,Kafka al românilor”, Blecher (1909-1938) a împărtășit fără ezitare 

destinul său tragic în scrierile sale, majoritatea autobiografice. La doar 19 ani, acesta 

a fost imobilizat pe spate, având coloana vertebrală atacată de Morbul lui Pott și 

trăindu-și astfel ultimii zece ani din viață scriind în aceeași poziție în care dormea, 

mânca și citea. ,,Prim-poet (chiar daca contestat) și prim-poetician al generației 

80, Cărtărescu este unul dintre cei mai ofensivi promotori ai postmodernismului. 

Poezia sa, barocă, opulentă, debordând de inventivitate, recuperează realul și 

biografia, contingența si persoana, într-un proiect imaginativ feeric ce transforma 

notatia bruta in viziune.”

http://www.autorii.com/scriitori/mircea-cartarescu/

Evidențiind teme și motive ale operelor ,,Întâmplări din irealitatea imediată”, 

aparținând lui Max Blecher și REM de Mirecea Cărtărescu, fiecare dintre noi a avut 

ocazia să creeze o pictopoezie care a urmat, în cele din urmă, să fie admirată și 

premiată de către juriul antrenat și deosebit de atent la detalii.

Bara Raluca-Ana, clasa a XII-a

Care este materia preferată și de ce?

Daria-Maria Pop, clasa a VI-a A 

Materia mea preferată este Limba Română, fiindcă mă duce într-un univers 

imaginar, unde fluturii de hârtie zboară și unde  norii de zahăr nu se pierd.  

Este materia la care profesorul mă îndrumă pas cu pas. Multe materii îmi 

plac, dar aceasta face parte din sufletul meu, deschizându-mi inima spre 

misterele literaturii.
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La început, evenimentul Zilele Scriitorilor nu reprezenta mare importanță. Era 

doar o altă activitate menționată la Assembly, căruia nimeni nu-i acorda o atenție 

prea mare. Însă cum de totuși s-au adunat așa multe pictopoezii in final?

Mulți ar răspunde simplu: insistența doamnei profesoare. Ar fi nedrept să 

negăm- până la urma urmelor, este și acesta un motiv. Însă cu siguranță nu 

este singurul.

Este adevărat, doamna profesoară a insistat să realizăm proiectul, dar pentru 

mine personal, acest aspect nu a avut o mare contribuție la poezia mea. Ce 

m-a determinat să realizez acest proiect și de ce?

Nu era obligatoriu, ce-i drept. În mod normal, dacă nu e obligatoriu, nu îl 

fac. Dar, uitându-mă puțin înapoi, cred că ce m-a convins să realizez această 

poezie a fost chiar atmosfera de la ore. Aerul liniștit al orelor de limba română 

a fost într-atât de frumos și de calm, încât nu puteam să-l trec așa ușor cu 

vederea. ,,E doar un proiect. De ce l-ai face?’’ mă întrebam. Ei bine, nu-mi 

plăcea gândul că toate acele ore relaxante ar fi fost pentru nimic. Așa deci, 

mi-am propus să o fac, într-un final. 

Ce era așa special la atmosfera despre care tot vorbesc? Probabil chiar simplitatea 

orelor în sine. Unii citeau, alții scriau poezii, ceilalți desenau felurite forme legate 

de textul lui Mircea Cărtărescu. Era o liniște atât de plăcută, un spațiu perfect 

pentru a-ți lăsa imaginația să zburde. Toată lumea părea să judece la fel.

ARTICOL ZILELE SCRIITORILOR
- MIRCEA CĂRTĂRESCU -

Catinca Lazăr-Ioana, clasa a VII-a B

În final, cred că orele de limba română au contribuit foarte mult la determinarea 

elevilor de a face acest proiect. Cred că vorbesc pentru mulți când spun că mi-

ar plăcea mai multe ore de acest fel- pur și simplu pentru atmosfera oferită!

Acum mai rămân doar premiile…

Catedra de limba română a organizat în perioada 22-29 octombrie în cadrul 

evenimentului Ziua Scriitorilor un concurs de pictopoezie, având ca repere 

pe Mircea Cărtărescu la gimnaziu (un fragment din Rem) și pel Max Blecher 

la liceu (un fragment din Întâmplări în irealitatea imediată). Copiii au avut 

la dispoziție o săptămână pentru a crea o pictopoezie pe baza textelor 

propuse. Așteptăm cu nerăbdare desemnarea câștigătorilor ce va avea loc 

pe 1 noiembrie. Aceștia vor putea câștiga șase premii surpriză. 

Câștigătorii  premiilor Ziua Scriitorilor sunt:

La gimnaziu

- LOCUL I - LAZĂR CATINCA - VII B

- LOCUL II - POP DARIA - VI A

- LOCUL III - NICOARĂ TUDOR - V A

La liceu

- LOCUL I - ADLAH HAHHAH - XII

- LOCUL II - BOIAN VALERIA - XI

- LOCUL III - PATRAULEA MARIA - IX
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Cerul fumuriu, frumos sclipește,

Iar albul in orizont stralucește

Fulgii mici in văzduh valsează

Și vara frumoasă departe oftează

Copiii iernii mor ușor

Mor încet, căldișor

Fără ţipăt, fără sânge

Pe pământ, fără a plânge.

Neaua albă s-a așezat

Pe copaci i-a îmbracat,

Iar pe oameni i-a speriat,

De frig, i-a îngheţat.

Fulg 
de nea
Baciu Matei, clasa a VIII-a B

Simt briza mării în față, iar încet, încet observ răsăritul cum urcă pe apă. 

Lumina puternică a celui mai mare bec îmi lovea corpul din toate direcțiile. 

Stelele din galaxia ochilor mei dispar una câte una, așteptând venirea lunii 

pentru a apăsa întrerupatorul.

Aud valurile spărgandu-se pe nisipul pur al plajei și nostalgia crește 

odată cu viteza lor. Înot în atmosfera de melancolie a dimineții și zbor 

în tristețea oceanului.

Mă cutremur pe nisip și mor încet pe interior, capul îl așez lin pe mal. Apa mă 

îmbrățișează și mă trage spre ea, iar vântul mă aruncă departe în ocean.

Înot printre valuri, tremurând de frig. Doar imaginea globului de foc mă poate 

încălzi. Razele mă îmbracă în foc și-mi străpung corpul de gheață. Mă apropii 

ușor, ușor spre salvarea mea, ceea ce mă va elibera de tot ce-i rău și rece.

Pot simți cum mâna de foc a soarelui mă trage spre ea, dar o dată ce ajung 

la luceafărul meu, vântul mă duce înapoi pe plajă, apa mă aruncă pe nisip și 

realitatea mă trezește din lumea mea.

Soarele și realitatea
Baciu Matei, clasa a VIII-a B

12
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Norii cern zăpadă fină ,

Fulgi mari se aștern ușor,

Toată strada este plină

De copii ce cântă-n cor.

Brazii sunt împodobiţi

Cu luminiţe sclipitoare,

Iar cu toţii-s fericiţi

De atmosfera de sărbătoare!

Stele lucesc pe cer,

Omătul cristalin pe pâmânt.

Colindătorii strigă leru’-i ler

Vestind nașterea unui prunc sfânt.

Feerie de iarnă
Flavia Alexandra Comănici, clasa a VII-a C

Norii argintii

Plâng cu fulgi, cei sute de mii

Și se așterne pe ţara toată

Învelind pădurea moartă...

Și în vale îl zărește 

Pe fulgul mic ce zăbovește

Care stă cu fraţi sai,

Ascultând la zurgălăi.

Botezat, el, fiind Ionel

Deoarece era rebel

El nu era perfect,

Dar măcar avea respect

Ionel fiind dus de vânt,

S-a rugat la Domnul Sfânt

Să nu ajungă la soarele de foc

Ca să moară topit pe loc.

Iarna Fulgului
Marius Cosma, clasa a VIII-a B
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O frunză în 
adierea vântului
 

Matei Culcea, clasa a VIII-a B

Era o zi plictisitoare de toamnă.

Eram la bibliotecă. Trebuia să caut date despre poetul Mihai Eminescu. Mă 

deplasez pe lângă prăfuitele rafturi pline de informații.

Pe când mă plimbam,  găsesc o carte pe jos. O ridic. Titlul cărții este 

,,Aventura bizară a lui Jonathan Joestar’’. Mă așez pe un scaun și încep a citi.

-Capitolul 1,Aventura începe, am descifrat eu.

Dintr-odată, toată biblioteca este cufundată în beznă. Mă aflu acum într-o 

altă bibliotecă. În fața mea văd un glob de cristal. De curiozitate, ating 

obiectul .O voce puternică se aude:

-Bun venit în biblioteca timpului, cititorule! Atinge globul de cristal și te vei 

teleporta pentru o scurtă perioadă de timp unde vei dori.

Am ales vremea lui Mihai Eminescu. Am putut vedea cum poetul a publicat 

Luceafărul, cum s-a întâlnit cu prietenul său Ion Creangă și cum s-a întâlnit 

cu Veronica Micle. Dar,după un timp, totul a devenit negru din nou.

Eram iarăși în bibliotecă. În mână aveam o carte care se numea ,,Istoria și 

viața lui Mihai Eminescu’’.

Am ieșit din cameră. Și mă gândeam la globul de cristal și la vocea misterioasă…

O întâmplare la bibliotecă
Erik Stumer, clasa a VIII-a B

Camera mea este  curată,

Dar și un pic ciudată,

Are multe cărţi

Și să le lași din mână nu mai poţi.

Camera mea
Diana Grecu Andreea, clasa a VI-a A

Când vrei să dormi ai un urs langa tine,

Care îţi ţine companie.

Așadar, camera mea frumoasă este, 

La fel ca într-o poveste.

Cu zâmbetul pe buze, am deschis larg fereastra camerei și am primit ușor 

înfrigurat adierea înțepătoare a vântului de toamnă. Mă uit lung în zare și 

observ frunzele ruginii care își încep călătoria către solul zgribulit. Toamna se 

așterne ușor nesigură asupra sufletului meu și mă simt copleșit de puterea sa. 

Ploaia măruntă mă îndeamnă să merg la un geam de unde pot privii cu un 

ceai fierbinte în mână, stropii care dansează pe rapsodia vântului. Copacii 

deznădăjduiți lăsându-și straiele la cheremul toamnei, stau înșirați pe 

marginea drumului. Ființele care dau viață cerului veghează asupra mișcării 

nesfărșite a creaturilor cuvântătoare printre care mă aflam și eu, ca un ac în 

carul cu fân.

Puterile îmi scad pe timp ce ziua trece, iar luna restăpânește regatul 

tabloului autumnal. Mă cuprinde o stare de oboseală, iar ochii mi se închid 

suav ca soarele care dispare de pe bolta cerească.
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Ziua mea a început cu o drumeție în pădurea de lângă satul străbunilor 

mei. Razele soarelui se reflectau prin crengile copacilor, împrăștiind o 

lumină difuză asupra frunzelor de culoare ruginie. Dealurile împădurite ne 

încântă ochii asemeni unui tablou dintr-o pictură impresionistă.

Animalele  își fac provizii pentru iarna grea ce bate la ușă. În natură , lipsește 

acum cântecul melodios al păsărilor .Copacii lungi ca niște coloane ale 

infinitului protejează padurea și secretele acesteia.

Crengile pocnesc la orice atingere.Această amintire va fi mereu  în sufletul 

meu, deoarece împreună cu mine erau și cei mai buni prieteni ai mei. În timp ce 

alergam prin pădure, picioarele ni se afundau în covorul multicolor al frunzelor. 

Mirosul pe care l-am simțit va rămâne impregnat în amintirea mea.

Aceasta este pădurea în care anotimpul autumnal își face prima oară simțită prezența.

PĂDUREA MAGICĂ
Deea Niculescu, clasa a VII-a C

Soarele apune încet, încet pe bolta aurie. Întreg pământul este acum acoperit 

cu o mantie de cupru. Copacii ,ca niște năluci, acoperă bolta cerească și sunt 

goi-goluți.

Frunzele arămii cad peste pamântul încă umed de la stropii de ploaie și pe 

geamurile cristalizate ale caselor gri și mohorâte. Stolurile de păsări se zăresc 

pe cerul acum înstelat. În liniștea apăsătoare se aude doar zgomotul făcut de 

stolurile agitate care nu își găsesc somnul. 

Datorită stelelor strălucitoare se poate observa umbra copacilor veștejiți. 

Frunzele sunt ca o mantie care o înconjoară pe împarăteasa toamnă și foșnesc 

la orice atingere suavă a vântului. Timpul, leagănul  speranței, este fluviul din 

care cu toții pescuim. 

Toamna a venit peste întreg pamântul cu vreme haină.

PEISAJ DE TOAMNĂ
Deea Niculescu, clasa a VII-a C
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Iarna mult așteptată a sosit

Și zăpada se așterne.

Viforul cel nedorit

Șuieră prin goalele caverne.

În casă-i cald si bine,

Mirosul de mâncare 

Cu putere revine

După atâta așteptare.

În oraș luminile se aprind,

Bulevardele prind culoare

Calea Victoriei tot mai frumoasă devenind,

Bucuria orășenilor fiind din ce în ce mai mare.

Familiile de Anul Nou se adună

Să petreacă timp împreună,

Fiind timpul să își ia rămas-bun

De la sărbători și de la Crăciun.             

Venirea sezonului rece
Dermengiu Andrei Noah, clasa a VII-a C

Care este materia preferata și de ce?

Grecu Diana, clasa a VI-a A 

Profesora mea preferată este cea de română. Are părul roșcat, ceea ce mi se 

pare diferit și se poartă foarte bine, știe când să ne certe și când să ne alinte. 

Când nu știi, te susține și te îndrumă. Mi se pare că predă foarte bine și se 

înțelege foarte ușor ce predă. Face ora interactivă când trebuie și scriem 

mult sau puțin, depinde de lecție.

Toți profesorii sunt buni, dar aceasta m-a facut să îmi placă româna și mă 

inspiră și mă încurajează mereu.

Fulgul mic și plăpând

Se așterne pe pământ

Iar din cer mi se arată  

Ninsoarea care vine-ndată.

 

Peste văi și peste dealuri,

Brazii își spun năravul

Împodobiţi cu niște perle

Ca două mărgele.

Întreg orașul este viu,

Dar la fel de pustiu,

Și mergând pe niște străduţe 

Care-s pline de steluţe.

Toţi flăcaii se grabesc

Pentru a mai prinde un fulguleţ,

Decorat cu un pumn de nea 

Care vine în zadar.

Aventura unui fulg de nea
Eva Lepădatu, clasa a VIII-a B
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Ninge afară ca-n povești

Cu speranţe îngerești.

Se așterne iar zăpada,

Omule, hai, ia lopata! 

Ieși din casă, nu mai sta,

Hai, dezgheaţă-ţi inima!

Decembrie 
Ghilința Ilinca, clasa a VII-a C

Dacă ar fi să numesc un loc unde ar trebui ca toți oamenii să meargă, acela 

este Castelul „Digital”. 

Numele spune totul. Castelul Digital conține cele mai noi lucruri făcute să 

te țină ocupat și în același timp fericit. Cea mai cunoscută cameră din acest 

castel este camera VR. Cum intri în această cameră, aceasta ia forma locului 

unde iți dorești tu să fii în momentul acela. Poate reprezenta chiar și cele 

mai mici detalii! Să te facă să te simți minunat, ca într-un film 6D, doar că 

mult mai aproape de realitate. 

În opinia mea, cea mai tare invenție de acolo este un aparat prin care poți 

să simți în gură gustul oricărei mâncări. Simți cele mai plăcute gusturi și nici 

nu trebuie să-ți faci griji că-ți va veni rău după aceea. 

Dar nu doar castelul, ci și traseul până la el este uimitor. Acesta este 

înconjurat de o cascadă cu apă cristalină ca diamantul, o pădure de un 

verde arzător cu mii de viețuitoare blânde și drăguțe. Să nu mai spun de 

munții care îl înconjoară. Sunt de o mărime nemaivăzută și fac acest loc 

unul de neuitat. 

Cea mai bună parte este că nu e nimic virtual. Totul este real. Foarte greu 

de crezut, dar așa este. Castelul este situat la o altitudine de 300 metri, deci 

apusul soarelui este mai frumos ca orice pe lumea aceasta. Nici un artist, 

oricât de bun ar fi el, nu ar putea picta un apus mai frumos ca cel de acolo. 

Așa este!

Castelul digital este unul dintre cele mai frumoase locuri. Îmi place foarte 

mult cum acesta îmbină lucrurile virtuale cu frumusețea din realitate și 

recomand oricui să vină!

Locuri legendare
Dragoș Prundeanu, clasa a VII-a C

Totul este pregătit,

Aveam multe de gătit,

Masa este toată gata,

Familia se strânge ca roata.

Crăciun fericit vă dorim,

Haideţi cu toţii sa sărbătorim!
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Sus pe vârful unui deal

S-a așezat un fulg de nea,

Să vadă dacă totul e bine

Pentru marea cucerire.

Bătut de vânt 

Scuturat din ceruri,

Fulgurașul mititel

Se ducea acasă incetinel.

Când lumina apare

S-a dus in gura mare

Strigănd, călare:

‘Haideţi la vânătoare!’

Zile treceau,

Până când aterizau 

Oastea de o mie,

Cu multa bucurie.

Fulgii la cucerire
Anastasia Gorea, clasa a VIII-a B

Amintirile
Anastasia Gorea, clasa a VIII-a B

Mă plimb pe bulevardul aglomerat, simțind adierea friguroasa a vântului 

ce bate din cauza sutelor de mașini ce trec neîncetat . Făcând dreapta pe o 

străduță neatinsă de nimeni și populata doar pe păsările singuratice. Simt 

o atmosferă de liniște, departe de toată aglomerația creată de noi. Miros 

un fel de aromă de cafea, dat fiind că am trecut pe lângă o cafenea. Copacii 

pictați în alb schimbă aspectul străduței și văd niște magazinașe colorate ce 

îmbinate, creează o imagine vizuală superbă. M-a prins ploaia ce ușor, ușor 

se transformă într-o furtună. Stropii mici și reci mă mângâie pe obraji și simt 

cum răcoarea mă cuprinde prin fiecare secundă ce trece, Intrând în clădirea 

uriașă unde lucram, se văd picăturile transformându-se în fulgi. Admir 

stelele de gheață scuturate din văzduh ce mă fac să mă simt melancolică, 

amintindu-mi de copilăria bucuroasă.

Natura inghețată de gerul năpraznic mă face să- mi simt sângele ce îmî 

ingheață în vene ce mă trezea la realitate.
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În zece zile mai exact

Cu Moș Crăciun o să facem contact

Vizual sau prin telefon

Sau poate să coboare pe horn.

În mai puţin de nouă zile

O să iau mii de pastile

După masa de Crăciun

Când am mâncat ca un nebun.

Opt zile de decembrie încărcate

Până sosește Moșu’ cu sacul plin 

de toate

Și noi o să ne îndopăm

Cu mâncarea bunicii, că nu scăpăm!

Nu te cred, mai sunt doar șapte

Zile până la Crăciun,

Când o să colindăm din carte

Colinde pentru moșu’ bun.

Șase, șase ce-o rima cu șase?

Moș Crăciun de capăstru-l trase

Pe Rudolph cel mult iubit

Cu nasul roșu și turtit.

Bradul e deja împodobit,

Păsarile s-au oprit din ciripit.

Moș Crăciun parcă-i sărit din tun,

Mai sunt cinci zile până la Crăciun.

Mai sunt ca zile patru,

Moș Crăciun e pe ecran la teatru.

Și pe al meu televizor

La-ntrerupt acest colindător.

Trei zile, nu mai pot,

Din zare s-aude-un clopot,

Oamenii cauzează mare tropot,

Eu mă bucur de-al mamei hot-spot.

Mai sunt doar două zile-ntregi

Până se bea vin de Bucegi,

Mâine e ajunul

Și poimâine Crăciunul.

În sfârșit, e Ajunul,

Cum am spus, mâine-i Crăciunul!

Moș Crăciun începe drumul 

Păzind hornul să nu mai iasă fumul. 

Cele zece zile până la Crăciun

Ana-Maria Grigore, clasa a VII-a C

Am ochi albaștri

Mari ca doi aștri.

Nasul mi-e de silicon,

Zici c-ar fi de campion.

Am buze roșii ca de vată

Pe care le-ar pupa orice fată.

Am părul ca de puf,

Zici c-ar fi un stuf.

Înălţimea mi-e mai mult ca perfectă,

Mi se pare că mă reflectă

Ca pe o oglindă,

Pielea mi-e ca o coajă,

Zici c-aș fi o plajă.

Am mușchii de piatră,

Arată ca o grenadă,

Am lentile de vedere,

Este o mare plăcere.

Am sacou de stofă dichisit 

Și în toate-s iscusit.

Autoportret

Luca Petrișor, clasa a VI-a A
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Era o dimineață minunată de iarnă . Împreună cu mama mea, am decis să 

mergem la biblioteca din centrul orașului pentru a mă relaxa puțin după 

examen  Când am ajuns, m-am îndreptat spre raionul cu cărți despre echipa 

națională de fotbal, supranumită și TRICOLORII. M-a pasionat fotbalul de mic, de 

când tatăl meu a spus primele lui cuvinte la televizor, fiind comentator sportiv. 

Am luat cartea cu Campionatul Mondial din 1994 care a avut loc în Statele 

Unite ale Americii. Hagi, Dumitrescu, Stelea, Lupescu și multe alte legende 

din GENERAȚIA DE AUR făceau cartea mai interesantă și emoționantă prin 

discursurile lor. Pentru un moment am crezut că am intrat în carte, auzind 

jucătorii cum îmi vorbesc. Am închis ochii. Când i-am redeschis, l-am văzut 

pe Prodan în fața mea, vorbindu-mi despre echipa națională și despre joc. 

Am fost atras de frumusețea cărții, dar mi-am dat seama că nu poate fi 

adevărat, deoarece fundașul ne părăsise acum un an. M-am frecat la ochi și 

am pus cartea la locul ei.

 Am ieșit din bibliotecă, dar încă nu îmi dădeam seama de un lucru. Oare ce 

sentiment era în inimile jucătorilor pe teren? Am redeschis ușa, m-am întors 

și m-am trezit printre fanii români în 1994 la meciul cu Columbia din grupe. 

Nu mi-a venit să cred ce văzusem atunci. Era golul splendid al lui Gică Hagi 

în poarta columbienilor. Fanii români erau emoționați , deoarece știau că 

echipa favorită poate obține calificarea în optimi. Valderama și restul echipei 

erau dezamăgiți de prestația arătată, în timp ce jucătorii români sărbătoreau 

golul splendid marcat de Hagi.

Am simțit o mână ce mă atingea. Era doamna bibliotecară,  întrebându-mă 

de ce stau cu fața în carte și de ce strigă: Hai România! I-am spus doamnei 

că este o poveste lungă care poate să fie înțeleasă doar de cei ce iubesc 

fotbalul, de cei ce îl trăiesc cu adevărat.

Mondialul printre cărți
Alexandru Mocanu, clasa a VIII-a B

Steluțe argintii
Nechita Robert, clasa a VII-a C

E afară și tot cade,

Creând o plapumă mare

Și pe geamuri se lipește,

Zile multe nu se dezlipește

Și steluţe ele formează,

Iar de la frig se fac gheaţă.

Pe moșul îl vestesc, 

Cel cu sania și reni                                                                               

Ce vine pe la noi,

Cu cadouri mari și noi.

Când steluţele zăresc,

Oamenii în casă se încălzesc,

La foc și căldură,

Sau chiar sub pătură.
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O, fulg de nea!

Ce faci dumneata?

Iar vii pe la noi,

Cu fratii tai noi?

Azi vii, maine pleci

Si un an nu te mai vezi,

Iar apoi apari din senin,

Asternandu-te lin.

Aventura unui fulg de nea
Nițu Sedan-Andrei, clasa a VIII-a B

Esti vestitorul iernii

Si aducatorul zapezii.

Esti exact ca o floare iernatca

Minunata si mica.

Planezi cu petalele moi

Prin aer devii vioi,

La aterizare esti bland

Si mai esti si plapand.

Focul arde liniştit.

Deodată s-a vestit

Venirea iernii negreşit

Şi bucuria s-a și ivit.

Luminiţele în brad s-au aşezat

Împreună cu globuleţele de neuitat.

Miroase a prăjituri în casă,

Iar afară neaua-i groasă.

Hai copii la dedeluş,

Uite, renu-i jucăuş,

Nasul roşu i-a-ngheţat,

Iar sania i-a alunecat.

Iată, Moşule, ce zarvă,

Hai la noi acasă-n grabă,

Noi cu totii te poftim, 

Lângă foc să ne-ncălzim!

Venirea Crăciunului
Oana Olteanu, clasa a VII-a C
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Venirea lui
Boacă Tamara-Maria, clasa a VI-a A

Eu sunt pregătită din noiembrie

Pentru luna decembrie,

Și am pictat cu o pensulă,

O micuţă insulă,

Plină de cadouri și pentru toţi sacouri.

Cum îi las lui biscuiţi 

Sau zânei dinţi,

El ne aduce jucării,

Adică la copii,  

El este Moș Crăciun 

Și vine de Ajun!

Crăciunul
Gheorghiu-Milicin Alexa, clasa a VI-a A

Crăciunul a venit,

Cu zăpadă ne-a primit

Și cu cadouri frumoase,

Care sunt sub brazi în case.

Moșul e pe cer cu renii,

Să-l vadă toţi sătenii.

Năsucul lui Rudolph era roșu,

Precum costumul lui Moșu.

De dimineaţă

Copiii se spală pe faţă

Și dechid cadouri,

De la Moșul din nouri.
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O, toamnă dragă! Cât de mult mi-ai lipsit, dar în sfârșit ai venit. Așteptarea 

a fost îngrozitoare, dar a meritat din plin. Dar, de ce stai doar trei luni?                           

Este un timp mult prea scurt.

Minunățiile și bogățiile tale nu pot fi apreciate destul. Tu ești blândă când 

trebuie și aspră când se cuvine. Niciun anotimp nu se poate ridica la nivelul tău.

O, toamnă dragă, cât ești de frumoasă și de puternică! Toți copacii se 

dezvăluie în fața ta, iar pământul tare ca piatra devine moale ca apa. Dar, 

nu îți este milă de bietele păsări pe care le alungi din cuibul lor? Ele nu 

au nicio vină și pentru că le creezi acest discomfort ele te consideră un 

dușman. Oamenii au păreri diferite despre tine. Tu ești anotimpul care ne 

coace merele, perele sau ești anotimpul care înjunghie natura. Oricum ești 

considerată, eu mi te amintesc ca și prima oară: minunată!

Sper să nu uiți niciodată de mine, o, toamnă dragă!

Toamna, 
cunoștința mea dragă

Nițu Sedan-Andrei, clasa a VIII-a B

Este noapte. Uluitorul și nobilul soare s-a dus la culcare.

Stau treaz la geam. Privesc, privesc și iar privesc misteriosul cer. Luna, 

frumoasă ca o fată veghează cerul cel nemărginit. Mândră și grandioasă, ea 

se plimbă pe infinitul tărâm negru ca abanosul. Oriunde m-aș ascunde, ea 

mereu m-ar vedea.

În fiecare noapte mă gândesc cum să ajung la ea. Să ajung în locul unde 

numai zeii ajung. Să ajung la regina mea.

Micii ostași ai cerului strălucind cu armurile lor de cristal, plutesc în jurul ei, 

păzind-o de aceia care vor să o răpească.

În timpul zilei cele dogoritoare meșteresc o scară, o scară până la ea. 

Noaptea îi vorbesc, o admir ca pe un diamant. De fiecare dată când urc 

scara, ea parcă se îndepartează mai mult de mine. Parcă ea nu m-ar vrea.

Dar eu tot mă uit la ea și tânjesc să mă țină în brațe. Oare te voi îmbrățișa, 

lumina mea?

O iubire neatinsă, 
un infinit de speranțe…
Erik Stumer, clasa a VIII-a B 
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Comunicarea este importantă,

Parcă ar fi o artă,

Toată lumea o folosește,

Zi de zi se irosește,

Fără ea n-am exista,

Noi și lumea asta,

Toată lumea o preţuiește,

Niciodată nu se învechește.

Se pare că ne ajută,

Câteodată poate fi și brută,

Comunicarea fără sentimente

Nu poate avea cuvinte eminente,

Cuvintele pot fi bune, dar și rele,

De aceea trebuie să avem grijă cu ele.

Ele pot provoca și durere,

Dar în același timp plăcere.

Și așa ca să încheiem acestă comunicare,

Vă îndemn să vorbiţi deschis, 

fără ezitare!

Comunicarea
Luca Petrișor, clasa a VI-a A

Astăzi, 15 ianuarie 2019, elevii Liceului Teoretic Școala Mea au sărbătorit ziua 

poetului Mihai Eminescu prin activități derulate în cadrul orei de limba și 

literatura română.

Cele două doamne bibliotecare ale școlii noastre au mers la ore și le-au 

vorbit copiilor despre ceea ce înseamnă Mihai Eminescu pentru cultura și 

societatea românească.

Totodată, le-au arătat elevilor un filmuleț pe baza căruia acestora li s-au 

adresat întrebări pentru a verifica înțelegerea noțiunilor prezentate.

Ulterior, elevii au citit poezii diverse poezii eminesciene și și-au dat cu 

părerea în privința semnificațiilor acestora. Nu s-au sfiit să pună întrebări și 

să-și exprime liber opiniile.

Ora s-a încheiat prin ascultarea cântecului ,,Eminescu”, compus de Grigore Vieru.



Cu-n Eminescu ne mândrim,

Căci a dus faima-n lume

Și an de an sărbătorim

Pe-un Eminescu anume.

E cel ce-nseamnă poezie,

E cel ce-nseamnă a iubi,

E cel pe care îl vom scrie

De-atunci și până n-om mai fi.

Tu, Eminescu, veșnic ești,

Căci poezia este viaţă,

Ai scris și versuri și povești

Și n-ai rămas de gheaţă.

Și de ne naștem înc-odată,

Cu-n Eminescu ne-am ales,

Pe cer Luceafărul se-arată

Și azi găsim un înţeșes.

Și Eminescu de rostim

Înseamnă vers și un destin,

Tu, Eminescu, ești distins,

Luceafăr veșnic, nu pretins!

Un Luceafăr poezie

Andreea Șandor, Prof. Limba Română

Ce?

CUM?

da!

?
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JOCUL
Mara Ilinca Tanasă, clasa a VII-a C

Jocul este în culori 

Plin de rochii și de flori,

Fetele stau și lucrează

Pentru Jocul ce urmează.

   

Fiecare va fi regină pentru o zi 

Și dorinţa și-o va îndeplini.

Stând pe tron și dirijând

La spectacol dansând.

Cu fulgii în forme celeste

Ningea ca într-o poveste,

Iar fulgii fini, 

Cădeau din cerul cristalin.

Un fulg cu chip senin

Se așterne pe jos lin,

Lăsând totul fin

Cu un mic suspin.

Fulgii erau de scurtă durată,

Pană se termină a lor soartă.

Toţi se feresc,

Până când ușor se topesc.

Iar micul fulg de nea,

Sclipește ca o stea,

El plutește în aerul friguros 

Și este ambiţios.

Luat de vântul vijelios,

A fost dus pe un tărâm misterios,

Unde a întâlnit o zână de nea 

Care parcă îi șoptea.

Vino cu mine să fii nemurior,

Pe un tărâm cuprinzător,

Și îndată fulgul uimit,

De zâmbetul zânei, el este vrăjit!

Fulgi 
de nea
Tănase Sabina, clasa a VIII-a BTronul maiestuos așteaptă,

Pentru fiecare fată,

Care va fi regină timp de o zi 

 Și pe toate și le va însoţi ! 

În jocul imaginar,

Care poartă fetele spre un ideal

Plin de minune și de fantezie ,

Care te ajută să scrii o poezie!

37
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Din cerul înstelat 

Cade fulgerul înviorat.

Cu chipul lui senin

Se așterne pe jos lin.

Ușor, ușor se adună

Fulgii să danseze împreună,

Lângă lacul îngheţat

Cu praf de stele presărat.

Copacii îmbrăcaţi în straie sidefii

Te-așteaptă, noapte de noapte să revii,

Cu fular de nea și adieri ușoare...

Si gândurile mele încep să zboare.

Iar soarele cu ale sale raze fierbinţi

Fulgii plăpânzi îi scoate din minţi

Și-n ape șiroaie ei se topesc

Și inima mea mi-o rănesc.

Mirajul fulgilor
Daria Vicol, clasa a VIII-a B

Iarna a apărut, încet-încet      

Prundeanu Dragoș, clasa a VII-a C         

Încet-încet s-aprinde o luminiţă,

Încet-încet, o casă aurie se vede,

Încet-încet, toată lumea e aprinsă,

Încet-încet, apare-n zare-un verde, 

                                                                                               

Încet-încet, oamenii încep dulciuri să prepare,

Încet-încet, Moș Crăciun apare,

Încet-încet, bradul e împodobit,

Încet-încet, un cadou e dăruit,

Încet-încet, mii de oameni zâmbesc,

Încet-încet, lumea o înveselesc,

Încet-încet, zăpada se așterne,

Încet-încet, un om în depărtare cu sania se pierde,

Încet-încet, omul de zăpadă prinde viaţă,

Încet-încet, omul dărnicia o învaţă,

Încet-încet, clopoţeii-ncep să sune,

Încet-încet, un cozonac pe masă se pune,

Încet-încet, elfii treaba și-au făcut,

Încet-încet, sacul de cadouri e umplut,

Încet-încet, apare un cadou sub brad,

Încet-încet, se vede cerul înstelat,

Încet-încet, tristeţea de peste tot se stinge,

Încet-încet, un fulg pe geam se prelinge,

Încet-încet, omătul s-a așternut,

Încet-încet, iarna a apărut!

38
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VACANȚĂ ÎN ȚARA ZEILOR
 Deea Niculescu, clasa a VII-a C

Vara acesta am vizitat unul dintre cele mai frumoase locuri din întreaga 

Europă, am fost în insula Lefkada.      

Acolo, într-o noapte, am avut norocul sa văd un eveniment astrologic rar, eclipsa 

totală de lună, când am putut vedea și planeta Marte, fapt care m-a fascinat.

Marea turcoaz m-a vrăjit din primele clipe. Plăjuțele mici și pitorești  

mângâiate de razele soarelui, aveau nisipul de culoarea aurului.

Mâncarea delicioasă, cu specific grecesc, parcă mă purta în alte vremuri.

Valurile mării înspumate m-au plimbat cu barca prin multe locuri ascunse. 

Soarele ne zâmbea, pescărușii se înălțau parcă dansând pe bolta senină.

Aceasta este o părticică din Grecia , leagănul civilizației europene, o țară 

minunată, în care aș reveni oricând cu o mare plăcere în suflet.
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Poezia Crăciunului 
Marambei Andrei-Constantin, clasa a VI-a A

                 

Crăciunul a sosit,

Iar eu sunt fericit,

Cu familia mă distrez 

Și o glumă inventez.

Moșul mi-a adus

O mașină de tuns,

Sunt cel mai bucuros

Că-s un mustăcios.

Moș Crăciun
Țâncu Daria-Teodora, clasa a VI-a A

         

Moș Crăciun,

Dar tu când vii?

Te aștept noapte și zi,

Să ne aduci cadouri multe.

Însă tu când vei veni. 

Eu te voi veghea să știi,

Îţi pun lapte tot ce vrei,

Însă eu te rog frumos

Să-mi semnezi aici pe coș!

Copilăria este unică,

Este ca o bunică,

Care stă langa tine mereu,

La bine și la greu.

Este ca o floare,

Cu nenumărate petale,

Copilăria ne ajută,

Chiar dacă este mută.

Ea ne dă putere,

Să trecem peste orice neplăcere,

Oricât ar fi de grea,

Cu ea ne va plăcea.

Copilaria este frumoasă,

Ca o perlă preţioasă,

Trebuie să o iubim așa cum este ea,

Deoarece în asta constă frumuseţea.

Copilăria

Luca Petrișor, clasa a VI-a A

La Polul Nord am plecat 

Și bomboane am mâncat,

Cu Moșul m-am jucat,

Iar cadouri am furat.

Crăciunul
Daria Pop, clasa a VI-a A

Crăciunul e frumos,

Ca un pui de urs

Și-n noaptea aceasta,

Pe la ferestre,

Apar cadourile măiestre.

Fulgii cad și ninge-ntruna

Și zăpada strigă URA!

Iar copiii fericiţi se îndoapă cu dulciuri mici.

Lumea e de gheaţă

Sub zăpada măiastră

Și Moșul vine acum,

Precum un fulger de lumină,

Prin fum!
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Crăciunul
Rolea David-Alexandru, clasa a VI-a A

                      

Crăciunul este o sărbătoare

Care este foarte mare

Și ne face fericiţi,

Când noi suntem adormiţi,

Că-l așteptăm pe Moș Crăciun

Să nu dea un cadou bun.

Apoi cu cadouri ne jucăm

Și șampanie bem,

Cu prietenii ne distrăm

Și împreună mâncăm.

Acesta este Crăciunul

Și pe an avem doar unul! Visul
Dragoș Prundeau, 

clasa a VII-a C

Eu nefiind un om matur în toată regula, nu pot spune că sigur o să devin 

când o să fiu mare exact ce imi doresc acum. Dar voi da totul pentru a reuși. 

Ca să înțelegeți la ce mă refer, visul meu este să devin un actor foarte 

cunoscut la Hollywood. Sună aproape imposibil dar totul se poate realiza 

atunci când ai voință și un obiectiv anume. 

Am început deja să mă înscriu la unele cursuri de actorie. Nu toate au 

meritat, dar unele chiar m-au ajutat. Prima bursă pe care am luat-o a fost 

prin clasa a 3-a, când am mers împreună cu colegii mei la un concurs numit 

Mark Twain, cu piesa „Hainele împăratului”. De atunci am știut că am un 

viitor strălucit în actorie și am vrut să mă fac actor. 

Ce mă pasionează foarte mult la actorie este că pot socializa și cu alți 

oameni. Nu trebuie să înveți 12 ore pe zi, trebuie doar voință, talent și un 

pic de noroc. Sunt convins însă că norocul ți-l faci singur, așa că, cu mult 

antrenament, în curând voi ajunge pe covorul roșu.
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Era o dimineață veselă de vară. Soarele ardea în lumina galbenă, păsărelele 

cântau voioase prin copaci iar copiii alergau bucuroși.

Numai eu eram tristă. În sinea mea se auzeau tunete și se vedeau fulgerele 

cum cuceresc ultimul strop de bucurie și speranță.

Părinții m-au luat de acasă, de la “încărcătorul” meu de bucurie.

Stăteam cu nasul lipit de geamul fierbinte al mașinii, în timp ce mama 

încerca să mă înveselească.

Tata, îndreptând volanul spre stanga, a facut o curbă foarte periculoasă.

În față era o casă veche, plină de găuri, cu o grădină cu iarbă și flori uscate. 

Tata a oprit mașina și și-a dat centura jos.

Fratele meu a sărit din mașină și a fugit spre ușa de la intrare, bucuros.

Când l-am văzut zâmbind am simțit o clădură în inimă, ceea ce m-a făcut 

pentru o clipă fericită.

Am intrat. Era întuneric pentru că lumina abia se înfățișa prin ferestrele mici. 

Casa avea două etaje. Am urcat scările cu atenție pentru că unele trepte lipseau.

Tata a deschis o ușă neagră, a dat la o parte perdeaua ruptă iar apoi a 

deschis din nou o ușă, albă.

Înăuntru se afla un pat alb cu o mantie strălucitoare, un covor plin de puf 

roz și o masă cu o oglindă fermecătoare. Din spatele unui perete s-a ivit o 

doamna îmbrăcată într-o rochie până la pământ, cu părul alb.

-Bunica!

O zi specială
Anita Pănican, clasa a IV-a-B

Vântul șuiera încet, mângâind iarba fragedă și gâdilând frunzele. Florile 

își scutură coroana regală și mici cristale de apă ating iarba. Soarele timid 

iese la joacă; ia de mână pe un nor dar strânge prea tare și plânge. Copacii 

adormiți se trezesc uzi, iar fluturii se supară și cad. Soarele se rușinează și 

se îmbujorează; ploaia proaspăt căzută se usucă, copacii se leagănă ușor și 

adorm înapoi, florile încep a dansa și lacul se bucură de căldură.

Iarba se aranjează; florile își răsfiră petalele iar micile omizi își fac curat în 

căsuțe. Lacul se bucură; broscuțele ies pe nuferi, peștii dansează fericiți, 

iar libelulele bâzâie voioase. Pădurea se pregătește; copacii își aranjează 

coroana, tufele își ivesc bijuteriile roșii ca rubinul și cele albastre ca safirul, iar 

animalele își decorează căsuțele și se adună în luminiș.

Soarele își așterne mantia din aur peste pământ; norișorii se usucă repede și 

își aranjează părul. 

Toți sunt în așteptarea vestiților oaspeți. Se uita ba în dreapta, ba în stânga, 

iar la sfârșit în sus.

Și iată; mult așteptații oaspeți au sosit în final. Alunecă elegant prin azurul 

limpede al cerului ca niște călăreți regali. Păsările au sosit, aducând un 

cadou mult așteptat: primăvara. Copacii se scutură de fericire; iarba aplaudă; 

broscuțele orăcăie; animalele dansează; lacul își scutură pelerina de 

diamant; soarele râde cu mare pofta iar frunzele zâmbesc.

Frunzele zâmbesc
Duca Ioana, clasa a VII-a B
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Soarele s-a strecurat prin geamul din camera mea. Razele sale m-au 

mângâiat pe față, încercând să mă trezească din visele mele. Ușor, ușor, 

m-am trezit. Aveam patru ani pe atunci, iar eu de abia așteptam să urc pe șa 

pentru prima oară!

Am deschis geamul și m-am uitat peste copaci și casele vecine. Am simțit 

aerul curat de munte. Tanti Bica, vecina noastră, care locuia în fața casei 

mele, se plimba cu Cookie, bătrânul  câine, adunând merele proaspăt 

crescute. Eram atât de cuprinsă de priveliște, că nu am auzit cum bunica 

mea mă striga la masă.

Am revenit din nou la realitate de abia la al treilea <<Vino jos!>>. Repede, 

mi-am tras hainele pe mine și am coborât în grabă pe scări. Până în aceea 

zi, mereu priveam cu gelozie cum copiii mai mari călăreau caii frumoși prin 

pădure. Iată că venise și rândul meu!

Eram nerăbdătoare să călăresc, așa că am mâncat micul dejun în grabă și 

am zbughit-o afară. Cealaltă bunică râdea și-m zicea că nu trebuie să mă 

grăbesc așa de tare, deoarece caii nu pleacă nicăieri. Eu nu eram așa de 

sigură. Am luat cu mine morcovi și zahăr, ca să-i recompensez după prima 

noastră plimbare.

În sfârșit, am ajuns la pensiunea unde se aflau animalele. Am fost 

întâmpinați de Costi și Cerasela, proprietarii cailor și noii mei antrenori. 

Fratele meu, deși îi era frică și nu voia, s-a urcat pe Leda, o iapă mai blândă, 

iar eu am încălecat-o pe Mândra, o iapă frumoasă.

Prima mea plimbare pe cal a fost minunată. Am trecut pe lângă râul rapid și  

printre copacii falnici. Era foarte frumos să mă uit de pe cal la pădurea ce mă 

înconjura. M-am simțit foarte bine și voiam să călăresc din nou.

Așa că, în fiecare vară, în fiecare săptămână din vacanța la munte, mergeam 

cu Mândra, Leda și Andrei prin codru. Iubirea mea pentru cai a crescut foarte 

repede, însă Andrei nu părea deloc entuziasmat când îi ziceai că mergem la 

călărie. Mie îmi plăcea să îi îngrijesc și să stau alături de ei oricând aveam ocazia.

Cerasela, văzând că eu și caii avem o conexiunea puternică, a hotărât  să mă 

învețe cum să comunic cu ei. Mi-a explicat că ei sunt ca oglinda, îți înțeleg 

emoțile, și, dacă nu ești concentrat și calm, s-ar putea să devină agitați. M-a 

învăț să controlez caii și cum să procedez cu ei, iar eu voiam să o ascult și să 

o urmez pentru a deveni o călăreță bună.

După ceva ani, am primit o veste proastă. Cerasela și Costi s-au despărțit, 

iar caii aveau să meargă în Suedia cu Cerasela, iar Costi avea să continue 

să administreze pensiunea din Cheia. Eram puțin dezamăgită, dar eram 

mulțumită de ceea ce mă învățase. 

Eu nu am renunțat la pasiunea mea pentru cai și un an mai târziu mama 

m-a dus la un club de călărie în București. Era un loc vechi, destul de murdar, 

dar mie îmi plăcea deoarece toată lumea era foarte primitoare și drăguță. 

Acolo, am avut un antrenor cu care m-am înțeles foarte bine, domnul Sorin 

Soveja. Am călărit un an pe Honey, un cal mic și drăguț, cu care am creat 

o conexiune foarte puternică. Era un cal energic, încăpățânat și care putea 

să fie foarte leneșă. Cu ea am mers la trap de prima oară, cu ea am mers la 

galop, cu ea am sărit de prima oară și cu ea m-am înteles cel mai bine. Eu 

îi dădeam jos șaua și îi dădeam morcovi după antrenamentele lungi. De 

asemenea, îi cunoșteam foarte bine și pe câinii domnului Sorin. Bubu, un 

bastet mare, căruia îi plăcea noroiul, Adolf, un Fox Terier zăpăcit căruia îi 

plăcea să alerge și alți câini mici și bătrâni.

Copilărie 
în șa
Alexandrescu Sofia, clasa a V-a A
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Prima oară când am sărit peste un obstacol, țin minte că era o seară rece și 

era târziu. Din galop, m-am îndreptat spre barele de lemn. Inima mea bătea 

repede, deoarece nu eram sigură că voi putea reuși. Ne apropiam cu viteză, 

am închis ochii și... am sărit! Eram foarte fericită și mândră că am putut să fac 

ceva care mi se părea imposibil.

Pe lângă toate succesele, am avut și eșecuri, deoarece nimeni nu este 

perfect. O dată, mergeam cu Honey prin manej, acolo unde ne antrenam, 

la galop. Domnul Sorin mereu îmi spunea să nu stau aplecată pe dinafară, 

mereu pe interior. Eram foarte relaxată și într-o clipă de neatenție, mi-am 

pierdut echilibrul și am căzut pe nisip. Nu am pățit nimic, în schimb m-am 

ridicat și am încălecat-o pe Honey din nou. Nu voiam să mă las descurajată 

de o singură căzătură!

După un an de pregătire, antrenorul meu a considerat că sunt pregătită să 

încalec pe Orlic, armăsarul său de încredere, bătrân dar aprig. Avea pielea 

neagră și frumoasă. Cu el am călărit câteva luni și am sărit la obstacole, dar 

după a trebuit să ne despărțim deoarece clubul s-a mutat în altă parte.

Doi ani mai târziu, eu am convins-o pe mama mea să mă ducă din nou la 

un club de călărie. În fiecare sâmbătă mă duc la Eden Ranch, un loc curat și 

frumos, parcă din poveștile despre relația dintre aceste animale minunate 

și oameni, cum ar fi „Black Beauty”. Calul meu este unul de culoare albă, pe 

nume Favori. El este foarte „vorbăreț” și nu îi face plăcere să fie singur în manej. 

Antrenorul meu, pe nume Ionuț, este un om foarte drăguț și răbdător. 

Mă simt foarte bine acolo, deoarece aerul curat și priveliștea este minunată. 

Sunt mereu fericită să mă duc până la Eden Ranch, deoarece iubesc locul 

acela de când am pășit acolo. 

Caiii sunt o parte importanta  din copilăria mea. Aveam păpuși, cărți, poze, 

desene, povești cu ei, iar faptul că am avut ocazia să-i cunosc de când eram 

mică m-a ajutat să devin o călăreață bună. Sper ca într-o zi să pot să sar 

peste obstacole într-o competiție adevărată, alături de Favori.

Mă trezesc dimineaţa  

Să privesc marea... 

Încerc să-mi fac loc printre firele aurii de nisip   Încet... Shhh 

Încerc să nu trezesc scoicile, nici umbrele,

nici pescărușii 

Dar valurile nu înţeleg  

Nu au pace  

Le aud vorbind nepăsătoare  

Pluteam în visul efemer al norilor care-mi zâmbeau 

Iar gândurile erau departe ...  

Le vedeam cum ating marea  

Auzeam liniștea care domnea peste tot  

Și simţeam briza racoroasă care mă făcea să simt că viaţa e un dar.

Ascultă marea ...
Alexia Dragan, clasa a VII-a B
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La mulţi ani, dragă mamă!

Tu ești mereu DO din gamă,

Pentru că totul începe cu tine,

Chiar și dragostea pentru mine.

Am decis să sărbătoresc,

Pentru că eu chiar te iubesc

Și îţi mulţumesc pentru tot,

Țin la tine mai mult decât pot.

Toate inimile ţi le-aș da,

Și în noroi m-aș scălda,

Pentru zâmbetul tău, mamă,

Iar eu sunt RE din a ta gamă.

Ziua mamei
Călin Pădure, clasa a VI-a A

Olimpiada nu e chiar grea,

Vino și vei vedea,

Este chiar și distractiv,

Dar o să-ți dea și un subiect masiv.

Dacă te califici e bine,

Că o să ai o părere bună despre tine, Și, chiar dacă nu te califici,

E bine că măcar încerci.

Mate, română și fizică,

Încă nu s-a inventat la muzică, Poți să încerci de toate,

Ca să ai foarte bune note.

-Deci, ce zici, vii la olimpiadă? Va fi ca o cascadă,

Curge mereu către note mari, Cam nehotărât îmi pari...

-Că bine zici că par!

Că dacă iese un rezultat impar! -Păi, dacă nu o dai,

De aici nu scăpai!

-Bine, bine, o să merg!

Dar dacă se întâmplă ceva, cu buretele nu șterg! -Gata, am înțeles acum,

Totul va merge sigur tun!

Olimpiada 
Călin Pădure, clasa a VI-a A
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Copilăria este lumea superbă în care lipsește tristețea. Aici, li se citește 

copiilor pe față veselia, iar grijile nici macăr nu există, iar sufletele lor zboară 

precum fluturii suavi în lumina caldă a soarelui de primăvară. Atunci când 

te gândești la copilărie primul lucru care ar putea să îți vină în minte este 

mama: Zâmbetul ei cald mă întâmpină de la primele secunde de viață.

Poveștile pe care mi le citea în fiecare seară mi-au deschis calea spre visele 

frumoase. Pentru mine, mama a fost ca razele soarelui care mă încălzeau 

mereu: dreptul la o viață bună și speranță.

Dacă lipesc cuvântul copilărie de bunătate îmi amintesc de bunica. Zilele 

însorite de vară petrecute cu ea, mirosul teiului din fața curții care inunda 

parcă întregul oraș. La fel și mirosul prăjiturilor pe care le făcea din dragoste 

pentru mine. Și acum încă simt acel miros.

Copilăria nu ar fi completă fără primii pași din viața de elev, perioadă în care 

învățătoarea noastră se străduia din răsputeri să ne educe și să ne formeze, 

în funcție de aluatul pe care îl avea fiecare. Școala rămâne un capitol special 

din lumea copilăriei mele, o etapă plină de bucurie și împliniri.

Copilăria mereu va rămâne un reper de fericire în viața mea. Atât timp cât 

voi avea în suflet o bucățică din copilăria mea fericită, cred că îmivoi păstra 

un zâmbet pe față, indiferent de încercările prin care mă va purta viața.

Copilăria
Beloiu Astrid, clasa a VI-a A

Uite-l cum răsare, 

Ca o mică floare,

Din pântecul mamei,

Copilul iubit al tatei.

Acum jucării își dorește

Prima a fost un pește.

Ele repede s-au dus

Când mâna pe carte a pus.

El începe să vadă

Lumea mare de pe stradă

Și dorește să găsească o fată 

Care sigur îl așteaptă.

Școala acum a început

S-a străduit cât a putut

Să dea rezultate

De părinţi așteptate.

Și-a făcut buletin-

În familie a fost un festin.

Ei s-au adunat

Și mult s-au bucurat.

Acum tot se va termina,

Distracţia se va împuţina.

El a absolvit,

Copilăria a luat sfârșit!

Copilăria
Portnoi Alexandru-Cristian, clasa a VIII-a A
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Nu știu cum va fi în viitor, dar până acum copilăria mi se pare cea mai 

frumoasă vârsta. Cred că toată lumea are amintiri minunate din această 

perioada a vieții.

Familia. Pentru mine familia este cea mai importantă. Îmi amintesc de când 

eram mică ce bine este să te trezești cu îmbrățișările mamei sau ce îmbietor 

este să ajungi la buni după ce tocmai a scos o plăcintă cu brânză din cuptor! 

Ce distractiv este să râzi la glumele tatălui meu sau să descoperi lumea făcând 

puzzle-uri cu bunicul! Una dintre cele mai amuzante amintiri a fost atunci 

când am învățat să fac baloane din gumă de mestecat cu unchiul și mătușa 

mea. Părinții și bunicii mereu mi-au fost alături și au avut grijă de mine.  

Prietenii. Îmi place să mă întâlnesc cu cei mai buni amici ai mei și să-mi 

petrec timpul cu ei cât de mult posibil. Ne întâlnim, ne jucăm și uneori 

facem și prostii. Am avut prieteni care m-au dezamăgit sau prieteni care 

m-au ajutat in cele mai grele momente. Cu toții am avut acel prieten care 

ne-a ascultat problemele si puteam să îi spunem secretele noastre. Mă 

bucur să am în jurul meu prieteni cu care am crescut de când eram mică și 

sper să rămânem prieteni pe viață.

Școala. Nu știam exact la ce să mă aștept când am început școala, dar mă 

bucur că de la un an la altul îmi place tot mai mult. S-a întâmplat sa iau și 

note  bune, dar și unele mai mici. Tuturor li se întâmplă măcar o dată să 

copieze la vreun test și să-l prindă profesoara sau să facă vreo prostie și să 

ajungă la directorul scolii. De exemplu eu mă jucam cu colegii mei de a 

v-ați-ascunselea iar doamna directoare m-a văzut și m-a întrebat ce fac. Eu 

i-am răspuns că mă joc de a v-ați-ascunselea iar ea mi-a spus ca pentru asta 

avem curtea. Cred că și tu ai trecut printr-o situație din aceasta. Dacă nu, 

chiar erai un copil exemplar. 

Notele. Pentru cine nu a aflat încă, la școala se iau note de la 1 până la 10. 

O dată se întâmpla să iei un 10 iar alteori un 6. Normal că te bucuri atunci 

când iei o notă bună. De exemplu eram la ora de Istorie și trebuia să aflăm 

rezultatele de la test. Eu si cu colegul meu Vlad atunci când am primit 

testele corectate le-am întors cu fața în jos pentru că nu aveam curajul să ne 

uitam la notă. Dar am avut o surpriză frumoasă când am descoperit nota și 

am bătut palma pentru că am luat un 10. Toată ora am fost bucuroși de nota 

pe care am reușit să o obținem. 

Băieții sau fetele. Atunci când te apropii de perioada adolescenței posibil 

să apară o persoană pe care să o placi. Ți se pare că este foarte drăguț/ă si 

de fiecare dată când te gândești la numele lui/ei îți vine să zâmbești. Atunci 

când vorbește cu tine te chinui să nu zâmbești. Te blochezi atunci când vrei 

să-i spui ceva și ai toata conversația plănuită în capul tău. Se mai și întâmplă 

să faci ceva foarte jenant cât este ea/el de fața. Cum mi s-a întâmplat mie să 

alunec. Tot ce voiam să fac era să fiu in spatele lui ca să mă vadă dar ce s-a 

întâmplat, din păcate a fost să alunec pe niște apă. Următoarea săptămână 

nu am mai ieșit cam deloc din clasa până când mi-am dat seama ca tot 

ce s-a întâmplat a fost să cad. Nu mai mult. Mereu încerci să fi în centrul 

atenției când este el/ea prin împrejurime. Din păcate, uneori te distrage de 

la activitățile importante ca și învățatul. 

Am găsit un citat care mi-a plăcut: „Copiii găsesc totul în nimic, oamenii 

găsesc nimic în tot”. Sper ca si atunci când o să devin adult voi reuși să 

descopăr lumea ca un copil.

Copilăria
Predica Maria-Alexandra, clasa a V-a B
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Copilăria este o lume magică, fermecată, în care eu încă îmi petrec fiecare zi. 

În primul rând, pentru mine, copilăria este o lume plină de personaje 

fantastice care au grijă să te facă fericit. Unul dintre ele este Zâna Măseluță 

care te vizitează de fiecare dată când pierzi un dințişor de lapte pentru a te 

premia că ai avut curajul de a-l scoate sau ca Moş Crăciun care în fiecare an 

vine de la mare distanță cu un sac de cadouri pentru că ai fost cuminte în 

timpul anului. 

Copilăria este o lume în care eu însămi am fost o prințesă, iar tati prințul cu 

care puteam pune în scenă basmele pe care mi le citea mama în fiecare 

seară. Toate aceste personaje magice pleacă la un moment dat, însă răman 

pentru totdeauna vii în memoria oricărui  copil care le întâlneşte. 

Copilăria îşi găseşte apoi locul în sufletul adultului de mai târziu. Joaca, 

adevăratul simbol al copilăriei, continuă să revină din când în când în viața 

adulților, pentru a le aduce aminte de anii fermecați ai copilăriei. 

Totodată, ca în orice lume magică, copilăria este un tărâm în care grijile 

zilnice nu pot pătrunde pentru o perioadă de timp.  Este o lume fără griji, în 

care orice bubă făcută la locul de joacă dispare la o simplă suflare a mamei. 

În al doilea rând, pe măsură ce trec anii, pe măsură ce am depășit clasele 

primare, pentru mine, entuziasmul copilăriei dispare încet-încet. Pe zi ce 

trece, încep să caut explicații, adevăruri, înțeleg idei, situații, devin mai 

serioasă şi nu mă mai bucur de orice jucărie. 

Simt că devin mai serioasă, zâmbesc mai puțin, nu mă mai bucur de orice 

nimic, am gusturi și pretenții. În același timp, îmi place să descopăr aspectele 

noi ale vieții, caut explicații, adevăruri, înțeleg idei, cuvinte, situații, deosebesc. 

Dar totodată, mă bucur atunci când mi se îndeplineşte o dorință mult 

aşteptată și aștept cu nerăbdare sărbătorile, îi înțeleg pe cei maturi și, mai ales, 

simt cum mă atașez mai mult de părinți, bunici și mai ales de cei mici.

Lumea magică a copilăriei
Mara-Ilinca Tanasă, clasa a VII-a C

Crăciunul
Portnoi Mircea, clasa a VI-a A

Crăciunul a venit,

Toţi copiii au sărit,

Puneţi mâncarea pe masă,

Cu care puteţi umple o casă.

                 

Cu părinţii o să ne jucăm,

Fără să pătăm,

Puloverele noastre pufoase

Care ne încălzesc pe la oase.

Noi cadouri așteptăm iar,

Scrie chiar și la ziar,

Crăciunul va veni negreșit

Și toţi copiii în vacanţă s-au trezit!
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Cu zâmbetul pe buze, am deschis larg fereastra camerei și am primit ușor 

înfrigurat adierea înțepătoare a unei dimineți de vară. Cerul lepaădat de nori 

lăsa razele soarelui să îmi mângâie suav pomeții ușor îmbujorați. Așteptam 

această zi cu nerăbdare. Peste doar câteva ore avea să înceapă concursul de 

alergare pentru care m-am antrenat atâta vreme.

Pentru a mă încălzi, pornesc pe jos spre locul de start, într-un pas ușor 

grăbit, cam doi kilometrii în care mă concentrez asupra a ce va urma. Era 

momentul meu în care trebuia să arăt tot ce am mai bun în mine. Într-

un final ajung la locul de înscriere, aveam căștile în urechi, acestea redau 

muzică antrenantă pentru a face adrenalina să sară din mine. Deodată aud 

un strigăt în spatele meu, mă întorc:

-Matei ! Matei ! Era colegul meu de bancă, Filip. S-a înscris și el fără să-mi 

spună. Plecăm amândoi la start. Unul langă altul așteptăm semnalul sonor. 

O așteptare ucigătoare care nu face decât să fiarbă emoțiile în noi. Văd 

cum pistolul de start este îndreptat în sus și se dă startul. Pornim foarte 

încrezători. Totul mergea perfect, ne mențineam pozițiile avansate. Dintr-o 

dată observ că Filip mărește ritmul și o ia înainte. Era atât de departe încât 

la o curbă l-am pierdut din priviri. Măresc viteza considerabil și ajung în 

acea curbă, trec de ea și nu îmi vine să cred ochilor, Filip era întins pe jos iar 

din genunchi sângele îi șiroia. M-am speriat dar am acționat numaidecât. 

L-am ridicat, el nu putea să calce în piciorul rănit, așa că i-am pus mâna 

după umărul meu și i-am spus că trebuie să-l ajut să termine cursa. Încetul 

cu încetul avansăm spre final. La sfârșitul traseului, lumea începuse să se 

îngrijoreze. Deja totul devenise foarte solicitant, aș fi vrut să renunț, dar am 

continuat. Mai aveam 50 de metri până la final, iar lumea și-a dat seama ce 

se întâmplase când ne-am apropiat. Un ropot de aplauze se stârnește în 

mulțime când trecem linia de sfârșit.  Satisfacția de pe chipurile noastre face 

mai mult decât o victorie..                                                                                                                          

După ce am ajuns acasă și m-am întins în pat pentru a mă odihni, primesc 

un telefon de la Filip, în care ține să-mi mulțumească. 

Cu siguranță, ce s-a întâmplat în acea zi valorează mai mult decât orice 

medalie aurită și uitată într-o vitrină. 

Cursa 
prieteniei
Culcea Matei, clasa a VIII-a B

Copilăria este o floare,

Ce este plină de petale,

Este mai îmbătătoare,

Decât orice sărbătoare,

Toată lumea o iubește,

Pe toţi îi definește,

De ești mic sau de ești mare,

Copilăria este o rază de soare.

Copilăria este o carte,

Cu pagini fine, aparte,

Ea ne scrie viaţa,menirea,

Aceasta îi este creaţia.

Copilăria
Luca Petrișor, clasa a VI-a A
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Cine-o fi acest erou?

Lumea ni l-a dat cadou?

Din metal, n-am mai văzut,

Să fie un erou făcut.

Are sfori în mâini,

Din canal salvează câini

Și domniţe în pericol,

În revistă e și-un articol.

De fiecare dată când salvează,

Toată lumea se minunează,

I se face metalul auriu,

Dar restul îi rămâne argintiu.

Acest erou poartă numele de Tonic,

Este un erou magic,

El e protectorul orașului

Și îi pune capac pericolului.

Eroul din metal
Pădure Călin, clasa a VI-a A

Dacă ar fi să mă descriu, aș zice că sunt o fată căreia îi plac culorile, visele din 

stele și magia din lacuri. 

Da... Un pic zurli pentru unii, puțin misterioasă pentru alții și uneori pierdută 

în întrebări fără răspunsuri. 

Mă gândesc la lumea mea. 

Iubesc miracolul dimineții de vară și norii și glasul mării și multe altele dar 

cel mai mult îmi place să descopăr mistere. 

Ultimul ,, mister ” la care lucrez este legat de o întrebare: Ce calități au 

oamenii sinceri? 

Nu râdeți! Știu! Sunt o visătoare, dar... 

Există și oameni sinceri. Ei sunt un dar și ne inspiră să fim mai buni. 

În primul rând, oamenii sinceri își cunosc defectele și limitele. Nu se feresc să 

mai și greșească. Acțiunile lor sunt în concordanță cu gândurile si mai ales nu 

își schimbă comportamentul în funcție de persoana cu care interacționează. 

Altfel spus, oamenii sinceri luptă pentru ceea ce cred.  

Sinceritatea este văzută de multe ori ca ceva agresiv de aceea uneori cel 

care e sincer pare că deranjează. 

În al doilea rând , oamenii sinceri îi inspiră pe ceilalți , sunt un exemplu . Un-

eori par ostili, însă pe ei te poți baza, ei sunt cei mai buni prieteni și sunt un 

adevărat dar în viața noastră. 

Tu ești sincer?

Eu...
Alexia Dragan, clasa a VII-a B

Flori de mai în simfonie 

În grădini v-aţi adunat 

Și perfect în armonie 

Sufletul l-aţi clătinat.

  

Cu o-mbrăţișare caldă 

Cu chitara, într-o seară 

Melodia colorată 

Se simţea o floare rară.

Doar un nor pe cerul pal 

Pare că nu înţelege 

Totul pare ireal 

Ca misterul să-l dezlege.

  

Flori de mai în simfonie 

În grădini v-aţi adunat 

Cu puţină nebunie 

Culori calde-ati semănat...

Flori...
Alexia Dragan, clasa a VII-a B
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La mulţi ani, femeie,

Ce deţii a universului cheie,

Frumuseţe răspândești, fericire

Și toată lumea te admiră pe tine!

Ești stea pe bolta-nstelată,

În grădină, floare parfumată,

Porţi în ochi sclipiri de stele

Și în păr spice aurii,

Ești în gândurile mele,

Peste toate tu vei fi!

Unică fiinţă, gingașă, senină,

Pe unde treci împrăștii lumină,

Femeie în toate, prezentă în fapte,

Cu fruntea semeaţă

Te arăţi măreaţă.

Ești și sfioasă și jucăușă,

Treci peste toate, deschizi orice ușă,

Treci peste grele, pui suflet în toate,

Nu te oprești, mergi mai departe!

Pe tine, femeie, te preţuim,

Ești scrisă în stele și într-un destin,

Primește în dar un surâs îngeresc,

O floare și un gând prietenesc!

O femeie în suflet cu toţii purtăm,

Oricând și oriunde pentru ea 

ne rugăm!

La mulţi ani, femeie!
Prof. limba română Andreea Șandor

Peste tot e iubire,

Este ca la întâlnire,

Cine cântă la castaniete?

Muzicienii de Dragobete.

Hai sa facem niște scrisori,

Mi-am adunat și martori,

Să arăt adevărata dragoste,

Și să demonstrez că nu sunt 

o pacoste!

Inimioare cât cuprinde,

Doar de mine mai depinde,

Să fac un Dragobete bun

Și să meargă totul tun.

Dragobetele 
Călin Pădure, clasa a VI-a A
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2019, 2019, ce mai an,

Dar nu aș da niciun ban,

Să văd oamenii stănd cu ochii lor,

Într-un telefon tastând de zor.

E frumos să vezi un copil

Mișcându-se abil

Și dansând grațios,

Pe un ritm duios.

Laptop, tabletă și televizor,

Acestea sunt lucruri din obiceiul lor,

Al oamenilor care nu observă

O problemă masivă.

De la trei, patru ani începi,

Chiar dacă nu te pricepi,

Să te joci pe telefon,

Și tu te izbești, niciun ,,pardon!”.

Știu, am scris poezia asta pe calculator,

Dar am scris-o și cu spor

Și câteodată e bine să ai puțină creativitate,

La o sau mai multe poezii inspirate.

Telefonul fără granițe
Călin Pădure, clasa a VI-a A

Într-un tărâm îndepărtat, unde nimeni nu a mai pus piciorul de mult timp, 

locuia o prea frumoasă fată, fiica împăratului Frederick al II-lea. Împăratul era 

unul dintre cei mai stricți și duri împărați care au existat vreodată. Fata s-a 

săturat de comportamentul tatălui său, și într-o noapte, s-a decis să evadeze.

Cunoscând foarte bine castelul în care locuia, deja plănuise minunata sa 

evadare. A luat-o prin holul principal care ducea la intrarea în castel, care 

era păzită de două gărzi. Merse înapoi, încercând să găsească un nou plan. 

I-a venit o idee. Să se urce pe o scară care ducea spre acoperișul castelului. 

Imediat ce ea a ajuns, s-a rostogolit pe acoperiș până reuși să ajungă jos. 

Dintr-un tufiș din apropiere se auzi un mic zgomot. Curioasă, prințesa s-a 

hotărât să investigheze. Era o zână! Uimită, fata se apropie și o întreabă ce 

face aici. Zâna a spus că s-a pierdut prin pădure și că nu știe cum să ajungă 

acasă. Prințesa a ajutat-o pe zână să ajungă acasă până când zâna a făcut 

ceva total neașteptat. S-a transformat într-un frumos prinț. Prințesa a rămas 

uimită. După ce prințul i-a povestit fetei că o vrăjitoare l-a transformat în 

zână și că avea nevoie de cineva să îl ajute cu orice lucru de pe lumea asta, 

s-ar transforma înapoi în prinț, prințesa se dumerise. Fata îl întreabă dacă 

poate să meargă și ea cu el, deoarece tatăl ei era foarte rău.

Prințul acceptă și astfel cei doi au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.

TĂRÂMUL MAGIC
Păturan Thomas, clasa a V-a B
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Picăturile de ploaie cad în ropote ritmate pe geamul din camera mea. 

În general, îmi place mult ploaia, dar de data asta parcă e altfel. Gândurile 

nu-mi dau pace iar capcana amintirilor rezona cu picăturile grele care se 

prelingeau pe geamul aburit. 

Mi-am aruncat privirea către ceasornicul din perete care bătea prăfuit un 

timp ce nu-mi plăcea. 

Lumea a fost mereu pentru mine un univers mărunt cu provocări continue 

și cu totul posibil. 

Până într-o zi. O zi de martie, chiar de ziua mea.  

Plictisită am hotărât să ies la plimbare în colțul de natură menit să-mi 

îndeplinească orice dorință. Telefonul suna din minut în minut. Erau prieteni, 

colegi... dar eu rămâneam indiferentă. 

Atrasă de o pufoșenie cerească, da... un nor călător m-am luat după el. 

Urmăream micul ghemotoc de lâna care plutea pe cerul albastru. 

Soarele încerca să străpungă norul cu razele lui în timp ce un val de răcoare 

îmi inunda corpul. 

Am intrat pe o cărare îngustă. Pășeam un pic cu teamă dar în același timp 

cu îndrăzneală printre verdele crud și moale. 

O simfonie de verde aproape ireală! 

La capătul acelei cărări înguste m-am lovit de o ușă încuiată. Nu aveam cheia. 

Îmi doream cu disperare să pot vedea dincolo de acel panou de lemn. Totul 

era învăluit în mister. 

Am întrebat ce este dincolo și am primit o bucată de pergament pe care 

scria: ,, lume nedescoperită ”... 

Vreau în continuare să descopăr lumea cu bune și rele, cu ploaie și soare, cu 

lacrimi și zâmbete. 

Și... dintr-o data a început să plouă. 

Picăturile cădeau într-o armonie de sunete iar spectacolul era magnific. 

M-am trezit cântând. 

Înghețată de frig dar încântată de frumusețea naturii am ajuns acasă. 

Iubesc în continuare ploaia...

Ploaie veselă...
Alexia Drăgan, clasa a VII-a B

Crivăţul încet asculta,

Pe omătul ce sălta,

Și norii dansau

Pe lângă pomii ce se îndoiau.

În casă este o mireasmă

Plutind ca o fantasmă,

Venind de la masă,

Unde cina-i gustoasă.

Bradul măreţ veghează

Asupra copiilor ce visează

Despre Moșul cel faimos,

Despre cadoul cel frumos.

Când totul s-a liniștit,

Și copiii au aţipit,

Moșul pe coș coboară

Și cadourile le strecoară.

NOAPTEA TAINICĂ
Maria-Ioana-Duca, clasa a VII-a B
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Copilăria este cea mai frumaoasă parte a vieții. Copilăria este începutul vieții 

unui copil, este ca linia de start la un concurs de alergat.

Copilaria este o floare cu petale, cu cât creștem mai mari, cu atât mai multe 

petale cad și nu se mai întorc. Este ca paginile unei cărți, are un sfârșit, așa că 

profitați de ea cât mai puteți. Copilăria poate fi asemenea multor lucruri, dar 

ea este una singură, este unică. Ea ne dă viață, este ca a doua mama, doar 

că nu o putem vedea, nici simți, dar ea este acolo, din păcate, nu pentru 

totdeauna. Copilăria este distracția , ieșitul afară la soare, nu statul în casă 

ca să ne uităm la televizor. Copilăria este practic a doua viață, dar și cea mai 

frumoasă parte a ei. Cu toții iubim copilăria și toți vrem să rămânem mici 

pentru totdeauna. Toată lumea este supărată când creștem.

Copilăria este un dar de la Dumnezeu care nu trebuie irosit sau lăsat 

deoparte, este ca un copac care în timp își pierde din puteri, dar care va fi 

mereu acolo.

Copilăria
Petrișor Luca, clasa a VI-a A

Vântul își poartă mantia rece pe spate 

Plutind lin 

Presărând fulgi din omăt fin 

Răcind nopţile toate. 

 

Iar de după poarta de fereastră 

Înrămată cu lemn alb 

Aerul este cald 

Bradul își poartă coroana măiastră. 

 

Luminiţe roșii, albe, 

Verzi, pictează stropi de culoare 

Nuanţe ușoare 

Prefăcându-se în delicate podoabe. 

 

Focul fulgeră și tună într-un aprig tumult 

În imaginea de sobă desenată 

Care face odaia luminată 

Să strălucească și mai mult! 

 

Crăciunul se strecoară simţitor 

Urând un an ușor!

SPIRIT DE CRĂCIUN 
Catinca Lazăr, clasa a VII-a B
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Copiii cu săniile merg la derdeluș,

Prind viteza la alunecuș

Cu săniuţe lustruite

Chiar de-acei copii clădite.

A urcat cu sania-n braţe

Și la vârf o s-o înhaţe

Gata, punctul culminant:

Derdelușul fascinant.

La Derdeluș
Vlad Costache, clasa a VII-a B

Gheaţa umedă ușor se sparge,

Zăpada fină repejor copiii atrage

Nu-i lumină, strălucire în văzduh

Totu-i plin de nea, mai puţin un nuc.

Se simte un miros de pin ameţior

Deși-s albii, copaci par ca mor!

Din toată atmosfera ce e vie

Mai sunt câţiva copii imbrăcaţi în ie.

Mirosul crud al mandarinei devine acaparant

Totul pare a vrea să mă arunce în neant.

E Crăciun! Magie există, e așa de palpitant.

Fulgii mii, ce-s de zăpada, sunt făcuţi din diamant.

Mireasma Crăciunului
Alexia Raluca Drăgan, clasa a VII-a B

Viteza de neoprit

Devine de nestăpânit,

Dar din ce în ce mai încet

Gata ne-am oprit!

Crăciunul
Belcea Luca-Andrei, clasa a VI-a A

                    

De Crăciun vine Moșul,

Pe la coșuri,

De pe casă 

Și pe masă!

Lapte și dulciuri,

Iar pe casă ţurţuri,

Micuţi și argintii,

Ce îţi picură în suflet bucurii.

Iar copii fericiţi,

Care așteaptă toţi uimiţi

Pe Moș Crăciun.

Doresc să îl invit,

Pentru ai spune Crăciun Fericit!

Iarna vine încet,încet,

O bucurie îţi toarnă în suflet.

Fulgi de zăpadă se cern de zor,

Arunc o privire furată prin vizor

Moș Crăciun va veni pe uliţa mea,

Îi văd pe cer deja sania.

IARNA LA MINE ÎN SAT
Deea Niculescu, clasa a VII-a C

Totul este de poveste,

Să vă dau de veste

Că bradul l-am împodobit

Și moșul va fi uimit.

Prăjiturile sunt pregătite

Și pe masă servite...
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În fiecare an eu îmi fac ziua de naștere în grădina bunicilor mei. Acolo îmi 

invitat toți prietenii și colegii ca să ne bucurăm împreună. Mama și tatăl meu 

îmi pregătesc cu drag în fiecare an petrecerea de ziua mea.

Împlineam șase ani, iar eu eram foarte fericit și așteptam ca toți colegii 

mei sa ajungă la evenimentul organizat. Eram foarte nerăbdător așa că 

m-am dus pe strada ca sa văd dacă apar. Primul care a sosit a fost verișorul 

meu. Împreună am sărit în trambulină și ne-am jucat cu puștile narf. Apoi 

a mai apărut o mașină cu un nou coleg de la școală pe care îl invitasem, 

împreună toți trei ne-am jucat de-a vați ascunselea. După aceea toți colegii 

mei au început să vina, rând pe rând. Toți mi-au adus cadouri, dar nimic 

foarte special. Din păcate tatăl și mama mea au chemat și un animator ce 

trebuia sa aibe grijă de noi, dar mie nu îmi plăceau animatorii așa că am 

stat deoparte. Pe deasupra, părinții mei au mai reușit să aducă și un castel 

gonflabil, care ,din păcate, pe la finalul petrecerii s-a spart în mii de bucățele, 

o mare dezamăgire. Oricum, înainte să se spargă ne-am distrat foarte bine 

în el, am țopăit și am sărit toți iar animatorul tot țipa din când în când la noi 

ca să ne oprim pentru că îi era frică să nu spargem castelul gonflabil. Din 

păcate frica animatorului chiar s-a adeverit și norocul nostru a fost că s-a 

întâmplat spre finalul petrecerii.

Mai târziu am decis toți să ne facem o ascunzătoare în casă, iar asta nu a 

fost cea mai bună idee, deoarece am făcut dezastru în camera mea și în 

sufragerie. Toată casa era cu fundul în sus.

Copiii mi-au distrus legoul pe care l-am făcut cu tatăl meu și îl prețuiam 

foarte mult așa că am fost foarte supărat pe ei. Au aruncat toate jucăriile 

mele pe jos, au sărit în patul meu, au umflat baloane și apoi le-au aruncat 

prin toata casa, au mâncat bomboane și au lăsat toate ambalajele pe podea.

Totuși ascunzătoarea noastră consta în niște cearceafuri aruncate de colo 

colo și de o lampă pentru lumină. Mai aveam și niște scaune ce țineau 

ascunzătoarea pentru a nu fi dărâmată. După ce părinții au realizat tot ce 

noi am făcut, ne-au trimis foarte repede afară deoarece erau foarte supărați 

pe situație. Afară a trebuit să ascultăm de animator, iar acesta ne-a dat o idee de 

joc în care noi trebuia să găsim niște ciocolate. Cine găsea cele mai multe dintre 

acestea câștiga jocul și primea înca o surpriză. Toată lumea era gata să începem.

Odată ce am început eu deja găsisem două ouă de ciocolată. Răzvan, 

verișorul meu, a găsit una, iar toți ceilalți niciuna. Ciocolatele erau foarte 

bine ascunse așa ca le găseam foarte greu, era o adevărată provocare de a 

le găsi pe toate și de a câștiga acest concurs. Odată ce ne apropiam de final 

eu nu mai găseam așa multe deoarece le luasem deja pe cele ușoare și nu 

mai erau atât de multe. Eu cu Răzvan aveam la fel de multe ouă, adică cinci. 

Ceilalți aveau în jur de patru așa ca ne prindeau din urmă, aveau mari șanse 

deoarece mai erau doar încă două ouă.

Din păcate, odată ce concursul s-a terminat un coleg pe nume Andrei a 

reușit să câștige cu șapte ouă. Surpriza era defapt un lego. Eu nu eram 

supărat că nu am câștigat în primul rând deoarece nu îmi plăcea legoul pe 

care îl câștigam. Dar, mai târziu, au venit și bunicii mei pentru a mă felicita 

pentru împlinirea celor șase ani, dar și pentru că nu ma mai văzuseră de 

mult timp. După ce au venit m-au rugat să facem o poză de aniversarea 

mea. Am fost bucuros că ni s-au alăturat. Animatorul trebuia să plece la altă 

petrecere, dar noi ne-am jucat și fără acesta. Am organizat o luptă cu puștile 

Surpriza 
de ziua mea
Porupca Petru, clasa a V-a B
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nărf și ne-am împarțit în două grupe de câte șapte copii. Regulile erau 

simple: dacă te atingea un glonț, erai afară și trebuia să aștepți pentru tura 

viitoare, nu aveai voie să te ascunzi după ceilalți coechipieri și nu aveai voie 

să intri pe teritoriul celorlalți.

După ce stabilisem regulile, am început jocul. La început echipa noastră 

începuse să piardă, dar pe la final am reușit să recuperăm. Jocul era foarte 

greu, dar în final noi am fost echipa învingătoare.

Pe la finalul zilei toți copii au început să plece, iar eu m-am întristat. Doar 

Răzvan a mai stat o oră cu mine înainte să plece și el. Odată ce chiar toți au 

plecat, a ajuns și nașul meu ce venea de la mare, iar de aceea întârziase așa 

mult. El mi-a adus cel mai tare cadou într-o cutie foarte mare ce trebuia să 

fie o surpriză, iar eu am vrut să îl deschid chiar atunci așa că asta am făcut. 

Am aflat faptul că acel cadou era o mașină cu pedale cu care mă puteam da 

pe peste tot și mă puteam distra foarte mult. După ce i-am mulțumit, el a 

mai stat puțin cu noi apoi a plecat.

Dis de dimineață, urmatoarea zi, tatăl meu a vrut să montăm mașina pe care 

tocmai am primit-o, eu am fost de acord și munca a și început. Era foarte 

greu să o montăm, așa că ne-a luat foarte mult să o terminăm. Tatăl meu o 

monta, iar eu îi aduceam piesele necesare, dar și citeam instrucțiunile. Când 

am ajuns la ultima piesă pe care trebuia să o punem, eu nu o mai găseam în 

punga cu piese. Așa că ne-am decis să mai căutăm piesa prin garajul nostru 

sau prin alte lucruri mai vechi, dar din păcate nu am găsit nicio piesă la fel ca 

aceea. Tatăl meu s-a decis să nu mă intristeze așa că ne-am dus la mall unde 

am găsit un loc unde se vindeau piese asemanatoare. Eram atât de fericit ca 

am găsit așa ceva chiar acolo! Am cumpărat piesa și ne-am întors acasă.

După ce am pus ultima piesă, ceva tot nu se simțea așa bine, lipsea ceva. Mai 

trebuia să punem pedalele. Așa că după ce le-am pus am putut să mă plimb 

cu noua mea mașină pe care tocmai ce o făcusem împreună cu tatăl meu.

Ne-am gândit să mergem în parc pentru că acolo pot să mă joc mai bine 

cu mașina. Odată ce am sosit în parc am început să merg cu ea, era uimitor, 

totul mergea așa bine, iar eu mi-am dorit acea mașină de mic. După ce 

m-am plimbat ceva timp am văzut niște copii ce se jucau cu bicicletele, 

așa că m-am decis să îi întreb dacă mă pot juca și eu cu ei deoarece nu mai 

voiam doar să mă plimb singur, fără a mă juca cu nimeni. Ei mi-au spus că ar 

vrea să se joace cu mine și că ar trebui să ne întrecem între noi pentru a afla 

cine are cel mai rapid vehicul dintre noi toți.

Cursa deja începuse, iar noi trebuia să ocolim tot parcul, cine îl ocolea 

primul primea un premiu. Eu chiar voiam să câștig cursa, așa că am încercat 

să îi întrec pe ceilalți, chiar dacă a fost dificil eu tot am reușit să îi întrec și 

am putut lua premiul pentru locul întâi: încă o ciocolată. Copiii aceia au 

sugerat să mai facem și altceva așa că ne-am dat în leagăne, apoi am mers 

împreună la chioșc și ne-am cumpărat înghețată. Am stat toți pe o bancă 

si am savurat înghețata. Eu aveam o înghețată de vanilie cu bucățele de 

ciocolată, era delicioasă.

A fost o zi foarte specială în care m-am bucurat enorm de mult de surpriza 

pe care am primit-o de la nașul meu.

Tot în această zi m-am întors acasă dupa ieșirea în parc și m-am apucat să 

desfac toate cadourile primite de ziua mea de la toți copiii invitați. Așa că 

am construit și am montat multe lego-uri. În primul rând am primit și o 

carte de la o colegă căreia îi place foarte mult să citească. M-am mai jucat și 

cu mașinile teleghidate pe care le-am primit tot de la colegii mei de clasă.

După ce am terminat cu toate acestea am stat cu părinții mei și ne-am uitat 

la un film. Am petrecut mult timp cu familia mea sărbătorindu-mi ziua de 

naștere chiar și dacă deja trecuse pentru că mama și tata cred că ziua mea 

este în fiecare zi. De atunci mereu mă aștept să primesc cadouri mari de la 

nașul meu ce vrea să se poarte cât mai iubitor și cât mai bine cu mine. Dar 

nu doar cadourile contează ci și faptul că de ziua mea m-am distrat foarte 

mult alături de familia mea și de prietenii mei. Copilăria mea este plină de 
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momente valoroase așa cum a fost și acesta. De obicei cele mai prețioase 

momente le petrec de ziua mea alături de mama și tatăl meu ce mă iubesc mult.

Imediat după ce petrecerea mea se termină eu mereu mă găndesc la cum 

va fi cea de data viitoare. Intotdeauna de-abia aștept zilele mele de naștere 

fiindcă atunci mă distrez cel mai mult și încep să îmi cunosc mai bine 

prietenii. Și mă gândesc la ce surpriză voi primi anul viitor!

Ca o floare ea se stinge,

Repede ca lacrima ce pe faţă se prelinge,

Copilăria noastră, aura îngerului de sus,

Ce pentru mine demult a apus.

Și mă uit la poze cu un nod în gât

Și-mi aduc aminte de vremuri de demult,

Când lumea era ca o întreagă fantezie,

Ca o prea frumoasă poezie.

Acum ea s-a stins!

Ca o flacără neputincioasă,

De mult prea mulţi ani arsă!

Și totul a fost cândva aprins,

Cândva, cândva, cândva,

Când soarele oră de oră răsărea,

Cănd viaţa - un univers neînţeles

Pentru mine avea un cu totul alt sens.

Cândva, când bucuria era nemărginită

Și imaginaţia nu putea fi oprită!

Atunci când distracţia era zi de zi

Și cu ajutorul familiei puteam muta și munţii!

Acum sunt prins într-un abis nesfârșit!

Sămânța muntelui 
demult apus
Prundeanu Dragos, clasa a VII-a C

Merg pe drumuri frânte

Cu speranţe mărunte,

Împins de sentimente

Pe cărări de munte.

Devin clădiri fermecate

Gândurile liber lăsate,

Printre lumi minunate

 Aleargă neîncosetate.

Strada e plină de persoane

Ce se plimbă fără telefoane,

Au în suflet un dor fierbinte

Și Copilăria pe care o ţin minte.

Speranță...
Baciu Matei-Cristian, clasa a VIII-a B

Plini de gânduri și nevoi

Copilăria îi readuce înapoi,

Uită pentru o secundă de toate

Și întind aripi spre libertate.

Iar natura senină îi alină,

E ca o mamă divină,

Copilăria este peste toate

Inspiraţie, magie în gânduri și-n fapte.
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Stau, mă uit în gol pentru că speranţa încă n-a venit...

Vremea inocenţei și-a închis toate porţile,

Iar eu sunt prins afară în ploaia sfâșietoare

Și aștept, mă-ntreb dacă lumea mi-o mai da o șansă oare?

O șansă la izvorul de libertate,

La izvorul de vise, de puritate?

O șansă la tot ce-a fost mai bun în viaţă?

Dar asta să-mi fie povaţă!

Copilăria o ai o dată, nu mai mult!

Trăiește-o fără niciun alt gând!

Bucură-te de acest dar multicolor de veselie,

Altfel vei regreta o veșnicie!

Am fost întrebată odată ce ingrediente aș folosi pentru a-mi crea o rețetă 

a fericirii. N-am putut da un răspuns atunci, sau poate am spus baliverne. 

Poate n-aș putea da nici acum un răspuns care să se ridice la așteptările 

celui care mi-a pus întrebarea, dar pot prescrie, mai mult sau mai puțin, o 

rețetă a propriei fericiri.

Să luăm lucrurile pe rând, avem nevoie de o definiție a substantivului 

comun ”fericire”. Este o emoție, desigur, dar nu i-aș putea da o definiție 

exactă nici după ore de uitat in dicționare. Sentimentul de fericire diferă de 

la o persoană la alta. Pentru mine, fericirea este atunci cand îmi înving o frică 

si golul uriaș din stomac se transformă in fluturași, atunci cand îmbrățișez 

o persoană dragă și ea mă strânge în brațe la fel de strâns, atunci cand iau 

prima gură de înghețată din an. Sunt fericită atunci când primesc apreciere 

pentru ceva la care am muncit din greu, când râd cu prietenii atât de tare că 

mă doare stomacul, când iau o notă bună, când pot ajuta pe cineva.

Dar ne abatem de la subiect. Ce ar trebui să facem pentru a fi fericiți? 

Răspunsul este complex și, ei bine, o parte din el îmi este încă necunoscut. 

Cred c-o să descopăr răspunsul complet când voi mai crește, poate după 

mult timp de gândire, când voi putea privi mai în ansamblu această filozofie 

a vieții, după multe experiențe plăcute și neplăcute sau poate că atunci 

când voi fi pregătită, am să știu pur și simplu. 

Pentru că încercarea mea de a evita să dau un răspuns, în speranța că aș 

putea rămâne la inocența și la confortul necunoscutului, a eșuat, îmi voi 

privi îndoielile drept în ochi și voi prescrie, într-un final, o rețetă a fericirii.

Cred cu tărie că pentru a putea fi cu adevărat fericiți, este nevoie sa 

înțelegem că singurii care ne rămân alături până ni se încheie povestea 

suntem noi înșine. La finalul zilei, noi suntem cei care trebuie să facă față 

consecințelor provocate de deciziile noastre. Trebuie să învățăm să dăm 

drumul prejudecăților, incluzând atât propria noastră tendință de a-i judeca 

pe alții, cât și continua noastră raportare la părerile celor din jur. E important 

să alegem ce ne place nouă, nu altora și să învățăm să avem încredere în 

propriile credințe si judecate. Așadar, începem rețeta prin adăugarea într-un 

castron a unei ceșcuțe de încredere în sine și în alegerile făcute.

De asemenea, sunt de părere că trebuie să avem curajul să ne asumăm 

riscuri, să nu ne fie frică de greșeli și să ne creăm propriile istorii. Eșecurile 

sunt profesorii pe care ni-i oferă viața, iar noi trebuie să fim dornici de 

învățat. Mai târziu în viață, cele mai frumoase amintiri vor fi cele în care ne-

am învins o teamă sau ne-am asumat un risc. Până la urmă, aventura face 

viața interesantă. Adăugăm în amestec două lingurițe de curaj si simț de 

Rețeta fericirii
Amza Sara-Maria, clasa a VII-a C
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aventura. Băgăm totul la frigider.

Un ingredient esențial este visatul. Permițându-ne să visăm cât mai departe, 

ne deschidem orizontul și ne ambiționăm să ajungem cât de sus ne dorim. 

Sigur, este important ca visul să fie realist și să nu uităm să rămânem cu 

picioarele pe pământ. Cu cât mai mare visul, cu atât mai mult trebuie să 

muncim pentru a-l adeveri. Oricum, nu trebuie să ne dăm bătuți niciodată. 

Scoatem amestecul din frigider si adăugăm un praf de vise si un vârf de 

perseverență. Amestecăm. Încălzim cuptorul.

Cred că ceea ce ne încălzește cu adevărat sufletul este dăruirea. Fie că 

ajutăm un coleg cu o problemă la matematică, că dăm ceva de mâncare 

unui om sărac sau că oferim un zâmbet călduros unei persoane singuratice, 

aducem puțină fericire în viața cuiva. Altruismul este un mod de a fi și oferă 

un sentiment ce nu poate fi explicat, ci doar simțit. Pun tot amestecul în 

tavă și adaug niște bombonele de generozitate. Pun totul la cuptor pentru 

câteva minute și prăjitura e gata de gustat.

Bineînțeles, rețeta mea pentru fericire se va tot schimba, odată cu mine, cu 

prioritățile si dorințele mele. În momentul de față, însă, cred că răspunsul la 

întrebarea “Ce ingrediente ai folosi pentru o rețetă a fericirii?” este mai mult 

decat suficient.

O, dulce copilărie,

Acum totul este o vorbărie,

Unde-i joaca pe care obișnuiai să mi-o 

dai?

Mai bine rămâneai!

Îti duc lipsa toată ziua,

Și tot asa pot continua,

Fiindcă toţi au plecat,

Iar eu m-am înecat.

M-am înecat în realitate,

Unde aici totul se bazează pe fapte,

Lumea este rea

Și tot mă jucam de-a v-aţi ascunselea.

O etapă,un pas, 
un bun rămas…
Tănase Sabina, clasa a VIII-a B

Viaţa este uneori grea,

Dar doar așa durerea va dispărea,

Să-mi trăiesc viaţa singură,

Fiindcă doar asa mă bucură.

Când erai tu, nu existau probleme,

Aia e bună vreme!

De când m-ai părăsit,

Eu înca nu m-am regăsit…

Am tratat cu tăcerea,

Dar nu m-a dus nicăierea,

Deoarece tot ce trebuia să fac era să mă 

adun,

Să găsesc ceva, ca înainte, comun!
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