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                        Argument 
  
           Într-o lume în care tehnologia este în continuă dezvoltare şi informaţiile sunt tot mai uşor  
de accesat, sufletul uman simte nevoia de a primi un strop de creativitate, de imaginaţie, de vis...  
Şi cine altcineva ar putea să ni-l ofere dacă nu copiii ... aceste fiinţe gingaşe şi inocente pentru care  
universul poveştilor şi al basmelor nu mai are nicio taină.  
          Revista noastră îşi propune să fie un popas în drumul tinerilor învăţăcei spre oceanul  
cunoaşterii. Vă invităm, aşadar, să-i descoperiţi şi să intraţi în lumea pe care ei v-o creionează prin  
intermediul cuvintelor. Având la îndemână un material atât de fragil, cuvântul, elevii noştri au  
sculptat şi au pictat diferite obiecte: poezii, basme, reportaje, povestiri, anecdote etc. şi vi le-au  
oferit cu mult drag pentru a vă bucura şi a privi literatura ca o poartă spre cer, spre necunoscut,  
spre pace. 
         Sperăm ca numărul  15 al Revistei Firul Ariadnei  să vă ofere posibilitatea ca, citind creaţiile  
elevilor din Liceul Teoretic  Şcoala MEA, să priviţi lumea prin ochi de copil, să (re)intraţi, chiar şi  
pentru câteva clipe, în universul poveştilor şi al copilăriei. 
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     Picturile sunt realizate de elevi în timpul orelor de artă plastică, sub îndrumarea domnului profesor de 
desen, Ionuț Barbu. 
  
     Poeziile din paginile revistei  se numără printre poeziile participante și premiate la diferite Concursuri de 
creație literară în anul școlar 2014-2015. 
     Suntem bucuroși să vă facem cunoscuți câștigătorii la Concursurile de creație literară. 
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Festivitatea de absolvire a claselor a VIII-a 

       Punctul culminant al bucuriei –și al emoțiilor – noastre a fost, ieri, Festivitatea de absolvire  
a claselor a VIII-a.  
      Le mulțumim celor două doamne diriginte, profesorilor, tuturor colegilor care au fost alături  
de clasele a VIII-a – și le urăm succes absolvenților noștri la examenele care urmează și, mai departe,  
la liceu!!  
     Cum spune mesajul din imagini (făcut de liceenii noștri de la LT Școala MEA): să plouă cu 10! 
 
     La Examenul de Evaluare Națională 2015, Liceul Teoretic Școala MEA s-a situat pe locul 3, în  
                        București, și pe locul 15, la nivel național, în clasamentul rezultatelor!  
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      Cu multă bucurie le spunem bun venit în Școala MEA elevilor de la clasele pregătitoare –  
și le urăm mult succes în noul an tuturor elevilor de la primar! 

Deschiderea anului școlar - primar 
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Deschiderea anului școlar - gimnaziu și liceu 

            Le urăm mult succes în noul an școlar absolvenților noștri de la gimnaziu și liceu!  
Îi felicităm pe toți cei care au obținut rezultate excepționale la examenele KET, PET și FCE!  
           Le mulțumim invitaților noștri, doamna Carmen Chifiriuc, Conf.Dr. la Catedra de  
Microbiologie a Universității din București, și Vlad Gabura, absolvent al primei promoții  
gimnaziale a Liceului Teoretic Școala MEA, absolvent al Colegiului Național Gheorghe Lazăr  
și, în prezent, student la University of Bath, School of Management.  
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NR.CRT NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI   CLASA SECȚIUNEA PREMIU POEZIE 

1  PAISE DAN    a VI-a A POEZIE PREMIUL I 

2  STĂNESE ALEXIA MARA    a VI-a A POEZIE PREMIUL I 

3 BOROȘ BIANCA ANDREEA    a VII-a A POEZIE PREMIUL I 

4 IORDĂCHESCU ALEXANDRU    a VII-a A POEZIE PREMIUL I 

5 BĂRĂIAN MATEI ȘTEFAN    a VII-a A POEZIE PREMIUL I 

6 DANGUBIC BOGDAN ANA    a VII-a A POEZIE PREMIUL III 

7 PAUL DAVID ANDREI    a VII-a A POEZIE PREMIUL III 

8  CÎNDEA IOANA ȘTEFANIA   a VIII-a A POEZIE PREMIUL III 

9  TROHANI NICOLAS   a VIII-a A POEZIE PREMIUL III 

10 GAVRILESCU TUDOR   a VIII-a A POEZIE PREMIUL III 

Concursul national de creație literară„EXCELENȚEI SALE, CARTEA!” 

NR.CRT NUMELE ŞI PRENUMELE 
ELEVULUI 

    CLASA        PUNCTAJ   PREMIUL OBTINUT  

1. BINIG ALEXANDRU CRISTIAN    a VII- a A 93 PREMIUL II/POEZIE 

2. CONSTANTIN ANDREEA    a VII- a B 91 PREMIUL II/PROZĂ 
SCURTĂ 

3. CIŞLEANU ROXANA MARIA    a VII- a A 86 PREMIUL III/ESEURI 

4. BUCURESCU ALEXANDRU    a VI- a A 80 MENŢIUNE/POEZIE 

5. LICSANDRU ANNA STEFANIA    a VI- a A 80 MENŢIUNE/POEZIE 

6 VĂLLIMARESCU IOANA    a VII- a B 80 MENŢIUNE/POEZIE 

Concursul național de creație literară TINERE CONDEIE 

Rezultate excelente obținute de elevii Liceului Teoretic Școala MEA la secțiunea  
                                                       Creație Literară 

E mișcare, e și stare, 
E cântare, e urare, 
Este orice acțiune 
Făcută de om în lume. 
N-are gen, n-are persoană, 
Fără el gramatica e goală.  
                                         (Verbul) 
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Crăciun Fericit! – Afiș realizat de Ioana Văllimărescu,  

Elevă a Liceului Teoretic Școala Mea – clasa a VIII – a A 
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Copiii noștri – campionii noștri 
 

Ioana Văllimărescu – clasa a VIII – a A 
 
Premii obținute: 
 
Octombrie 2015 
 
-  24-rd United Nations Environment Program ( UNEP) International Children Painting Competition  
2015. Selectata din 62999 lucrări din 66 de țări, în ultimii 53 de finaliști. 
 
August 2015 
 
-  Peace Pals International / May Peace Prevail On Earth/ SUA  
                                                                               - Diploma finalist 
-  TOYOTA Dream  Car Art Contest 2015 / Japonia  - Mențiune 
Best Finalist. 
( etapa internațională nr. participanți: peste 875000 lucrări din  
81 de țări/ regiuni) 
 
Iunie 2015 
 
-  Concurs național de artă plastică " Anotimpurile ", ediția a V-a  
                                                                                    - Premiul 1 
-  Mizyal Gallery Museum- Fine and Applied Art Competition 2015,  
                                                          Turcia - Selected for Exhibition 
 
Mai 2015 
 
- Editura Arthur/ Concurs ilustrație  - Diplomă de merit / Selectată  
pentru a ilustra povești din volumul" Uite cine vorbește", care a  
apărut in toamna anului 2015. 
- Concurs Internațional D' Arts Plastique 2015" Grain d'artistes du  
monde entiere" - Centre pour l' UNESCO Louis Francois, Franța 
                                                                                   - Diplomă Finalist 
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     So, here we are… sâmbătă dimineață – 24 Octombrie, în curtea Liceului Teoretic Scoala Mea.  
Arsenalul alcătuit din skate-uri, protecții, mini-rampe și rail-uri era pregătit; riderii Globe Romania  
– Usk(c)at, Dragos Carlan a.k.a Piglet, Adolf Bobo – prezenți, iar cei aproape 30 de mici skateri  
așteptau cu nerăbdare să înceapă «orele» de skateboarding. Și au fost două ore pline cu demo-uri,  
trick-uri, training-uri, încercări curajoase, emoții, încurajări, glume, râsete și voie bună.  
 

Wow… ce weekend, ce distracție, ce bucurie! 

? 

E primită-n dar 
Cade, sare și aleargă-n fuga mare, 
Fără aripi sau picioare, 
Ce să fie oare, oare? 
                                   (Mingea) 
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Halloween 
  
Astăzi este Halloween, 
Monştrii şi fantomele din somnul lor adânc vin, 
Gata să petreacă,  
Scheleţii cu oasele lor se joacă. 
Copiii merg din casă în casă, 
Ca să aibă bomboane de pus pe masă, 
  
Costumaţi in urătănii, 
  
Gata să facă tâmpenii. 
  
  
Halloweenul e minunat, 
E mare păcat  
  
Dacă l-ai ratat!  
 
Cosmin ȚIC 
Clasa a VIII-a A 

Halloween 2015  
Momente de vârf în Liceul Teoretic Școala MEA 
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Hallowen 2015 - Station Games 

Cea mai înspăimântătoare clasă, de Halloween, din Liceul Teoretic Școala MEA! 

Primar 
III -a A – 49 voturi 
III -a B – 45 voturi 
  I -a B – 41 voturi 
 

Gimnaziu și liceu 
  V -a B – 121 voturi 
  VI -a B – 75 voturi 
VIII -a B – 58 voturi 
 

Locul I câștigător anul 2015 
Clasa a V-a B – 121 voturi 
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Dorințe 
  
Mi-ar plăcea să am 
O curte de basm. 
Cu zâne și pitici 
Și mulți licurici, 
Copaci vorbitori 
Și leagăn suspendat de nori. 
Și multe animale, 
Mai puțin rozătoare. 
Cerul să fie 
Caiet de hârtie 
Pe el să poți scrie 
Cuvinte o mie. 
 
 
Noapte ciudată 
  
O lună pătrată 
Prin geam mi se arată 
Și-mi umple sufletul, 
De lumină albastră. 
  
Pereții se schimbă, 
Uși se deschid, 
Totul devine fluid 
Și eu sunt lucid. 
  
Pășesc cu sfială 
Spre lumea ce mă înconjoară 
Și pătrund cu oboseală 
Spre un alt vis care dă năvală. 
 
Ioana VĂLLIMĂRESCU 
Clasa a VIII – a A 

Wow… ce weekend, ce distracție, ce bucurie! 
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Mama 

  
Mama mea e cea mai frumoasă 
Este cea care mi-a dat viaţă, 
Cu ea eu mă trezesc 
Si cu ea mă odihnesc. 
  
Mamă, îţi mulţumesc frumos 
M-ai făcut şi credincios, 
Mi-ai dat şi educaţie,  
Ce-mi aşterne drumu-n viaţă. 
  
Am fost mic, tu m-ai făcut mare, 
Am fost slab, dar m-ai făcut tare, 
Nu ştiu cum aş mai putea, 
Însă tot îţi voi arăta 
Cât de mult eu te iubesc  
Și cât te preţuiesc! 
 
Dan BUZELAN,  
Clasa a VII-a A 

 

Draga mea mamă, 

  
Mama mea e cea mai bună, 
Ea este cea mai frumoasă, 
Eu zâmbesc când face o glumă 
Și când îmi cumpără o gumă. 
  
Câteodată mă dojenește, 
Alteori îmi și zâmbește, 
Ea este ca o gărgăriță 
Și uneori chiar o bună actriță. 
  
Ei îi plac poeziile 
Și foarte mult cochiliile, 
Este pasionată de biologie 
Și la fel de mult de o bijuterie. 
 
Maria Caterina PATRAULEA 
Clasa a VI-a B 

Mama, tata, familia 

  
Cel mai frumos sentiment 
Este mai gustos decât un aliment. 
Iubirea față de părinți, 
Cu asta nu ai cum să minți. 
  
Familia îți dă putere, 
Este cea mai mare avere. 
Sentimentul crește și crește 
Și tot el domnește. 
 
Maria CIORCHINĂ 
Clasa a VI-a B 

Mama 
 
Dragi copii din lumea mare, 
Să vă spun o ghicitoare. 
Numai una-i pentru mine, 
Numai una-i pentru tine. 
Cine-i oare? Cine-i oare? 
  
Ea iubește, îngrijește, 
Ceartă, iartă și zâmbește, 
Ne dă sfaturi, ne îndrumă, 
Fie vreme rea sau bună. 
  
Da, e mama, ați ghicit, 
Ea e de neprețuit. 
Pe nimic eu nu te-aș da, 
Dragă mamă, ești a mea! 
 
David POLIVANOV 
Clasa a VI-a B 
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Cântec de dragoste 
 
Copacii sunt înduioșați, 
Acoperind pământul frânt; 
Un freamăt nesfârșit de ploi 
Și rot același cânt. 
  
În dimineți cu rouă groasă, 
Cu zorii reci, parcă de gheață, 
Vezi câte un crâmpei de rază 
Ce te îmbie iar la viață! 
  
Prin vânt, prin ceață, 
Cântarea mea uimește, 
Iar cei ce mă învață, 
Vibrează sufletește. 
  
Și totul trece, trece, 
Se-nvârte într-un cerc, 
Dar un zâmbet novice 
Poate aduce un eșec! 
 
Bianca BOROȘ 
Clasa a VIII-a A 

Vis 
  
Am avut un vis ciudat: 
Un pescar s-a arătat 
Cu plasa plină de stele 
Și cu luna între ele. 
  
Mi-a spus șoptit 
Că s-a plictisit 
Să prindă pești, 
Așa că prinde povești. 
  
Fiecare stea 
Avea povestea sa, 
După ce-o ascultai, 
O eliberai. 
  
Pe cer să strălucească, 
Noaptea să înveseleasca. 
 
Ioana VĂLLIMĂRESCU 
Clasa a VIII-a A 

O priveliște de neuitat 
  
           Mă așez ușor, ușor pe iarba deasă și îmi ridic ochii spre bolta cerească. Astrul selenar urcă  
pe treptele îndepărtate. Eu și părinții mei rămânem uimiți la ivirea întunericului maiestuos care  
îmbrățișează poiana, cuprinzând-o. 
          Ca niște bule de aer clipesc miliardele de steluțe ce par mărgele pierdute de pe colierul  
mamei mele. Fiecare dintre ele dansează, spunându-și povestea.  
          Eu, ca o floare solitară, îi spun miresei albe cât de frumoasă este. Rușinată, îmi trimite semnale  
ca și când mi-ar cânta. Ascult susurul râului rapid. 
A sosit timpul. Orchestra nopții începe a-și încălzi glasurile. Culoarea, romantismul, spectacolul de  
lumini îsi acordă instrumentele. 
          Luna se aranjează în oglinda râului ce fuge necontenit spre inima pădurii. Mă întreb de ce …  
Pentru cine își aranjează regina nopții întruchiparea? Pentru ce natura surâde încontinuu? 
          Misterul va rămăne mereu în întuneric departe, dar ceva îmi spune că iubirea dintre Soare  
și Lună este atât de puternică, încât înstrăinarea nu se resimte. 
 
Georgia CANURĂ 
Clasa a VIII-a A 
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Pentru Assembly-ul cu tema “Laternelaufen”, elevii clasei  
a VI-a A au fost, ieri, bucătari iscusiți.  
Am pregătit și am frământat aluatul cu multă voie bună și,  
cu ajutorul formelor, l-am transformat în fursecuri! 
 
Poftă bună  

În grădina Mărioarei 
E un pom plin cu mărgele, 
La culoare-s roșii toate 
Cu codițe-mperecheate 
Și de mine-nfulecate pe nerăsuflate. 
                                         (CIREȘELE) 

? 
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O toamnă minunată … 
  
      Frunzele cădeau neîncetat din copacii ruginii. Toamna mătăsoasă  se gudura prin iarba roșiatică.  
Copiii veseli , cădeau în grămada de frunze. Bucuria oamenilor creștea sub reflectoarele unui spectacol  
magic. 
     Toamna este un anotimp simplu , cu un peisaj mirific . Ea te face sa te simți un artist fericit . 
     Fructele aurii , adevărate podoabe ale livezilor ,mereu vor fi mândre de gustul lor. 
     Fragila vulpe e mai șireată ca oricând . 
     Toamna plânge … plânge din cauza păsărilor care pleacă ca vijeliile din cauza  ,, Măriei Sale “. 
     Picăturile de argint curg ca într-o poveste peste frunzele  grăbite … În liniștea adâncă a pădurii ursul  
se pregătește de amorțire . 
     Pot spune  că  toamna este o răsfățată ce vine cu o explozie infinită  de culori !  
 
Alexia DRĂGAN  
Clasa a IV-a B  

Toamna 
 

Pe mine nu mă păcălești, 
Nu-mi dai culori frumoase ca apoi să le-ofilești, 

Nu-mi dai stropi de căldură 
Țesând frunzele într-o cuvertură. 

 
Nu-mi plac lacrimile tale reci 

Și nici stolurile când le petreci. 
Șuierul vorbelor tale, mă înfioară. 

Și cu toate astea, recunosc, ești specială ! 
 

Ioana VĂLLIMĂRESCU 
Clasa a VIII-a A 

Lacrimi de toamnă 
 
Abia șoptește apa, 
Încet pe deal în jos 
Și oglindește luna 
Ca cercul luminos. 
  
Ș-atât e de frumoasă, 
Croindu-și drum de foc 
În negura albastră 
Răspândind noroc. 
  
Caleașca mea e roșie 
Ca sufletu-mi augur, 
Purtând cu duioșie 
Un fluture de aur. 
 
Bianca BOROȘ 
Clasa a VIII-a A 

Toamna 
 
        Era o seară liniștită de toamnă. Frunzele gălbui ale copacilor  
solitari erau acoperite de bobițe de rouă. Mulcomul zvon al apei  
se auzea în depărtare , iar sălciile plângătoare își lăsau frunzele  
ciufulite să se scufunde în apa rece ca o oglindă a lacului, iar soarele  
palid se putea vedea apunând în reflexia rece și stridentă a lacului.  
       Vântul își purta șoaptele prin șuieratul ascuțit ca un cuțit,  
gata de a tăia ceva.  
        Trestia bolnavă nu mai are culoarea vioaie, o vedeam acum  
odinioară. Verdele liniștitor a dispărut din natură , fiind înlocuit de  
galbenul bolnăvicios și de roșul palid . 
Pe străzile care obișnuiau să fie încinse și prăfuite vara , acum se  
afla un strat subțire de noroi, acoperit de covorul multicolor al  
frunzelor. 
        Ciripitul păsărilor nu mai e nici el , natura rămânând mută și  
pustie. Se mai vede ici-colo o veveriță căutând o ghindă sau  
țopăind din ramură în ramură. 
Natura a amorțit , vietățile s-au refugiat și păsările migratoare au plecat.  
Nu mai e atâta bucurie ca vara ...., dar toamna 
are și ea misterele ei… 
 
Matei IORDĂCHESCU 
Clasa a VIII-a A 
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Adevarata față a Toamnei 
 
             A venit toamna... Începutul simplu pe care toți îl folosim la o compunere despre aceasta...  
Ei bine, o să încep prin a povesti istoria toamnei, pentru a vedea de când lumea zice  
,,A venit toamna...". 
           De mult, se aflau patru împarătese la un palat uriaș. Fiecare împărăteasa era mai frumoasă  
ca alta. Imaginați-vă acele doamne frumos aranjate,cochete, în rochii lungi, colorate și elegante.  
Aveau puteri asupra naturii și a sufletelor oamenilor. Se jucau cu sentimentele, trăirile și simțurile;  
dar cum spuneam asupra naturii. Dintre toate aceste doamne mărețe una era mai specială; aceasta  
se numea ,,Toamna".  
          Ea nu era la fel de mândră ca celelate de puterile ei. Își făcea treaba în liniște și pace.  
Într-o zi, cele trei împarătese, în afară de Toamna, se certau gălăgios și răutacios din pricina ei...  
Într-un final, ea a fost alungată si părăsită în pădure. Era atât de speriată, încât nu știa ce să mai facă!  
Începuse să plângă, iar în acel moment, toate frunzele copacilor începură să cadă, legănându-se în  
aer ca o aripă plăpândă a unui fluture. 
         Totul în jurul ei se transformă. Arborii rămâneau goi, creând pe jos un superb covor colorat,  
păsările plecau în stoluri, grăbite, vântul adia puternic, mișcându-i Toamnei părul în toate direcțiile.  
Cerul era învăluit de o perdea de ceață, aerul deveni mai greu, mai rece, bruma apleca florile  
gingașe spre iarba ofilită, iar lacrimile lui septembrie uda pământul amorțit.  
        Toamna își găsi o scorbură și se ascunse acolo. Prinse puteri, și-și aruncă magia asupra întregii  
naturi. Magia ei pătrunse și în sufletele oamenilor, încât cu tot farmecul ei își clădi un castel mirific.  
Celelalte împărătese își ceruseră iertare și-și primiră sora înapoi. Stabiliseră fiecare când să înceapă  
și au lăsat-o pe Toamna să fie prima. Aceasta le-a dat în dar mere aurii cu miros parfumat și miez  
dulce.  
         Așa că, de când Toamna schimbase natura și pătrunse în sufletele oamenilor, lumea a început  
să simtă sosirea ei și să spună ,,A venit Toamna”. 
 
     Maria DICĂ 
    Clasa a VIII –a  B 
 

Toamna 
 
În paner de toate sunt 
Adunate de pe câmp.. 
Toamna asta a fost bogată 
Cum n-a fost ea altădată. 
Dar se pare că de-acum, 
A-nceput vântul nebun, 
Și ne dă de veste, poate, 
Căci toamna-i pe terminate! 
 
Georges TOHME 
Clasa a VII-a A 

 Toamna 
 
Frunzele cad neîncetat 
Și vântul bate necondiționat. 
Cu haine groase noi ne îmbrăcăm, 
Fructe bune noi mâncam. 
 
Soarele se vede printre nori, 
Totul este plin de culori. 
În parc noi nu mai putem merge, 
Astea sunt semne că toamna sosește. 
Ana Ilinca MOCANU 
Clasa a VII-a A 
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Umbra 
 
            Stau în faţă unei bucăţi mari de pânză, însă nu o umplu cu nimic. M-am trezit în acest loc,  
cu această bucată de pânză. Nu am culori, nu am pensule. Doar gânduri ce îmi umpla minteacu  
posibile picturi ce ar putea unmple pânză goală.  
Doar goliciunea pânzei îmi provoacă o stare de nesiguranţă, aşa că închid ochii, lsandu-mă cuprinsă  
de întuneric. 
           Când deschid ochii, observ că pânză este plină de culori,culori vii. Nu am idee cum de am  
reuşit să fac asta. Admir tabloul miraculos, lumea din jurul meu parcă evaporandu-se.  
Cerul se preface gri, acoperit parcă de o cortina groasă de nori grei, iarbă dispărând, parcă fiind  
absorbită de pământ. Clipesc de mai multe ori şi îmi iau privirea de la pânză. Nu era oînchipuire.  
Pe cer chiar erau nori stufosi şi posomorâţi, iar întreaga întindere era estompată de un strat gros  
de ceaţă. 
           Un tunet îmi cutremură sufletul, făcându-mă să privesc cerul. Prima picătură se desprinse cu greu  
din cer şi alunecă în jos, aterizând pe obrazul meu, făcându-mă să tresar. A două o urmă cu rapiditate,  
lovind frumosul meu tablou, decolorându-l. Fiecare picătură mă lovea atât pe corp, cât şi în suflet.  
M-am ghemuit la pământ pentru a mă apară, dar durerea nu se oprea. Cum aş putea să mă apar de  
propriile mele sentimente? Deşi aveam ochii strânşi, tot putem să văd ameninţătorul fulger,  
sfâşiind cerul. 
           Uşor-uşor, ploaia se opri, deşi durerea încă mă străpungea. Mi-am privit cu teamă tabloul,  
gândindu-mă la ce era mai rău. Și...exact asta se întâmplase. Tabloul meu frumos şi colorat acum  
era plin de tristeţe şi amărăciune, acoperit de nuante de gri şi negru.  
         Acolo era o umbră, pe care de-abia o puteam desluşi printre celelalte noanțe de gri.  
Îmi era frică de gândurile mele, însă ştiam că aşa era. Umbra eram eu. 
 
Ioana MACOVEI 
Clasa a VIII-a B 

                                                                                                 Jocul de lumini și cântece 
  
  
            Soarele portocaliu se ascunde după perdeaua cenușie de nori. Începe să se întunece.  
Așa debutează spectacolul de lumini! 
           Eu și familia mea ne minunam de cât de frumos era acest apus.  Vântul adia ușor peste ramurile  
posomorâte ale copacilor.  Ciripitul păsărilor se stinse și făcu loc unui cântec asurzitor, simfonia  
greierelui. Curând, întunericul se lăsă peste ținut cu o rapiditate nemaivăzută. Luna argintie veghea  
acum asupra întregii lumi. 
          Pe buzele mele s-a așternut un zâmbet cuprinzător.  Sentimentele care mă cuprindeau se reflectau  
în frumusețea întunericului, eu văzând partea bună a lucrurilor. Numai luna cea frumoasă mai spărgea  
întunericul, făcând un contrast excelent. 
           Vântul se auzea cântând pe portativul copacilor, și fosnind covorul de frunze de pe jos. 
           Eu eram foarte încântat de această legătură a cântecelor și a luminilor. Aceasta pădure semăna cu  
o orchestră naturală. 
         Curând, ne-am întors acasă lăsând întunericul în spate. Imaginea acelei păduri a fost cea mai  
frumoasă și cântecul greierilor și al vântului de neuitat. 
         Vor rămâne în mintea mea pentru totdeauna! 
 
Andrei Radu MILICIN 
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Toamna 
  
Toamna iată a și sosit 
Tot cu frig și ploi, 
A venit și cu covoare, 
Frunze moarte pe trotuare. 
Păsările pe cer zboară, 
Cerul parcă-i dat cu smoală, 
Florile stau în grădină 
Și sunt triste și suspină. 
Toamna e brună, 
Cu aripi de humă, 
Cu rochie de cărbune 
Și ochii de alune. 
Ne intră în odaie, 
Cu lacrimi de ploaie, 
Cu alai de frunze, 
Ne îngheață pe buze. 
O capră sălbatică, 
Pe munte singuratică, 
Îi simte boarea rece, 
Aleargă s-o-mpiedice. 
Ajunge la oraș 
Și ia un bastonaș, 
Și-ncepe să bată, 
În fiecare poartă. 

 
Sonia SĂVESCU 
Clasa a VII - A 

                                                                                      Prințesa frunzelor ruginii 
  
                                                                      Soarele strălucitor și frunzele verzi ale copacilor dispar încet, 
                                                           încet, făcându-și apariția norii cenușii și frunzele ruginii. Lumea este  
                                                           puțin înspăimântată,dar când văd amestecul colorat al naturii,  
                                                           zâmbetul reapare pe fețele tuturor. 
                                             Mă plimb pe afară și văd cum toamna își face simțită prezența. 
                                                          Frunzele ruginii cad din copaci, lăsându-i goi, iar bruma cade pe iarba  
                                                           zgribulită ca siropul pe prăjiturile gustoase. Picăturile de ploaie cad  
                                                           pe umbrelele roșii ale oamenilor. Câinii latră de bucurie, lăsând ecoul  
                                                           în urmă,cu melancolie. 
                                                                     Mă așez pe banca solitară și mă gândesc la toamna îmbrăcată cu o  
rochie țesută cu fire de aur, cu o coroană de rubine în formă de fructe, coborând din caleașca ei vopsită 
în culori calde, aducând cu ea un coș cu pere și gutui gustoase și zemoase. 
             Visând cu ochii deschiși, mă urc în caleașca toamnei și intru în lumea poveștilor autumnale. 
 
Maria-Caterina PATRAULEA 
Clasa a VI-a B 
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   O întâmplare de neuitat 
  
          Miile de culori ale mării nebunatice şi spumoase se reflectau pe cerul cuprins de o tristeţe  
radiantă. Vântul , nervos, se răzbuna pe corpurile îngheţate de spaimă ale copacilor ce urmau să  
i se supună.  
Cerul era format dintr-o tornadă de culori ale suferinţei prea greu de privit pentru sufletul oamenilor,  
deoarece îi preluau starea de tristeţe. Părul meu împletit semăna cu o gramadă de frunze ruginiii care  
urmau sa se închidă, deoarece viaţa din ele dispărea, la fel ca din mine.  
Simţeam cum sunt conectată cu natura. Starea ei era şi starea mea.  
         Mergeam pe strada poleită cu fire de argint din frunzele copacilor, când deodată, am dat peste  
un băiat care avea ochii ca o furtună ce urma să se dezlănţuie, necruţătoare. S-a uitat la mine pentru  
o secundă și a zis: “Tu ești aleasa”, „Trebuie să vii cu mine”.  
În ochii lui am văzut o urmă de speranţă ce mi-a dat curaj să-l iau de mână şi să-l urmez. Inima îmi  
bubuia din ce în ce mai tare. Parcă voia să iasă din mine. M-am aşezat în mijlocul unui cerc format  
din adolescenţi cu ochii plini de viaţă verzi-albaştri, la fel ca mine.  Băiatul mi-a întins o floare şi  
mi-a spus că trebuie să ne aşezăm cu toţi în cerc, iar eu în mijloc cu floarea , singura floare neofilită  
din lume. Eram atât de emoţionată, că palmele îmi pulsau la atingerea florii.  
Copiii au inceput să spună ceva de neînţeles, iar floarea s-a deschis, transmiţând o rază puternică de  
lumină spre cercul agitat. 
        Am clipit o singură dată și când am deschis ochii mi-am văzut vechiul prieten, natura.   
Era veselă și plină de viaţă. Atunci mi-am dat seama că puterea unor oameni plini de viaţă şi lumină  
pot schimba lumea. 
  
Ilinca ARSENI  
Clasa a VIII-a B 

        Casele înalte şi străduţele înguste din faţă lor împrejmuiau lacul monoton în care, din când în  
când, se mai vedea câte un peştişor timid care cerceta atent împrejurimile.  
Copacii observau acelaşi peisaj cotidian, lansându-şi frunzele aurii în bătaia vântului copleşitor.  
Oamenii veneau şi plecau plimbându-se de-a lungul străzilor. Dintr-o dată culorile schimbătoare  
ale cerului au anunţat venirea nopţii şi, încet, încet, luna îşi face loc printre stelele micuţe ce au  
învăluit una câte una cerul, admirând luna strălucitoare.  
       Valul serii a pus stăpânire pe orăşelul pustiu. lacul reflectă imaginea măreţei luni, printre undele  
ce tresar mişcate de vântul, vântul ce acum le poartă şoaptele. Printre copacii întunecaţi mai sunt  
lovite de raze de lumina sălcii plângătoare ce îşi tânguie necazurile către peştii care mai admira  
uneori luna.  
Un molcom zvon ajunge şi la ea, ce îi împărtăşeşte că trestia bolnavă o urmăreşte pentru ultima oară,  
iar, în semn de apreciere este lovită de o ultima rază puternică ce o mângâie încă o dată.  
După o vreme, bobiţe de rouă se aştern asupra copacilor, aceştia începând să strălucească.  
    Într-un final luna se lasă acoperită de linia orizontului. Încă o seară trecută. Încă un apus consumat. 
 
 Ana UCEANU 
Clasa a VIII-a B 
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            Pădurea văzută printr-un geam 
  
             Am fost trezită de o alarmă îngrozitor de puternică. Am sărit ca arsă. M-am uitat în jur.  
Mă aflam într-o cameră  imensă, cu o grămadă de paturi. În jurul meu mișunau oameni cu ochi  
extrem de treji, de parcă nu dorminseră toată noaptea. S-au aranjat într-o coloană lungă și au  
ieșit pe ușa îngustă din spatele încăperii. Mă uitam la ei uimită, neștiind ce să fac,când am simțit  
o mână cum mă apucă și mă trage în rând. Mă uit în spate și văd o fată cu părul lung, roșu.  
Genul ăla de roșu aprins care îți ia ochii. În fața mea era un băiat extrem de înalt ce se întoarce  
la mine și îmi spune: 
          -  Prefă-te că nu simți! 
         Nu am înțeles ce voia să zică, însă cred ca voia să-mi spună să mă comport ca ceilalți oameni.  
În șir erau oameni de toate vârstele, inclusiv bătrâni și copii. Singurii oameni care păreau mai normali  
era fata cu păr roșu și băiatul înalt. Nu înțelegeam de ce ne mișcam așa de încet … până când am văzut  
cum un om chel cu buza de jos spartă ce avea o seringă imensă în mâna îi înțepa pe toți în braț.  
         Atunci am înțeles de ce băiatul înalt îmi spusese să nu simt. Îmi era groază de ace, chiar și de cele  
mici. Dar acestea lungi precum acela…era prea mult. De frică, am început să tremur, până când am  
simțit-o pe fata cu păr roșcat  cum mă apucă de mână.  
Când băiatul din fața mea a fost întepat, nu a zis nimc, însă când s-a întors spre mine, am văzut cât de  
dureros fusese. Urmam eu, iar domul chel era extrem de calm, ca și când și-ar bea cafeaua, nu ar  
înțepa oamenii în braț cu un ac imens.  
         Când acul mi-a străpuns pielea, mi-am mușcat limba ca să nu țip. M-am pus în rândul format de  
ceilalți oameni și am așteptat-o pe fata roșcată. Mi-am ridicat privirea spre băiatul înalt ca să îl  
întreb ceva, însă brațul meu pulsa de durere și nu îmi permiteam ca bărbatul chel să mă audă.  
Când și ultimul om a fost înțepat și s-a pus în ultima coloană, fata roșcată a scos un cuțit și mi-a  
sfâșiat brațul. Atunci am urlat, zgomotul umplând încăperea. Sângele șiroia din rană, însă fata  
roșcată zâmbea. Apoi a urmat băiatul. Acesta a părut ușurat când a văzut sângele. 
          -  De ce ai făcut asta? am întrebat eu. 
         Fata roșcată s-a uitat la băiat înainte să răspundă. 
Omul acela chel ne băgase niște cipuri în noi, pentru a ști unde ne aflăm. 
Răspunsul ei mă deruta și mai tare. 
         Dar unde am putea fi…? Nu avem cum să ieșim din această încăpere! am spus eu și am aruncat  
o privre în jur. În dreapta mea se afla un perete, iar în stânga…un geam uriaș ce ascundea parțial o  
pădure tropicală uriașă. Înainte de a putea spune ceva, fata își împinse lama ascuțită a cuțitului în  
brațul ei subțire. 
          Dintr-odată, am auzit un scârțâit subțire ce venea de la geam. Când mi-am întors capul, geamul  
se deschise. Fata roșcată m-a tras de brațe până la marginea acestuia.  
M-am uitat în jos.  
Mare greșeală!  Jos era o imensă prăpastie. L-am văzut pe băiat cum se dă mai în spate și îi întinde  
mâna roșcatei, iar aceasta îmi întinde mâna mie.  
Sunt nebuni?! Nu au cum să reușească! Mă dau înapoi cu câțiva pași  
și murmur: Nu am cum să o fac… 
          Încep să tremur din toate încheieturile, iar lacrimi de panică își fac  
loc printre gene. Roșcata se uita cu o privire rugătoare la mine. Doar nu vrei  
să rămâi aici? Pentru ce crezi că te-au adus aici? Ca să te joci de-a prinselea?  
Trebuie să ai tu vreo calitate de te-au adus aici și au vrut să-ți  
implanteze un transmițător!  
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Nu înțelegi?  
Ceilalți vor fi folosiți! Norocul tău că ești imună la anestezic! Dacă vrei să pleci, acum poți să o faci.  
Ei nu știu încă numărul persoanelor de aici. Putem evada! 
          După asta, nu am mai avut timp de proteste. Se auzi o izbitură de ușă, iar înainte să pot clipi, 
fata roșcată mă apucă de braț și se aruncă înainte, în neant, odată cu mine. O puteam auzi cum râde  
împreună cu băiatul. Ei știau că se va întâmpla asta. Știau că urma să ne implanteze un transmițător.  
Știau de la bun început, au plănuit toate astea. Singura excepție de la planul lor am fost eu.  
Căderea mi-a fost atenuată oarecum de un copac foarte stufos. Mă rostogoleam în copac ca să ajung  
jos, fiindcă încă nu îmi puteam controla căderea. Ramurile ascuțite ale copacului îmi străpungeau  
pielea, iar eu nu putem face nimic. Când am ajuns jos, ambii mi-au oferit un zâmbet călduros, în ciuda  
faptului că era să fim prinși din cauza fricii mele de înălțime. Încă eram bulversată și panicată. 
Vreau înapoi acasă! am implorat eu. 
Băiatul înalt îmi oferi un zâmbet prostesc. 
Ești acasă. 
  
Ioana MACOVEI 
Clasa a VIII-a B 

Un firicel drăguţ de iarbă 
 
          Este o zi frumoasă de primăvară. Soarele abia ieşise pe cer şi îşi pregătea minunatele raze.  
Eu, un firicel drăgălaş de iarbă, mă curăţam încet de roua care se aşezase peste noapte şi  
salutam marele astru. 
          -Bună dimineaţa, soare! 
          -Bună dimineaţa, micuţule firişor! Ce mai faci?  
          -Îmi reînnoiesc hăinuţa verde! am spus eu mândru. 
          Deodată, o fetiţă veselă, cu două codiţe împletie, se apropie de mine. Întinse încet mâna şi-mi  
rupse frăţiorul. Eram tare trist, dar nici măcar nu apucasem să-mi iau rămas bun, că fata mă prinse şi  
începu să mă tragă. Mă ţineam cât putem eu de bine. 
          -Hai la masă! se auzi o voce. 
Imediat, fata îmi dădu drumul şi intră în casă. Eram salvat. L-am luat pe frăţiorul meu şi l-am pus cu  
grijă în pământ. Acesta şi-a revenit numaidecât. 
-Ce bine! am spus răsuflând uşurat. Am trecut cu bine şi de această zi! 
 
Andra POPOVICI 
Clasa a VII-a B 
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Noapte de iarnă 
  
           Cerul s-a facut negru ca abanosul. Norii au început să cearnă steluțe argintii. Ninge neîncetat   
peste sufletele noastre. Crengile s-au îmbrăcat într-un palton de nea.  
Toți oamenii sunt în casele lor, ascultând o muzicuță sau simțindu-se bine. Zăpada s-a așternut ca o  
mantie albă și strălucitoare peste căsuțele lor.  Copacii de zahăr stau înșirați pe marginea drumului.  
Regina nopții vestește cu mândrie venirea nopții. Ea este albă ca spuma laptelui.  
         Câmpul pare acum ca de cristal, acoperit cu o haină groasă de roi de fluturi albi, iar copacii sunt  
ca niște uriași adormiți sub omăt. Pe drumul pe care nu a călcat niciun picior de om se aud acum  
clopoței de argint ce vestesc apropierea unei săniuțe vesele.  
A venit iarna cea mult așteptată! 
 
Mara PIETRUSCHEVICI 
Clasa a VII-a A 

Iarna       
                                                                                
        Iarna a venit. Nu îmi vine să cred cât de frumos și magic fulgii își interpretează dansul spre pământul  
rece și uscat , ce simte nevoia unei imbrățișări calde de vară.  
       Aștept momentul potrivit pentru o mică tăvăleală in zăpadă , dar până atunci , stau la geam,  
savurându-mi ciocolata caldă. În așteptarea mea , am zărit un fulg de nea , ce îmi părea puțin mai  
special decât restul. Strălucea atât de tare, încât îl puteai vedea de la kilometri depărtare. 
Chiar dacă mi-am propus să nu ies afară înainte de momentul potrivit , am făcut-o. Mi-am luat cât  
de repede am putut costumul pe mine și am năvălit pe ușă.   
       Am ajuns afară . Nu mi-a venit să cred când am zărit fulgul de nea. Parcă era din argint, alcătuit  
din mii de diamănțele. Îl priveam cu atenție , când, am auzit o voce subțire, spunând; 
      - Ăăă, pardon, îmi cer scuze că intervin, creatură uriașă, fie-ți milă de mine! spuse fulgul. 
      - Cum ? Cine a vorbit? am întrebat speriată.  
      - Fulgul de lângă tine! 
      - Poți să vorbești ? 
      - Da , orice fulg poate , trebuie doar să îți dorești cu adevărat să îl auzi vorbind ! spuse fulgul  
încrezător. 
      - Nu îmi vine să cred că pot să vorbesc cu tine! Spune-mi mai multe despre tine. Te rog! 
      - Păi , m-am născut de curând , după șapte ierni de îndurat. Până să ajung aici, am călătorit prin  
văzduh, iar cu puterile mele magice am distrus norii ce nu ne lăsau să ajungem aici!  
Eu sunt un fulg mai special , deoarece am fost ales să port puterile cerului și ale iernii.  
      - Cât de frumos ! Nu îmi vine să cred că pot să stau de vorbă cu tine! am spus năucă, deoarece  
se auzeau tot felul de zumzete . 
      - Haide pe afară! Vrei să mergem pe afară? spuneau voci în jurul meu, crezând că fulgul vorbea cu  
mine. 
        În acel moment m-am trezit și mi-am dat seama că a fost doar un vis… Toți copiii mă așteptau  
afară să ne jucăm în zăpada pufoasă care abia se așternuse. A fost un vis magic!  
 
                                                                                                                   Jasmine ȘTEFAN 
                                                                                                                   Clasa a VI-a B  
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Magica iarnă 
 
 
Iarna a venit gătită în condurii albi de nea, 
Are trena-mpodobită și în păr și-a prins o stea. 
Soarele zâmbește galeș, e invitat la palat, 
Iarna vrea să-l prindă-n mreje și să-l țină încuiat. 
 
 
Stelele pe cer se-agață,  
Parcă-s cusute cu ață, 
Iară luna dint-o parte  
Raze de lumină-mparte 
Și le-aruncă spre pământ,  
Unele-ți pătrund în gând. 
Iarna-i totul minunat,  
Parcă e un bal mascat, 
Pomii îmbracă haine noi, 
Iar distracția e-n toi. 
 
Prof. limba română, 
Andreea ȘANDOR 

Iarna 
  
Mă uit pe geam şi privesc cu groază : 
Potopul de zăpadă a început, 
Zăpada pe străzi de-abia a mai încăput, 
Iar troienele-s răsfirate, zici că stau de pază. 
  
Pe acoperişuri, omătul a îngheţat, 
Aşternând un covor fermecat, 
Mii de fulgi degeraţi, decoraţi, 
Zboară în horă dezbrăcaţi. 
  
Fauan a înlemnit, ce destin! 
Vegetaţia-i chinuită, 
Natura-ntreagă pare ruginită, 
Iar gerul e invitat la festin! 
 
Alexandru-Cristian BINIG  
Clasa a VIII – a A 
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Iarna  
  
Iarna este frumoasă 
Și uite, a venit pe acasă! 
Tot anul mi-a fost dor de ea, 
Iar ea a sosit cu fulgi de nea. 
  
Uite-l și pe Moș Crăciun, 
Cu zurgălăi vine de Ajun, 
Se așaza lângă brad 
Și ne dă cadouri cu drag. 
  
Eu stau cuminte lângă foc, 
Aștept în ușă un boc!boc! 
Somnul ne-a cuprins pe loc  
Și moșul s-a oprit lângă bloc. 
 
Alexia STĂNESE 
Clasa a VII-a A 

Iarna 
  
Copacii nu mai sunt înverziți, 
Pentru că iarna a sosit, 
Ea a venit cu bogățiile sale, 
Și se arată mândră în zare. 
  
Haine de zahăr iarna coase 
Pe umerii țării mlădioase, 
Florile sunt înghețate, 
De geamuri frumos agățate. 
  
În seara de Crăciun 
Vine Moș Crăciun. 
El aduce cadouri mununate 
Și eu îi dau un pahar cu lapte. 
 
Clara FLOREA 
Clasa a VII-a A 

                 Iarna 

  
Iarna albă a sosit, 
Cu cadouri a venit, 
Și cu Moșul vine-n zare, 
Cu a lui sanie mare. 
  
Covorul de nea a poposit, 
Și copiii au ieșit 
Să se joace cu zăpada 
Și s-o-ntoarcă cu lopata! 
  
Și copacii au adormit, 
Florile s-au ofilit, 
Zurgălaii s-au agățat 
În crengile goale de brad! 
  
Dar și iarna o să plece, 
Ca toamna, ea, cea rece, 
O să fugă, și-o să fugă 
Și nimeni n-o s-o ajungă! 
 
Cristian GHEORGHIU-MILICIN 
Clasa a VII-a A 

Iarna 
  
Moșule, moșule, 
Te-aș ruga să ne vizitezi 
Cu alai de jucării, 
Cu copii fericiți 
Și cu brazi împodobiți! 
  
Moșule, te-aș ruga 
Să-mi aduci ceva, 
Ceva mic, ceva pitic, 
Sau să fie un pisic! 
  
Dacă tu crezi că am fost cuminte, 
Îmi aștept cadoul dorit, să te țin minte, 
Printre miresme de Crăciun, 
Cu mâncăruri bune te aștept de pe drum. 
 
Mara PIETRUSCHEVICI 
Clasa a VII-a A 
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Iarna 
 
Săniuțe si fulare, 
Cine a venit oare? 
Răspunsul este iarna cea mult așteptată 
Ce vine ca o pasăre uitată. 
Ninge, ninge neoprit, 
Vântul rece s-a-ntețit. 
Nimeni nu mai iese din casă 
Și copiii nu mai fac nicio farsă! 
Aceasta este iarna mea, 
Nu vă las să vă luați de ea! 
 
Ana Ilinca MOCANU 
Clasa a VII-a A 

Picătura de apă 
 
Când afară plouă 
Sau când e plin de rouă, 
Se mai gândeşte o picătură 
Pe geamuri pierdută. 
  
Acea picătură, 
Mică şi sură, 
Reflectă întreaga natură 
Ce se află afară. 
  
Ea priveşte 
Cum o pasăre ciripeşte. 
Ea vede  
Cum în vânt se leagănă florile. 
  
Ea cuprinde întreaga natură 
În această mică picătură, 
Până ce pe geam se prelinge 
Şi în iarbă se topeşte. 
 
Alexia PREDOIU 
Clasa a VII-a B 

Povestea unui fulg de nea 
        
          Vântul împingea violent fulgii, agitându-i de colo-colo prin aer.  
Copacii tremurau, toate frunzele lor fiind îngropate sub stratul  
scârțâitor al covorului alb. Soarele se străduia să strălucească, dar  
nu reușea decât să arate ca o bilă albicioasă și curată pe cerul pe care  
norii călători își facuseră apariția, pentru a ne acoperi cu neaua  
strălucitoare. Ei dădeau drumul zăpezii, ca un copil ce se joacă cu  
nisipul. În concluzie, totul era alb, inclusiv eu. 
          Povestea mea a început când m-am pomenit căzând din cer,  
legănându-mă încet. Vântul mă învârtea, dar într-un mod destul de plăcut.  
De sus se vedea tot ținutul alb, case, copaci, străzi, toate acoperite de omăt. Fumul din hornurile  
caselor ce ieșea încet și leneș se răspândea apoi prin aerul rece și curat.  
Am închis ochii și m-am lăsat dus de prietenul meu, Vântul. 
         Dintr-odată, am fost nevoit să deschid ochii din cauza loviturii primite. Mă lipisem de un geam  
înghețat. M-am uitat prin el și mi-am dat seama că în această zi era chiar Crăciunul!  
Oamenii înăuntrul casei împodobeau bradul, iar prăjiturelele perfect rotunde încă erau fierbinți, firul  
alb ce ieșea din ele dispărând ușor în aer. Un copilaș a venit strigând să vadă dacă Moșul adusese  
deja cadourile. 
        Mulțumit de pasiunea cu care oamenii sărbătoreau această zi, m-am desprins de geam și mi-am  
continuat drumul. M-am rotit, până ce Vântul îmi găsi un loc perfect. M-am așezat ușor pe ramura unui  
copac înalt, în mijlocul curții. Dar m-am trezit pe lângă alte sute de fulgi ce erau acolo, nu eram singur. 
Necăjită, dar încă verzuie, o frunzuliță își scotea capul să privească printre noi.  
       În momentul acela, am simțit o legătură între noi.  
Acea frunză va rezista până la primăvară, deoarece eu și frații mei o vom proteja.  
Nu numai că am ajutat la împlinirea Crăciunului, dar acum mă  
voi strădui să ajut pe cineva care chiar merită.  
Povestea mea nu se va termina aici. 
 
Antonia STRUGARU 
Clasa a VIII-a B 
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Doar trebuie să ai încredere în tine 
  
       
  
       A fost odată ca niciodată o fată obişnuită. Aceasta nu era mulţumită cu viaţa ei: era geloasă pe toate  
celebrităţile, dorind să aibă o viaţa asemenea acestora: să călătorească în jurul lumii, să fie pe o scenă şi  
să aibă fani care să o iubească şi să o susţină. 
        Credea că totul e nedrept.  Pur şi simplu nu înţelegea de ce ea nu poate să fie acolo lângă acei oameni  
renumiți, făcând ceea ce îi plăcea.  Părea că până şi youtuberi aveau o viaţa perfectă. Toţi colegii ei aveau  
prieteni pe viaţa,  iar ea nu putea să-şi facă nici măcar prieteni. 
        Într-o seară, a visat că, în momentul în care o să înveţe să aprecieze fiecare secundă a vieţii, ceva  
minunat i se va întâmpla. Dar ea nu ştia exact cum să facă aceasta, pentru că devenise o persoană foarte  
închisă şi începuse să-şi petreacă timpul singură. 
       După o noapte în care s-a gândit cum să-şi rezolve problema, i-a venit o idee: de ce să nu vorbească cu  
mama ei şi să-i spună tot ceea ce simte şi să scape de greutatea aceasta?  După discuţia avută cu mama,  
a început să se simtă mai bine, iar viaţa ei era deja mai frumoasă. 
      A doua zi, la şcoală a reuşit să-şi facă mai mulţi prieteni şi şi-a dat seama că are atât de multe în comun  
cu aceştia. Devenise foarte fericită şi învăţase să trăiască clipa. 
      Fata reuşise să facă ceea ce a visat. Înseamna că ceva trebuia să se schimbe.  
      Următoarea zi, când s-a trezit, nu s-a simţit chiar bine. Nu ştia ce nu era în regulă, dar s-a gândit la visul  
ei.  
     În scurt timp, totul revenise la normal. Ce putea să se fi transformat? Cu ce i-ar putea  afecta ceea ce  
visase viaţa? 
     A încercat multe lucruri să vadă ce s-a schimbat la ea, dar nimic nu a mers. 
     Într-un final, şi-a dat seama că nu era nimic schimbat. Ea a învăţat că tot ce trebuie să facă în viaţă este  
să aibă încredere în sine şi să se motiveze singură, pentru că nu o să fie mereu cineva acolo să o împingă  
de la spate.  
     Trebuie doar să crezi că îngerul tău păzitor este acolo şi că are grijă de tine! 
 
Alexia STĂNESE 
Clasa a VII-a A 
  
  
  Amintiri ... 

 
Să ne-nconjoare natura,  
Nu ura. 
Să ne pătrundă aerul curat al dimineţii, 
Să ne străpungă aurul frumos al vieţii. 
  
Să ne lăsăm purtaţi de vânt, 
Departe... până-n grădini înmiresmate, 
Cu flori roşii şi parfumate, 
Ah, ce de amintiri uitate! 
  
Să vezi stelele răsărind  
Şi adormind, 
Mereu sclipitoare, cu o lumină călăuză... 
Ce să ne fie muză. 

Să vedem luna, 
Graţioasă şi stăpână pe-al său paradis nocturn, 
Ce se vede de departe, 
Chiar şi din cel mai înalt şi neatins turn. 
 
Daria FRUNZULICĂ 
Clasa a VII-a B 
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Spectacolul de noapte 
  
           Bobiţele de rouă începură să se lepede din norii cu yale de fier.  
Valul serii se zdrobea de stâncile soarelui obosit şi plictisit să stea tot  
timpul într-un singur loc, lăsând tronul cosmosului lunii.  
Jos pe pământ, lacul se închină serii, undele fiindu-i vorbele şi nuferii  
fiindu-i gândurile. Sălcii plângătoare îşi lasă braţele blajine în faţa  
vântului ce poartă şoapte. Trestia bolnavă a arămit, stând cocoşată şi  
bătrână printre stuf. Cum păsările diurne revin la locul lor de răgaz să-şi  
odihnească ochii, bufniţele şi lebedel s-au sculat pentru valsul selenar. 
Doar peştii mai trag cu ochiul... 
          Un mulcom zvon se răspândeşte printre vegtaţia de alături.  
Stelel îşi aprind reflectoarele asupra ringulei de vals. Luna stă în cea  
mai bună lojă. Deschiderea este începută de bufniţele ce stau  
împietrite pe crengi. Lebedele îşi încep dansul maiestuos prin o  
domoală plimbare pe lacul cristalin.  
Ți-ai fi putut imagina că auzi Cheaikovski!  
         Apoi, acestea îşi încep învârtitul şi submersiunea. În cele din urmă,  
acestea îşi dechid aripile şi zboară de colo-colo ca nişte campioane la  
balet. Asemenea măiestrie încheie spectacolul nocturn. 
 
Alexandru BINIG 
Clasa a VIII-a A 

Ramona NACU 

Anastasia ȘEITAN 

Antonia VOICU 

Tudor SIMIONESCU 

Karina ALEXE 

Mărinimos Gallery a găzduit, în perioada 26 octombrie – 9 noiembrie  
2015, Expoziţia de Pictură „Octopus Fantasticus” realizată cu lucrări  
ale unora dintre elevii noștri participanţi la Cursul Opţional de Arte  
Vizuale.  

Este simplu sau comun, 
Defectiv sau colectiv, 
Este lucru sau ființă, 
Se studiază după voință. 
                      (Substantivul) 

? 
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Copiii de la Grădinița MEA au confecționat cu propriile lor mânuțe cele ma frumoase  
ornamente pentru sărbătorile de iarnă. 
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Iarna 
 
Vine iarna, bine-mi pare, 
Cad fulgii din văzduhul mare, 
Punem bradul de Crăciun, 
Vine chiar și Moș Crăciun! 
  
A sosit iarna îndată 
Pentru toți copiii mici, 
Ei fac oameni de zăpadă, 
Și pun ochi de licurici! 
  
Moșul vine iar cu sacul, 
Noi am împodobit bradul, 
Ne aduce bucurii și multe jucarii 
Și noi suntem toți zglobii! 
 
Dan BUZELAN 
Clasa a VII-a A 

Unde-s oare florile? 
Le-au gonit ninsorile? 
Iarna albă, iat-o, vine!  
-Hai copii cu toți la mine, 
Aveți schiuri și patine?                      
Prin păduri de catifea, 
Stele mici și fulgi de nea, 
Cad în leagăne ușoare, 
Prin păduri și prin câmpii, 
Joc de stele argintii.  
 
Augusta CRISTACHE 
Clasa a VII-a A 

Odată, odată 
Ca niciodată, 
A fost o iarnă grea 
Ca  îngheţata mea. 
  
Iarna era  o fată 
Căzută din cer deodată. 
Avea  părul de gheaţă 
Şi era nătăfleaţă. 
  
Odată a suflat 
Şi satul l-a spulberat.  
A plecat în cer  
Că venea  Nea Ger. 
 
Rareș RUS 
Clasa a VI-a B 

Totu-i alb în depărtare, 
Pomii au zaharicale, 
Cu podoabe noi îi vezi 
Și visează sub zăpezi. 
Satele se văd pierdute, 
Iarna vine iute, iute, 
În calești de vijelii 
Și cu fulgi albi și zglobii, 
Copilașii sunt hazlii, 
 Ies pe deal cu multe sănii. 
Tata dă zăpada afară, 
Noaptea o să vină iară, 
Vine nins cu nea în barbă 
Și lângă sobă se bagă. 
 
Robert IANCU 
Clasa a VIII-a A 

Copacii jumuliți de frunze 
Se văd pe câmpii. 
Stau singuri, solitari, 
Par triști și pustii . 
 
Pe câmpiile pe care 
Vara vedeam doar flori , 
Acum este zăpadă 
Și pe cer sunt numai nori . 
 
Soarele cald al verii nu mai e , 
Acum e frig afară, dinții îmi dârdâie. 
Au dispărut copacii frumoși și florile gingașe, 
Acum totul e pustiu, se-ntunecă la șase. 
 
Matei IORDĂCHESCU 
Clasa a VIII-a A 

Iarna a venit  
Cu viscole și frig. 
Păsările au plecat  
Și pustie pădurea au lăsat. 
Lacul înghețat  
Străluceşte din parc. 
Iarna cu șapte cojoace  
A venit să ne înhațe. 

Of,ce frig! Sunt zgribulit! 
Iarna iacă a venit, 
Și aștept de-acum ninsoare, 
Căci afar' nu mai e soare! 
Dar mă bucur foarte tare, 
Va veni o sărbătoare 
Cea dorită de copii , 
Moș Crăciun cu jucării!!!! 

Georges TOHME 
Clasa a VII-a A 31 



Licuriciul 
 
Este o stea foarte micuța 
Și foarte drăguță. 
În pădure locuiește 
Și toată lumea îl iubește . 
 
 
Zăpada 
 
Albă ca o păpădie, 
Pufoasă ca o jucărie, 
Cu ea iarna ne răsfață 
De ne înroșim la față. 
 
 
Cartea 
 
Cartea are multe pagini 
Este plină de imagini 
Ea ne învață lucruri bune 
Pentru a lua note foarte bune. 
 
 
Hârtia 
 
Este albă ca zăpada 
Și o folosim la școală, 
Fără ea nu am putea scrie 
Nici măcar o poezie. 
 
 
Zâna din ponoare 
 
E frumoasă ca un soare, 
Ea e zâna din ponoare, 
Păr bălai și ochii albaștri, 
Ca luna de măiaștri. 
 
 
Floarea de Nu mă-uita 
 
Este cea mai mică floare, 
În grădină ea apare, 
Albăstruie ca o zare 
Ea spontan răsare . 

Mama 
 
Mama este o zeiță, 
Cea mai frumoasă ființă, 
Mai deșteaptă ca o carte 
Și îți iartă orice fapte. 
 
 
Tata 
 
Tata este mai sever, 
Dar și foarte amuzant, 
E un om organizat 
Și extrem de iubitor. 
 
 
Drapelul 
 
Numai trei culori el are, 
Roșu, galben și albastru, 
Un semn al victoriei noastre, 
Se înalță ca un astru. 
 
Ioana SAIDAC 
Clasa a VII-a A 

Caleidoscop 

Este abstract ca un  număr, 
Este înlocuitor de nume, 
Are sau nu are persoană, 
Trebuie-nvățat la școală.  
                           (Pronumele) 

? 
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Kira 
 
O bănui pe Kira 
Că e vrăjitoare; 
E neagră ca smoala 
Cu ochii ca ceara. 
Îi place urzeala 
Și hoinăreala. 
 
Noaptea veghează 
Și se furișează 
Pe acoperișul fierbinte 
Și nimeni n-o simte. 
Și fură idei, 
Își face clopoței 
Și apoi sperie visele cu ei. 
 
Se urcă-n copac 
Și-ajunge la lună 
O fură de-acolo 
Și-o duce la stână 
S-o facă smântână. 
 
Și-ți toarce duios, 
Devii somnoros 
Și-ți spune șoptit 
Că s-a cumințit. 
Iar tu o crezi, 
Că ești îndrăgostit 
De-acest ghem îmblănit. 
 
Ioana VĂLLIMĂRESCU 
Clasa a VIII-a A 

Magia naturii 
 
         Soarele palid lăsa loc lunii să vegheze asupra pădurii încremenite. M-am uitat timid pe bolta  
cerului, care era presărată cu steluțe mici, dar puternic strălucitoare. Cerul părea un ocean imens, fără  
capete, dând impresia de libertate. 
       Brazii se înălțau semeți, parcă încercând să străpungă luna. Aceasta învăluia tot peisajul în magia sa,  
dar și pe mine și pe familia mea. Firele mătăsoasă de iarbă îmi gâdilau tălpile. Umbre lungi se întindeau  
și încercau să mă prindă, să mă târască în întunecimea naturii. 
      Pe sticla apei, reflexia luminii își croia drum nestingherită, prin întunericul pătrunzător. 
      Mi-am închis ochii și pentru câteva minute am lăsat misterul nopții să mă vrăjească. Persoanele  
mie dragi mi-au urmat exemplul. Pluteam toți prin magia serii. 
      Am deschis ochii și am încremenit. L-am luat de mână pe fratele meu și ne-am cufundat ușor în  
beznă, așa cum se pierd razele de lumină prin al nopții întuneric. 

Sufletul meu, o duminică a naturii 
 
 
        Era o dimineață limpede și lină , în care mă simțeam odihnit , 
așa că am plecat la o plimbare în pădurea de langă casă.  
Mereu mi-a plăcut acea pădure , pentru că acolo pot să mă relaxez,  
departe de gălăgia orașului . Acolo simt că mă apropii de natură. 
Ajuns în inima pădurii, mă las cuprins de valurile de verdeată și de  
ciripitul încântător al păsărilor. Cerul îmi zâmbește, iar norii alunecă  
ușor . 
        - Ce frumoasă ești , natură ! îmi spuneam în sine. 
După ce m-am mai plimbat puțin prin pădurea ca un labirint, se  
revărsau pretutindeni niște snopuri de lumină. 
       - Este uimitor ! Aceste livezi înfloresc în cor ! 
După ce m-am mai plimbat puțin , mi-am dat seama că stătusem  
peste două ore în pădure și că era timpul să mă întorc acasă.  
Eram destul de departe de casă , dar asta nu era o problemă,  
pentru că puteam să mă las cărat de mirosul îmbietor al teilor  
de lângă casă . 
      În drumul meu spre casă, am trecut pe lângă copaci, lacuri, flori,  
Râuri, parcă toate mă îmbiau și îmi șopteau- rămââââi… 
      Acum, din păcate , eram la marginea pădurii. Nu doream să îmi  
iau rămas bun de la această minunăție a naturii în care stresul îti  
dădea pace și mâhnirile te părăseau.  
     Nu doream să plec din locul meu preferat, să mă întorc acasă.  
Dar trebuia să plec, și așa am și făcut. Cu inima îmbibată în regret,  
mi-am întors privirea și am lăsat pădurea singuratică în spate, fără  
să mă uit înapoi , continuându-mi drumul spre casă, știind 
că mama ar putea fi îngrijorată de absența mea . 
 
Matei IORDĂCHESCU 
Clasa a VIII-a A 
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Schimbare nebunească 
  
Ploaia scurgându-se  într-o perdea  opacă  
Udă  tot ce n-o să-i placă.  
Acum înghețată   este  parcă  
De  Craiasa  cu  viața ei sihastră. 
  
Animalele se ascund acum  
De gheața  ce le urmarește pe drum, 
Înfricoșate de ce va urma, 
Acum e nu mai e loc  ce mai poate afirma. 
  
Totul s-a preschimat în gheață,  
Tărâmul  colorat  nu mai e în viață,  
Nimic nu se mai poate face acum,  
Tărâmul e acum scrum. 
  
  
Anna LICSANDRU 
Clasa a VII-a A 

Dezlănțuirea norilor 
 
Am ieșit din casă 
 Când nimeni  nu era  acasă. 
M-am uitat pe cer 
Și l-am văzut pe dragul de el. 
Soarele era acoperit, 
El, ce era cel mai dorit, 
De norii cei obraznici  
Ce erau metalici.  
Norii se tot învârteau,  
Parcă nu se mai opreau, 
Și pe mine m-au amețit 
Că așteptam soarele mult dorit. 
Norii toți au făcut roată 
Și-au început să se bată, 
Ei s-au luat la hârjonit 
Și eu în casă am fugit. 
 
Maria CIORCHINĂ 
Clasa a VI-a B 

Aer 
 
Privesc pe fereastră afară 
Măiastra şi pura natură, 
Cu peisajele ei de poveste 
Şi cu zăpada de pe creste. 
  
La munte aer curat respirăm 
Şi ne împrospătăm, 
Copacii fără frunze 
Cu vise ascunse. 
  
Culorile calde din copaci 
Vestesc toamna cea frumoasă 
Acum nu mai e vreme de maci 
Nici de laleaua graţioasă. 
  
Zăpada e pe drum 
Şi un nou anotimp se pregăteşte acum 
Aşa e natura, mereu schimbătoare, 
Din frig se face iarăşi floare. 
 
Ilinca PIŢIGOI  
Clasa a VII-a B 

Toamna 
 
Vântul își începe simfonia în note înalte, 
Inima padurii în acorduri grave se zbate, 
Iar florile valsând pe o tristă melodie 
Lasă regatul verde în urmă, plin de bucurie. 
  
Ritmul cântecului colora dinamic cerul zvelt, 
Dansând și norii pe-al nostru cântec 
monoton și  lent, 
Melodia era îngânată de glas de ape legănate 
Și acompania valsul naturii viu colorate. 
  
Toamna pășește sfios  cu  ploi mlădioase 
Și are o trenă foșnitoare de mătase. 
Un porumbel  zboară singurel, 
Mișcându-se  pe ritmul ploii ușurel. 
  
Toamna   vreme rea prevestește  
Și sfârsitul cântecului maiastru, 
Vara alungată pleacă  vitejește 
Lăsându-mi visul sihastru. 
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              Personajele lui  
Michael Morpurgo prind viață 

Personajele din “Born to Run” și “Black Queen”  
de Michael Morpurgo prind viață și culoare în  
lucrările elevilor, realizate în cadrul BNC  
(British National Curriculum).  
Proiectul BNC îi ajută pe elevi să aprofundeze  
limba engleză într-un mod interactiv. 

Sufletul meu, o duminică a naturii 
  
         Era o zi minunată și călduroasă de primăvară  
târzie. Dimineața limpede și lină se așternea ca o  
pãturã peste satul încã adormit. 
Stãteam pe banca bãtuta de vânt și udată de ploi  
reci, admirând natura vie și dealurile verzi ca  
smaraldele care se îndepartau ca o trenă colorată.  
Snopuri de lumină îsi fãceau loc printre crengile  
împodobite ale copacilor tineri. 
         Încet, încet, vagi amintiri din copilărie se  
înfiripau în mintea mea. Îmi aduceam aminte cum  
alergam printre valuri de verdeață împeună cu mii de  
fluturi multicolori și harnice albinuțe,  
oprindu-mã în locul meu preferat, liniștit, știut  
numai de mine… 
        Un strop mic de ploaie mi-a căzut pe obraji,  
făcându-mã să tremur pentru puțin. M-am ridicat  
de pe bancã, iar nu după mult timp ajunsesem la  
locul magic. Cerul zâmbește, livezile înfloresc în cor,  
pârâul alunecã rapid la vale, totul este minunat! 
       Simt cum sufletul întinerește odată cu natura,  
corpul înflorește odată cu florile, iar inima bate  
odată cu adierea vântului cald. 
       Trilurile pãsãrilor se aud din depãrtare, pãdurea  
începând să danseze, iar eu odatã cu ea.  
Natura este cel mai frumos loc, ca o ascunzătoare în  
care sufletul reînnoiește odată cu ea. 
  
Maria BELCEA 
Clasa a VIII-a A 
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Un fir de magie  

 
  
        În toată lumea se află măcar un fir de magie. Ce este un fir de magie ? Păi , este un simplu fir  
de iarbă , bine … nu chiar simplu , are câte putină magie , în fiecare părticică. Se spune că există  
maximum patru fire într-o țară , ceea ce îl face și mai special. 
Și așa începe una dintre cele mai frumoase aventuri pe care ați citit-o ! :D Era vineri , așa că am  
decis să ies în curte să mă joc. DJ, cățelușul meu, mă aștepta nerăbdător să îi arunc mingea, cănd 
… a început să latre la un fir de iarbă. L-am strigat de câteva ori, dar parcă eram invizibilă.  
       M-am apropiat de fir și nu mi-a venit să cred ochilor… Înțelegeam tot ce firul de iarbă și cățelușul  
meu vorbeau!  
Era ciudat , deoarece firul avea ochi , gură , chiar și urechi ! Primul lucru , i-am întrebat :  
- Cum e posilbil să vă înțeleg ?  
- Ne înțelegi ? m-au întrebat nedumeriți. 
- Da ! Nu îmi vine nici mie să cred !  
- Nici nouă ! a spus micul fir de iarbă.  
Tocmai când să încep următoarea frază, am început să mă simt din ce în ce mai mică, până când,  
am ajuns de dimensiunea unui fir de iarbă. Am fost speriată, așa că le-am cerut o explicație, dar nici  
ei nu erau siguri. Mi-au spus că, firul de iarbă a fost vrăjit să aibă puteri magice, să comunice cu  
animalele, iar atunci când va ajunge la un nivel mai avansat de magie, va putea comunica și cu  
oamenii. Asta înseamnă că firul de iarbă putea sa mă transforme la loc. 
Totul era așa de mare în jurul meu și nu mi-am imaginat niciodată că voi ajunge mai mică decât  
căinele meu. 
- Ce este acel munte care se îndreaptă înspre noi ? am întrebat speriată. 
- E un om !!! au țipat înfricoșați. 
DJ s-a ridicat de pe iarbă și s-a așezat ușor peste noi ca să ne apere. Cel care venea era tatăl meu și  
nu mi-a venit să cred cât de uriaș îl vedeam. Tati , a venit să îl ducă pe DJ în casă , să mănânce, dar,  
după câteva momente , mami a venit să ne spună că nu mai e mâncare pentru DJ , așa că va trebui  
să se ducă la magazin. Mami a plecat la magazin , iar tati s-a întors în casă să caute mâncarea ,  
deoarece știa că a cumpărat-o acum o zi.  
              Ne-am simțit foarte ușurați când au plecat , deoarece puteam să ne continuăm mult așteptata  
convorbire :  
-Să continuăm ! am spus eu nerăbdătoare.  
-Bine ! Nu sunt sigur că te pot transforma la loc , dar o să încerc .  
-Înainte de asta , vreau să-ți spun că nu-mi place mâncarea pe care mi-o dați , deoarece începe să aibă  
același gust mereu , așa că ați face bine să mi-o schimbați ! Mulțumesc anticipat ! Aaa , am uitat să vă  
spun că sunt foarte recunoscător și norocos că m-ați luat în familia voastră , m-ați crescut și m-ați iubit,  
stăpână ! Vă mulțumesc și vă iubesc ! 
-Și noi te iubim foarte mult , iar noi suntem norocoși că te-am găsit !  
În acel moment , am crescut din ce în ce mai mult , până mi-am revenit la normal , dar , din păcate,  
nu îi mai puteam înțelege ! Ne-am dat seama  că era nevoie de o faptă bună  pentru a îmi reveni la  
normal! 
Am încercat din răsputeri să pot să comunic cu ei, dar nu am reușit ! În primele două zile nu mergea  
nimic din ce încercam , dar , m-am gândit , mult și bine , până când mi-am dat seama că atunci când  
vroiam să mă transform la loc , îmi doream asta foarte tare , așa că , m-am dus lângă firul de iarbă,  
mi-am închis ochii și mi-am repetat în minte așa: ”Vreau să pot să-i înțeleg , vreau să pot să-i înțeleg,  
să-i ajut…” și atunci , i-am înțeles din nou !  
Este minunat să pot să vorbesc cu ei de fiecare dată când îmi doresc și să le știu părerea! 
Am niște prieteni minunați și plini de magie! 
 
Jasmine ȘTEFAN , clasa a-VI-a B 
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     Clovnul pensionar 
 
             Trăia  odată, într-un oraș, un clovn pensionar. Era trist pentru că nu mai auzea râsete în jurul  
lui. Singur şi trist... Se simţea inutil. Într-o zi, a decis că trebuie să-și continue meseria, că încă are  
multe de dăruit oamenilor. S-a gândit că ar fi bine să îi înveselească pe copii. Ştia că unii dintre ei nu  
sunt foarte veseli. Chiar auzise vreo câţiva copii vorbind despre note mici la teste, despre jucăriile pe  
care nu le vor primi...  
A ieşit valvârtej din casă şi s-a oprit... la o școală. Era fericit că, în sfârşit, putea readuce zâmbetele  
oamenilor.  
             A spus cele mai bune glume, a făcut cele mai tari numere, dar copiii...n-au râs. Îl priveau doar  
cu ochi mari, nedumeriți. Atunci a decis să-și cheme prietenul, pe Mr. Bean : 
- Ajutoooor, Mr. Bean! Doar tu mă poți salva! Mi-am pierdut umorul și am dezamăgit o grămadă de  
copii !  
- He, he, he, prietene, vin negreşit, dar care e adresa şcolii?  
- Strada Wiss Claun, numărul 3. 
O zi întreagă s-au chinuit cei doi să-i facă pe copii să râdă. Au spus cele mai amuzante glume, au  
aruncat chiar și cu o bombă cu fum. N-au obținut însă niciun rezultat. Atunci s-au hotărât să apeleze  
la un truc. Era asul din mânecă. Dacă nici cu asta nu reuşeau, nu îi rămânea altceva de făcut decât să  
se întoarcă la casa lui şi să trăiască doar cu amintirea vremurilor apuse. Nu!!! Nu putea lăsa să se 
întâmple aşa ceva! „Copiii trebuie să râdă! Trebuie să fie veseli!” şi-a spus în sinea lui. Nici nu şi-a  
terminat bine gândul şi în sală plutea un praf de râs! Brusc, toți copiii s-au înveselit şi au izbucnit în  
hohote . 
Fericiţi că au văzut atâta bucurie în jurul lor, Clovnul şi Mr. Bean au părăsit bucuroşi școala.  
La plecare au observat sigla care atârna pe clădire: " Școala de surzi si orbi". Acum a înţeles clovnul 
de ce glumele pe care le spusese cu atâta haz nu au avut efect asupra copiilor...  
 

Alexandru VĂLLIMĂRESCU 
Clasa a V-a A 
 

Lumea baloanelor 
 
V-ați gândit vreodată  
Cum ar fi să zbori cu un balon 
Dulce, ca o bomboană fondantă, 
Frumos aranjat la salon? 
Yupyy!!toată lumea a strigat 
Când au văzut ce-am inventat, 
Balonul fericit și implinit  
Ce în lume va fi vestit, 
Care ne va purta în zbor 
Pe aripile viselor! 
 
Maria CIORCHINĂ 
Clasa a VI-a B 
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Vraja 
  
          Care este cea mai bizară întâmplare de-a ta, dragă cititorule? A lui Andrei, un băieţel voinic  
şi şarmant, este, desigur, una deosebită. De aceea, o voi povesti pe a sa. 
           Andrei se juca prin bibliotecă şi, după cum probabil ştii, există un colţ în care se ascund cărţi  
vechi, uitate. Prin aceste cărţi se găsesc cele mai neaşteptate şi neobişnuite informaţii. Biblioteca  
imensă ascundea multe cărţi de acest tip. Andrei a găsit una dintre ele. L-au atras coperta groasă şi  
misterul din jurul cărţii. 
Cu litere aurii, boldate era scris titlul cărţii: ,,Vrăjile universului". Autorii cărţii erau anonimi.  
Coperta groasă şi neagră învelea aproximativ patru sute de pagini. Paginile cărţii erau îngălbenite şi  
uşor de rupt din cauza trecerii timpului. 
            Asemenea unui copil de opt ani, Andrei, curios din fire, a deschis cartea. Un miros cumplit pluti  
în aer. Cartea prăfuită ascundea multe taine ale magiei. Băieţelul a răsfoit-o. Dăduse de o vrajă scrisă  
într-o limbă nemaiîntâlnită. A citit-o cu voce tare. Inocentul nu ştia ca tocmai recitase o incantaţie  
complexă. 
           Era fum peste tot. Lui Andrei îi era greu să înţeleagă ce i se întâmpla. Când fumul a dispărut, a  
desluşit ce i se întâmplase. Tocmai se transformase într-un adult. 
             Andrei a fugit din bibliotecă. Şi-a găsit părinţii şi a zis: 

Mamă, tată, uitaţi ce mi s-a întâmplat! 
Sărăcuţul de tine! Copilaşul meu dulce s-a transformat în adult! se îngrijoră 

mama sa. 
Nu ştiu ce putem face! Ar trebui să chemăm pe cineva? Să sunăm la doctor? se panică tatăl.  
Isteţului meu băiat i s-a întâmplat această tragedie! 
Oare vraja se poate desface? se gândi Andrei. 
Ce vrajă? Ai citit cumva o incantaţie dintr-o carte groasă şi veche? 
Da... 
Se poate desface, se linişti mama. Urmaţi-mă! 

 Domnul Popescu şi fiul său au urmat-o până în bibliotecă. Mama a luat cartea  
blestemată şi a deschis-o la pagina unde se afla vraja păcătoasă. A citit-o de la dreapta la stânga.  
Pe neaşteptate, Andrei şi-a revenit la normal. I-a mulţumit mamei sale. 
 Ambii părinţi au plâns de fericire, îmbrăţişându-şi cald copilaşul. 

De unde ştiai de inversarea magiei? întrebă Andrei. 
Am făcut şi eu aceeaşi greşeală în copilărie. 

 În acea după-amiază s-a petrecut cea mai neaşteptată întâmplare din viaţa lui Andrei.  
 
Karina Mihaela MATEI 
Clasa a V-a A 
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 Obiectele magice 

 
          Într-o noapte furtunoasă, Andrei, un băiețel destul de prostuț, cu părul roșcat şi ochii căprui, se  
juca la calculator. 
Afară începuse o furtună magică, pe care Andrei n-o observase din cauză că era prins de jocul, care îl  
captase. Furtuna trimitea fulgere peste tot, iar unul îi nimeri casa. Astfel, Andrei a rămas fără curent  
electric.  
El oftă. „Eram la level-ul 20 şi aproape ţl terminasem !  
- Andrei, fă-ţi ordine în penar!îi zise mama. 
- Imediat, mamă ! 
Andrei se îndreptă spre biroul unde obișnuia să își facă temele. El observă că stiloul, penarul, pixul şi  
pasta corectoare începuseră să se miște. „Wow!!! Sunt într-un joc video” își zise el .  
- Hei, penarule, poți să îți faci curat! Amândoi știm că îți va fi ușor pentru că suntem într–un joc video!  
Nu ? 
- Nu, nu suntem!  
 - Cum se face că vorbiţi? 
-Este prea complicat ca să înțelegi.  
-Hei, penarul meu nu este mai deștept decât mine ! 
- Ba da este, chiar mult mai deștept decât tine ! Cât ai luat la ultimul test ? 
- Șapte ! 
- Nu, nu mă refer la cel de la admiterea la grădiniţă! 
- De unde știi tu? 
-Să zicem că tu mi-ai prezentat totul atunci când mă primiseşi de la mama ta. 
-Mamă, putem să trimitem penarul, stiloul, pixul şi pasta corectoare în Japonia? Te rog ! 
-Desigur, oricum voiam să îți iau alte rechizite şi nu știam ce să fac cu cele vechi ! 
-Sper să vă placă în Japonia! 
Mama lui Andrei a venit în cameră, a luat rechizitele şi apoi a pornit generatorul .  
Odată scăpat de rechizitele vorbitoare, Andrei a început din nou să joace jocul lui preferat, de parcă  
nimic nu s-ar fi întâmplat ! 
  
  
Orlando-Dragoș ROHNEAN  
Clasa a V-a A 
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Două fete magice 
 
       Această poveste se petrece pe când razele de aur  
atingeau pământul. 
       Emily se plimba prin grădină. Deodată, mama sa  
vitregă sparge liniștea neclintită, ca de rai, zbierând. 
Fata se întristă, dar în minte îi răsări un gând minunat: 
”La noapte voi fugi de acasă!” 
Își luă o haină și fugi în pădure. Acolo întâlni o fată  
care-i va schimba viața pe vecie, dezvăluindu-i un secret  
uriaș și anume să facă să apară orice, folosind magia. 
         Ele vor deveni prietene pe viață! 
 
Sofia ENACHE, Daria ȚÂNCU  
Clasa a III-a B 

        Anabelle 
  
        Elena tocmai s-a mutat cu părinții săi într-o casă  
nouă. Era un pic cam ciudată... dar , poate se va obișnui. 
În camera ei o aștepta o păpușă.”Nu-mi place deloc”, 
gândi ea. 
Se face seară, se întunecă. Păpușa a aterizat într-o licoare  
magică. Ochii ei s-au aprins în cel mai frumos roșu văzut  
de ochiul omenesc. Ea a prins viață. 
Elena s-a trezit și a văzut-o bântuind prin casă. 
 
Sofia VERDESI, Mălina NECULA, 
Daria POORSAFAR, Daria POP  
Clasa a III-a B 

E un personaj plimbăreț, 
E și descurcăreț, 
Școala nu prea îi priește, 
Dar familia îl prețuiește. 
Și ce să ne mai întindem, hai, 
La București îl duc de 10 mai.  
                               (Goe) 

? 
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          Cobor din nava prăfuită şi mă uit în jurul meu. Nimic interesant. Cam multe aşteptări pentru  
un port galactic. Totul e făcut dn metal, mă rog, aproape totul. Singurul lucru din alt material este  
uşa din sticlă. Mă îndrept spre aceasta şi începe să se deschidă cu vreo trei metri înainte să ajung la  
ea. Se mişcă însă lent, scoţând un scârţâit atât de supărător, încât îmi provoacă o dorinţă puternică  
de a sări în gol. Faţa mi se schimonoseşte, iar când uşa reuşeşte în final să se deschidă complet, îmi  
ridic ochii în tavan clătinând din cap: tare greu o fi să ungi nişte mecanisme amărâte! 
          Îmi continui drumul pe podeaua metalică, iar peisajul monoton aproape că mă adoarme.  
Arhitecţii neyeni mă cam dezamăgesc. Am auzit lucruri bune despre Neya, însă, din câte am văzut  
până acum, oamenii care mi-au zis acele lucruri sunt ori nepricepuţi, ori nu au simţ estetic. 
          – Bine aţi venit pe planeta Neya, doamnă cancelar Köhn. 
          Mă uit în jos, lângă mine, să văd de unde a venit vocea: un robot pipernicit, nu mai înalt de  
un metru, a cărui caroserie e pătată ici-colo de rugină, mă priveşte fix cu doi ochi luminoşi, făcuţi  
parcă din becuri murdare. 
         – Bine te-am găsit, roboţel. Ce-i cu tine aici? 
         – Eu vă voi fi ghid, dar şi gardian, în această minunată călătorie pe planeta Neya, doamnă  
cancelar Köhn. 
        Îl privesc cu atenţie: oare mă ia peste picior? Sau programatorii lui au avut simţul umorului? 
        – Aha, îi răspunde eu, sec. Uite, vreau să iei aminte la un lucru. 
        – Orice, doamnă cancelar Köhn. 
        – Să nu-mi mai zici, cât oi mai funcţiona tu, "doamnă cancelar Köhn". De-acum, îmi vei spune  
Lena. 
        – Înregistrez... Salvez... Salvat. 
       Mă uit la roboţelul care încă se chinuie să-mi reţină prenumele. Cred că e vechi de zeci de ani. 
       – Ai terminat? îl întreb cu compătimire. 
       – Da, Lena. Urmează-mă, te rog. 
       Roboţelul se pune în mişcare. Merg după el prin mai multe coridoare din metal. Aceeaşi  
privelişte monotonă domneşte în fiecare centimetru din portul galactic. Abia aştept să ies din  
această conservă. 
      – Mai durează mult până ieşim? îl întreb în cele din urmă pe roboţel, când ajung cu răbdarea la  
limită. 
      – Estimez la zece minute timpul rămas pentru deplasare, răspunde el fără inflexiuni în glas. 
      Ridic resemnată din umeri şi oftez. Zece minute nu e un timp lung: sunt cinci minute de două ori.  
Iar cinci minute chiar reprezintă un timp scurt. 
     – Cum te cheamă, roboţel? îl întreb, din plictiseală. 
     – Nu am un nume. Dacă doreşti, mă poţi apela după codul meu de fabricaţie. Este 4A-9Z. 
      Mă uit iar la el. Nu serios, acum, oare glumeşte cu mine sau e pur şi simplu... tont? 
     – Mda. N-o să te pot chema aşa. Nici măcar nu e un nume adevărat. O să-ţi zic... o să-ţi zic Tonto.  
Memorează şi asta. 
     – Înregistrez... Salv.. 
     – Bine-bine! 
      Ne continuăm drumul în tăcere. Singurul lucru care tulbură liniştea deplină din jur este scârţâitul  
roţilor lui Tonto şi bâzâitul discret al becurilor de pe tavan. 
    
 

               Cu afaceri pe Neya 
                                                         de Adela GEORGESCU 
                                                                                                                                     clasa a VIII – a B 
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 – Auzi, măi Tonto, nu au trecut deja zece minute? îl întreb eu în zeflemea, după o vreme. 
– Mai este un minut. 
         Mă gândesc la Tonto şi în minte am o sumedenie de întrebări. În primul rând, cum poate să  
vadă el, dacă are doar nişte becuri în loc de ochi. Probabil că are un senzor pe undeva, care scanează  
împrejur chiar acum. Sau, poate că se conectează la sateliţii din jurul planetei, care, la rândul lor, se  
conectează la camerele de supraveghere de peste tot. Ba, chiar mai mult! Poate că roboţelul din faţa  
mea este conectat la sateliţii din toată galaxia şi vede tot ce se întâmplă, pe toate planetele.  
Inclusiv pe Terra. Îţi dai seama?  
Pesemne că fiecare cameră de filmat existentă îl hrăneşte cu informaţii pe Tonto. Iar el cunoaşte tot,  
inclusiv câte aparate de supraveghere secrete a mai amplasat guvernul, fără ştiinţa noastră.  
Nu ar fi imposibil să am una ascunsă şi în cabina de duş. Dumnezeule! Dacă e aşa? Trebuie neapărat să-l  
întreb pe roboţel chestiile astea. Aş putea face o descoperire copleşitoare! Sper să nu leşin dacă-mi  
spune că da!!! 
          Scutur din cap, să-mi revin. Monotonia drumului mă aduce în pragul unei crize de isterie.  
Mă uit în jos, spre găleata ruginită de şuruburi care mă însoţeşte. 
          – Ia zi, Tonto, tu cum te orientezi în spaţiu? Că văd că ai becuri în loc de ochi. 
         Roboţelul se opreşte şi se întoarce complet cu faţa spre mine. 
         – Vezi dispozitivul ăsta, dintre ochi, care e montat pe locul nasului? 
         Mă uit la micul nasture negru pe care constructorii i l-au înfipt între becuri şi care, cu multă  
bunăvoinţă, ar putea fi numit şi nas. Îl ciocănesc uşor, cu vârful degetului. 
         – Ăsta? Da, îl văd. 
         – Acesta este un senzor care are capacitatea de a percepe mediul înconjurător chiar mai bine  
decât o face ochiul uman. Informaţia e preluată, codificată şi trimisă către unitatea de procesare, care  
pentru mine este ceea ce voi numiţi creier. 
        Mă pufneşte râsul. Astfel de analogii între roboţi şi oameni nu mai auzisem din şcoală, de când ni  
se predaseră primele noţiuni de cibernetică. 
        – Şi atunci, ce-i cu becurile alea două? 
        – Precum ochiul uman, senzorul meu are nevoie câteodată de lumină, pentru a funcţiona în  
întuneric. 
       Nu mai apuc să adaug ceva. O uşă pe care n-o băgasem în seamă se deschide pe neaşteptate  
dinaintea mea, dezvăluindu-mi privirilor o gigantică încăpere. Are pereţii făcuţi din ceva ce aduce  
mult cu marmura albă, iar în zona tavanului este sculptată cu scene reprezentative din cultura neyenă.  
Combină mai multe stiluri arhitecturale, unul ce-mi aminteşte cumva de Grecia antică, şi unul modernist,  
dacă e să judec după geamurile uriaşe care o înconjoară din trei părţi. Prin ele văd, în sfârşit, şi exteriorul  
planetei. De fapt, cred că mă uit la un oraş, pentru că ochii îmi zăresc nişte clădiri atât de înalte încât ai  
zice că înjunghie cerul. Prin preajma lor zboară un fel de maşinării, ca nişte muşte zăpăcite.  
Locul este plin de creaturi venite din toate părţile galaxiei în vacanţă, sau, ca mine, pentru întâlniri de  
afaceri. 
        – Ce facem aici, Tonto? îl întreb curioasă pe roboţel. 
        – Acum o să te conduc către automobilul tău. Urmează-mă! 
       Tonto rulează pe marmura şlefuită către o uşă rotativă din apropiere, care lucea de parcă era facută  
din scântei. Când mă apropii de ea, constat că e compusă din mici bucăţele de cristal, lipite cumva bine  
între ele. 
       Ies afară, în aerul de oraş. Cei doi sori, unul galben şi altul albastru, strălucesc deasupra clădirilor.  
Căldura este insuportabilă. O limuzină opreşte exact în faţa uşii. Roboţelul mă invită să urc, iar eu sar  
repede înăuntru ca să scap de căldură. El urcă după mine. 
        – Cât va dura drumul până la hotel, Tonto? 
        – Estimez la zece minute timpul rămas pentru deplasare. 
       Oh, ce surpriză! Parcă am o senzaţie de déjà-vu. 
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        Mă aşez confortabil pe banchetă ca să mă pot uita în voie pe geam, când, dintr-odată... Beznă! 
        Mi-am deschis ochii, dezorientată, şi m-am uitat în jur. Eram într-o cameră dărăpănată. 
        Brusc, mi-am dat seama ce s-a întâmplat şi sângele începu să-mi clocotească în vene de furie. 
        – Ce-a fost asta!? am început să urlu. Am plătit pentru o sesiune întreagă, nu doar pentru o  
debarcare într-un amărât de port. 
       Nick se întoarse către mine. Era transpirat tot şi părea neliniştit. Mi-am dat seama că ceva nu este în  
regulă şi am încercat să mă calmez. 
       – Ce s-a întâmplat? l-am întrebat îngrijorată. 
       – A... a fost un bombardament la suprafaţă, aproape deasupra noastră. Am încercat să salvez serurile,  
însă multe flacoane au fost distruse de trepidaţii. A trebuit să te deconectez. Mă gândeam să evacuăm  
încăperea, însă exact când te-am trezit s-au oprit exploziile. 
      – Înţeleg. Ce-i cu serul meu, este în regulă? 
      – Stai să verific. 
      Nick se duse către maşinăria de tablă la care fusesem conectată şi scoase un recipient transparent,  
cu un lichid albastru. Acela era serul care mă ajuta să scap periodic din acest iad.  
De când cu Marele Război, Terra nu a mai fost niciodată la fel. Visul omenirii, de a călători printre stele,  
murise odată cu primele explozii atomice. Toţi oamenii de ştiinţă fuseseră racolaţi de guvernele lacome  
şi puşi să inventeze noi şi noi arme şi dispozitive de distrugere. 
       Nick şi cu mine ne dorisem dintotdeauna să vizităm alte planete. Dar, după ce s-a declarat starea de  
asediu, această dorinţă s-a destrămat. Doar în vis puteam să mai călătorim pe alte lumi în aceste vremuri  
negre. 
       – Uite cum facem, zise Nick. Pentru că serul tău este bine, o să putem să continuăm această sesiune.  
Când ai timp, revii. Eu te aştept. 
      – Se poate chiar acum? am întrebat eu, plină de speranţă. 
      – Ă‚ăă... Desigur. Din moment ce încăperea nu a suferit avarii... 
      – Atunci, hai să o facem. Mereu mi-am dorit să merg cu o limuzină. 
      Nick păru că vrea să mă întrebe ceva, dar se lăsă păgubaş. Apăsă un buton, iar aparatul începu să  
huruie ca o râşniţă. M-am relaxat. 
      După un timp, simt iar bancheta de piele sub mine. Deschid ochii şi îl văd pe Tonto holbându-se la  
faţa mea cu ochii lui făcuţi din două becuri murdare. 
      – Îmi pare bine să te revăd, măi, roboţel, îi spun eu zâmbind. Cât mai avem până la hotel? 
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 O fată, o rază de speranță…  
                                                                   
      Pașii mă conduc pe caldarâmul aspru , tocit de vreme și de copitele cailor. Este înnorat. Tipic Londrei.  
      Vântul adie ușor, iar hainele mele zdrențăroase nici măcar nu încearcă să mă apere de frig. Mă uit la  
toate doamnele de rang înalt de pe stradă cum stau înfofolite în blănuri scumpe și rochii din mătase, care  
nici măcar nu se uită la o fată fără părinți și fără casă ca mine.  
      Coșurile caselor îneacă cerul cu fum întunecat, murdar, ce face atmosfera și mai tristă și gri decât era  
deja.  
      Un tunet zguduie clădirile, iar eu scâncesc speriată. Mai merg puțin și după mă duc în fața brutăriei,  
unde de obicei primesc câte o bucată de pâine uscată pe care brutarul preferă să o irosească pe mine  
decât pe un câine vagabond.  
      Primesc pâinea și mă așez pe bordura rece, de unde mă uit la stradă ca la o piesă de teatru.  
      Un fulger brăzdează cerul, iar apoi dispare la fel de repede precum a apărut. Tunetul urmează,  
sunând ca o tobă prăfuită. Casele stau pe loc, iar norii se mișcă pe lângă ele, ca niște căței murdari într-o  
întrecere.  
                                                 Îmi continui drumul prin oraș. Deja lumea se împuținează: vânzătorii își bagă  
                                        mărfurile înăuntru, iar oamenii se urcă în trăsuri ce pleacă spre case călduroase și  
                                        primitoare. Mi-aș dori așa ceva.  
                                                               O picătură de ploaie îmi cade drept pe nas. O alta îmi cade în părul  
                                                    murdar, iar apoi multe altele îmi cad pe haine, pe față și pe unica mea avere:  
                                                    o monedă murdară de un penny, primită de la mama mea înainte să moară.  
                                                    Profit de ploaie și o curăț.  
                                                              Ascult simfonia picăturilor ce cad pe străzi și pe acoperișurile caselor. 
                                                    Păsările se adăpostesc pe sub streșinile ude și puținii oameni rămăși pe sub  
                                                       umbrele ca de smoală. 
                                                                           Întind mâinile în părți, iar picăturile se sparg de ele de parcă ar  
                                                                      fi mici cristale fragile. închid ochii și mă las copleșită de emoții.  
                                                                      Fiecare picătură ce mă atinge îmi aduce aminte de faptul că nu  
                                                                      am o casă sau o familie. Fiecare picătură se simte ca o săgeată  
                                                                      îmbibată în otravă.  
                                                                           O lacrimă îmi alunecă pe obraz, însă îmi este uscată de o rază  
                                                                      caldă de soare. Deschid ochii și îl văd, acolo sus, uitându-se la  
                                                                      mine și dându-mi speranța că totul va fi mai bine. 
 
 
                                                                                                                                              Adela GEORGESCU  
                                                                                                                                              Clasa a VIII – a B 
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        Misterul miresei 
 
                 Atmosfera de petrecere plutea în aer, făcând orice viețuitoare să danseze de fericire și să  
sărbătorească această zi minunată împreună cu preafericiții miri. Femeile aranjate cât mai frumos  
treceau pe lângă ringul de dans cu un pahar de stele în mână și cu brațul ancorat de cei mai galanți  
bărbați, care radiau doar când vedeau cum erau priviți și cum se șușotea despre partenerele lor ... 
însă nimeni nu era mai frumos decât mirele care, îmi este frate.  
Părul castaniu ciufulit îi sta impecabil, în timp ce ochii de un albastru intens luminau ca cerul limpede  
alături de zâmbetul său. Pe sub costumul scump se conturau mușchii solicitați de fiecare mișcare, iar  
genele dese și negre îi umbreau pomeții înalți.  
               Fratele meu este, ei bine... strălucitor. Eu sunt doar banală. Părul colorat într-un argintiu  
asemenea norilor plumburii îmi statea așa de rău de parcă a știut la ce noapte improtantă am să i-au  
parte, rochia neagră mă strângea prea tare alocuri, iar ochii mei care erau de culori diferite –albastru  
cel drept și verde celălalt- nu erau așa de strălucitori ca cei ai fratelui meu... nici poziția mea nu inspira  
mândrie, deoarece fratele meu mai mare se căsătorește. Eu mă mulțumeam să stau la masa principală,  
tolănită pe scaun de parcă aș fi fost acasa citind pe canapeaua mea împreună cu motănelul răsfățat,  
ultima carte apărută. Doar le zâmbeam celor care mă salutau și o invidiam pe mireasă, dorind ca în  
acel moment să vărs fântâna de ciocolată pe ea. Eram geloasă pe frumusețea și pe fericirea ei, care-i  
invadau întreaga ființă. 
             Părul ca pana corbului era prins într-un coc complicat, în timp ce pomeții înalți erau scoși în  
evidență de machiajul elegant care îi făcea și ochii să pară de un verde cutremurător. Genele lungi, 
care după mine erau cu singuranță false, fluturau ca aripile unui fluture prins în plasa unui copil, iar  
buzele date cu un ruj sângeriu dezveleau la fiecare minut șirul de dinți strălucitori ca perlele, încât te 
 orbeau.  
Doamne Sfinte, ce este în neregulă cu femeia asta? Stați să vă povestesc că rochia pe care o purta  
acum era a treia și credeți-mă, rochiile care îi îmbracă corpul perfect au costat mai mult decât  
apartamentul meu aflat în inima orașului. 
           Ce mi-aș fi dorit să am și eu pe cineva lângă care să strălucesc așa de tare, dar uitați-mă, cu  
douăzeci și doi de ani împliniți, încă singură (exceptându-l pe singurul meu partener, loialul meu  
motan, Mustăcilă).  
          - Surioară, îmi oferi acest dans? 
          Șirul gândurilor mi-a fost întrerupt de fratele meu care acum avea o mână întinsă către mine.  
Am înghițit în sec, acceptându-i mâna, făcându-mi griji în legătură cu faptul că am să mă fac de râs. 
         - De ce ești așa de trista, Lydia? 
         - Um... e doar o migrenă care își face de cap, nimic important, îl mint în timp ce începem să ne  
legănăm pe melodia lui Bruno Mars „Just the way you are”.  
        Pașii noștri lenți sunt urmați de notele blânde ale melodiei care ne conducea corpurile. Stând în  
brațele fratelui meu, nu puteam să nu mă gândesc la copilăria minunată, fără griji pe care am  
petrecut-o: verile la bunici, alergând prin praf, zile de școală din care nu mai știam cum să scăpăm,  
secretele pe care ni le-am tot împărtașit și, de asemenea, multitudinea de semne de bună purtare pe  
care le purtam ca pe un tatuaj atât pe corp, cât și în inimă, parcă toate aceste lucruri le pierdeam  
pentru totdeauna. 
         - Lydia, ai văzut-o pe Eliza? Și uite cum momentul este ruinat. Mă gândesc să vărs pe el fântâna,  
mai întâi. 
         - Nu, nu am văzut-o pe mireasă, spun oarecum iritată. 
         Îngrijorarea lui David plutea în aer, însă acesta nu a plecat, continuând, crispat, să danseze cu  
mine și să petreacă alături de invitați. 
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           - Haide să mergem să o căutăm, îi spun cu oftat, parcă mai mult să nu-l mai văd pe el suferind în  
absența ei bizară. 
          Ne îndepărtăm de lângă ring, lăsând notele melodiei să moară exact ca viitoarea relație cu David.  
Când aerul rece de toamnă m-a izbit, un mic fior mi-a alunecat pe șira spinării, înfiorându-mă. 
Fratele meu se uita în jur, urmărind liia pădurii.  
          - Dav, poate o fi tradiționalul furt al miresei, spun încercând să-l calmez, deoarece vena de la gât  
mai avea puțin și exploda. 
         - Nu am o presimțire bună, surioară, îmi spune nervors, jucându-se cu bricheta, aprinzând-o și  
închizând-o cu un clic metalic. 
         - David, dacă nu se întoarce înt-o oră, mergem împreună să o căutăm, îi spun eu să-l împac. 
        În timp ce vorbeam, încercam să par calmă, inspirând fermitate, însă fratele meu mă știa prea bine. 
         - Doar o oră, îmi spune răspicat, întorcându-se pe călcâie spre clădirea în care petrecerea era în toi. 
         L-am așteptat pe David să iasă din raza mea vizuală, deoarece imediat ce acea ușă s-a închis în  
urma sa, mi-am ridicat poalele rochiei și am înaintat până la buza pădurii, locul care mi-a atras atenția  
mai devreme. Acolo, parcă ascunsă, se vedea o bucată de material alb, dantelat.  
Am luat bucla catifelată și am frământat-o între degete, în timp ce mă afundam în întunericul pădurii,  
făcându-mi curaj. 
         Mirosul de natură jilavă îmi inunda simțurile, în timp ce vântul hoinar care alerga printre crengile  
copacilor îmi răvășea părul, șoptindu-mi parcă încotro să-mi îndrept pașii... Eu doar am încercat să fac  
ce fac și personajele din cărțile Agatei Cristie sau ale lui Dan Brown, scriitorii mei adorați, încercam să  
găsesc indicii, să dezleg misterul dispariției miresei. Conștiincioasă am scos telefonul din micul plic din  
mână, aprinzând lanterna.  
         Urme de tocuri de afundau în pădure, însă partea stranie era că urmele erau numai ale unei  
persoane. Ceva chiar nu era de bine și chiar nu îmi doream să am probleme. Cu inima tremurândă m-am  
întors la adăpostul luminișului. Acum chiar că alergam. Mă rugam să nu cad în nas. Alergam către ușile  
de sticlă, deoarece aveam nevoie de Christian. 
        Prin mulțimea de oameni îmi făceam loc dând din coatele mele ascuțite, lăsând în urmă o  
multitudine de înjurături și gemete de durere....Ups! Știam unde puteam să-mi găsesc cel mai bun  
prieten … acolo unde este mereu: în mijlocul fetelor. Și chiar era acolo. Lângă scenă,  flirtând cu cele  
două domnișoare de onoare care nu mai știau cum să râdă. Grețos! 
       - Christian, am nevoie de tine, l-am strigat, trăgndu-l de mâneca de la sacou de parcă aș fi un copil  
De trei ani care vrea să-i fie cumpărată o jucărie de mama lui. 
       - O secundă, doamnelor, se scuză Christian ridicol, ridicând un deget în aer. 
       - Dacă mai văd degete ridicate, am să visez urât la noapte! 
       - Ai spus ceva, Ly? întreabă curios Christian. 
       - Um...nimic, mă bălbâi. Am nevoie de ajutorul tău, termin, târând ditamai gorila după mine.  
Chiar mă întreb cum arată... o mână de om târăște un munte care mai are și șarmul unui zeu.  
Exact, un zeu. Nu numai că mușchii lui sunt făcuți din marmură, dar fața cu maxilarul bine definit, cu  
ochi de un gri straniu și rece, împreună cu un păr ciufulit și negru care arată de parcă nu și l-a aranjat  
când s-a trezit de dimineață. 
     - Lydia, începi să mă sperii, îmi spune când ieșim într-un final afară. 
     - Chris, mireasa a dispărut, îi spun cu o privire îngrijorată. 
     - Ce, și-a găsit alt mire? întreabă sarcastic Chris, însă își înghite limba când mai aproape că-l prăjesc  
cu privirea. 
     În timp ce îl târam după mine, i-am povestit primul indiciu găsit. Odată ajunși la buza pădurii, am  
putut să-i văd ezitarea din privire, însă Chris nu a făcut decât să o ia înaintea mea bombănind căteva  
vorbe neortodoxe. 
      - Știi că nu suntem într-un roman polițist, Lydia... Ar trebui să chemăm poliția,  
dacă chiar ai dreptete. 
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      - Tocmai de aceea investigăm, idiotule, îl mustrez, ferindu-mă de o ramură care urma să mă arunce  
de unde am venit. 
      Imediat după aceea, Chris a încetinit pentru a lua dintr-o ramură care îi ajungea până la gât, vălul  
alb al Elizei. I-am aruncat lui Christian privirea. 
      Întunericul gros și sunetele care acum au devenit brusc sinistre mă făceau să-mi doresc să mă  
întorc în vizuina mea și să citesc despre investigații, nu să iau parte la una. Uitându-mă înprejur nu mă  
puteam gândi la nimic altceva decât cum ar fi să mă pierd de Chris.  
Parcă încercând să-și facă simțită prezența, Christian se oprește brusc, făcându-mă să mă izbesc de  
spatele său lat. 
      Cu încetinitorul mi-am scos capul de după el, încercând să văd ceea ce se întâmpla...Ei bine, nu  
putea să fie mai rău. Scuze, frățioare, dar ai rămas fără mireasă. 
      Într-un luminiș în miniatură, lumânări în borcane atârnau din copacii care parcă formau un acoperiș,  
iar în centru acestuia se afla o masă albă, acoperită de petale de trandafiri. Chiar acolo se afla Eliza și  
fostul ei, ținându-se de mână.  
      Eu și Chris ne-am afundat și mai mult în întuneric, însă cred că am atras atenția printr-un scurt  
țipăt când fostul iubit al Elizei s-a izbit cu capul de masă. Christian mi-a acoperit gura cu mâna lui  
transpirată... Scârbos! Da, Christian e un specimen aparte și dezgustător.  
     Eliza s-a ridicat de la masă, dar nu înainte de a se uita în direcția noastră. Inima îmi atingea un ritm  
neomenesc, cât privirea Elizei a rătăcit printre copacii groși, însă am răsuflat ușurată când aceasta s-a  
dus lângă bărbatul leșinat...sper. Aceasta și-a plimbat unghia pe ceafa sa, neprimind nicio reacție din  
parte lui. 
     - Ștefan, asta se întâmplă dacă nu mă lași în pace. Sper ca lovitura la cap să te facă să mă uiți...  
permanent. 
      Eliza a dus paharul la nas, strâmbându-se din cauza mirosului puternic. 
      - Poate am pus cam mult alcool. Tu și orice băutură, Ștefane… 
      Încă uimită am privit-o pe Eliza cum iese din luminiș, lăsând în urmă un chicot straniu. Oh, Doame,  
cu cine se căsătorește fratele meu? 
 
   Andreea CONSTANTIN 
   Clasa a VIII- a B 

Un povestitor mai vechi 
Ce-a scris mult pentru copii, 
Cine credeți că o fi? 
Vă mai spun că viața-ntreagă 
Cartea i-a fost tare dragă! 
Este …. (Ion Creangă) 

? 
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                                                          Bătrânul din lună 
                                                                                                                                           de Grace Lin 
 
                    A fost odată ca niciodată o fată pe nume Minli și părinții ei MA și 
BA. Ei erau o familie sărăcăcioasă și trăiau lângă Muntele Neroditor.  
Trăiau doar din orezul cultivat de parinții fetei. În fiecare dimineață înainte  
de răsăritul soarelui ei plecau pe câmp și seara Minli se întorcea mai  
devreme pentru a pregăti cina pentru părinții ei. 
                  Minli ascultă poveștile lui Ba în fiecare seară la cină și se gândește 
dacă poate cumva să schimbe norocul familiei ei. 
După ce ascultă povestea BĂTRÂNUL DIN LUNĂ,  fetei îi veni ideea de a pleca  
În căutarea acestuia, pentru a-l întreba de ce este familia ei săracă. 
Ea a aflat drumul și că trebuie să ajungă în orașul Clar-De-Lună de la un  
peștișor auriu. 
Cu ea a luat numai: un ac, două bețe pentru mâncare, bolul ei de mâncare, o bucățică de bambus, o  
pleoscă de apă, un cuțit, o plasă de pescuit, niște orez crud, un vas mai mare, și moneda ei de aramă. 
Pe drum a auzit niște strigăte dintr-o apă. Era un dragon, pe care-l chema chiar DRAGON. 
               Lui Minli i sa tăiat respirația când a văzut ditamai bestia. Era prins într-o plasă pe care Minli  
a tăiat-o cu briceagul ei. Minli îl întreabă pe Dragon ce i s-a întâmplat? Dragonul îi spune că a fost legat  
de maimuțe în timp ce dormea. 
Ei doi au devenit cei mai buni prieteni și au păcălit maimuțele și au mâncat toate piersicile lor.  
I-a povestit dragonului unde merge și de ce. Dragonul i-a spus că o să vină cu ea. 
Și așa au plecat mai departe în căutarea Bătrânului din Lună. 
              Au ajuns în orașul Clar-De-Lună și au luat șirurile împrumutate cu care trebuiau să ajungă la  
Muntele Nesfârșit. Pe vârful Muntelui Nesfârșit șade Bătrânul din lună. Au mers și au mers, până au  
ajuns într-o noapte stranie într-o peșteră. Minli nu putea adormi. Dragonul sforăia. Se auzi un tunet.  
Dar nu a fost un tunet, ci urletul Tigrului Verde. Tigrul a vrut să o atace pe Minli. Dragonul a sărit și a  
zburat bestia la câtiva metri distanță, dar a fost zgâriat de Tigru. 
Dimineață, Minli plecă după ajutor, văzând că rana dragonului se agravase. 
             Ea se intâlni cu o fată care i-a spus tigrului că ea și fratele ei sunt ofrandele trimise din sat,  
doar că fratele ei a fost răpit de însuși fiul tigrului și l-a ascuns în fântână. Tigrul, plin de ură, a sărit în  
apa fântânii și nu s-a mai întors pe veci. Fratele geamăn al fetei a ieșit de sub o pătură. 
După un timp, a venit bunicul celor doi gemeni și Minli i se adresă dacă știe leacul pentru otrava  
tigrului. Bunicul i-a spus să îl ducă la dragon. 
Acolo el a spus că îi mai trebuie leac și că prietenul lui Minli o să fie bine. 
După ce s-a vindecat dragonul , el și Minli au plecat spre Muntele Neroditor. Au ajuns acolo după o zi și  
au folosit șirurile împrumutate și au ajuns la Bătrânul din lună. 
Acolo bătrânul i-a spus fetei că are voie să pună o singură întrebare.  
            Minli s-a gândit și a spus: DE CE DRAGONUL NU POATE ZBURA? deși întrebarea ei inițial fusese alta. 
El i-a răspuns că dacă îi dă globul de pe nas jos o să poată zbura. Și așa s-a întâmplat. 
Când s-au întors acasă, dragonul a rămas pe muntele neroditor. 
Minli a păstrat globul care era, de fapt, o perlă de dragon care costă cât toată averea regelui. 
Muntele Neroditor a rodit. Fata și-a dat seama de importanța prieteniei și a familiei, iar sărăcia nu trebuie  
să fie o piedică. 
            Totul s-a schimbat în bine! 
          
                                                                                                                                         Sfârșit 
Rareș RUS 
Clasa a VI-a B 
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Ziua Națională a României 
sărbătorită de clasele a III - a 
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1 Decembrie - La mulți ani,  România! 

             De la mic la mare, toți ne-am pregătit de aniversare.  
Copiii din Grădinița MEA și Școala MEA au arătat cât le este  
de dragă țara în care s-au născut și au urat Romaniei:  
"La mulți ani și armonie!" 
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Christmas Challenge Days! - cea mai inedită competiție din Școala MEA 

        În apropierea Crăciunului, părinții au acceptat provocarea, s-au echipat cu mult curaj și s-au  
aventurat pentru a susține echipele copiilor lor! 
        Pe rând, clasele pregătitoare, a I-a, a II-a, a III-a și a IV-a, au trecut testul Literei Alfa, Şotronului  
chinezesc, al Parcursului cu obstacole, Sfoara și Roaba. Câștigul a fost pe măsura efortului, pentru  
toată lumea: multă energie, voie buna și distracție! 
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Afișe campania Dăruind bucurie de Crăciun  

Realizate de Ioana VĂLLIMĂRESCU 
Clasa a VIII-a A 52 



Târgul de Crăciun la Școala MEA 

       “Nu contează cât dăruiești, ci cât de multă dragoste pui în ceea ce dăruiești”, iar acest  
lucru s-a văzut la Târgul de Crăciun organizat în cadrul Liceului Teoretic Școala MEA. 
        Elevi, profesori și părinți au participat cu toată inima pentru a strânge donații și a aduce  
o bucurie de Crăciun copiilor de la Casa de Zi Sfântul Iosif, Centrul Sfântul Iosif și elevilor de  
la Școala  Nr. 13. 
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                                                                                             La Târgul Umanitar de Crăciun al Liceului Teoretic  
                                                                                  Școala MEA, standurile dedicate copiilor de la Casa Iosif,  
                                                                                  Centrul de zi Sfântul Iosif și celor 6 micuți de la Școala 13  
                                                                                  au colectat suma record de 18.773 RON. 
                                                                                            Echipa de organizare a școlii a cumpărat tot ce  
                                                                                  era pe lista de dorințe a copiilor de la Centrul de Zi,  
                                                                                  Școala 13 și Casa Iosif.  
                                                                                            Alături de Moș Crăciun elevii Liceului Teoretic  
                                                                                  Școala ... MEA au împărțit daruri copiilor de la Centrul  
                                                                                  de zi Sfântul Iosif și de la Școala 13.  
                                                                                           De asemenea, zece elevi, însoțiți de profesorii  
                                                                                 Ciprian Bibic și Cameron Brunke, i-au vizitat pe cei 21 de  
                                                                                 copii de la Casa Iosif, încărcați de cadouri și emoții. 
 
                                                                                          Pe lângă suma strânsă pentru copii de la Casa Iosif 
                                                                                 s-a strâns și suma de 3.653 RON în ajutorul victimelor de  
                                                                                 la Colectiv. Suma strânsă de standul Colectiv va fi depusă  
                                                                                 în conturile bancare ale beneficiarilor. 

Dăruind bucurie de Crăciun  
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Întâlnire de poveste la Cărturești cu Răzvan Crișan și ... instinctul care ne salvează 

        La întâlnirea cu Răzvan Crișan nu am discutat  
numai despre filme, cinema și antreprenoriat.  
Discuția s-a orientat spre direcții diverse și foarte  
interesante. Am vorbit despre curaj și ce înseamnă  
să crezi în instinctul care te ghidează în luarea unei  
decizii, atunci când logica te poate contrazice, am  
vorbit despre cum să ții cont de cine ești și ce îți  
dorești să devii, sau despre ce înseamnă să ai idei  
strălucite.  
        Ne-am dat seama că idei minunante sunt  
pretutindeni și că important este să reușim să le  
punem în practică, să învățăm să facem permanent  
lucrurile cu bucurie, să le aducem bucurie și  
celorlalți, descoperindu-le lucruri la care poate nu  
s-au gândit niciodată. 
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Ioana Tănase: Despre haine cu povești și sens  

       Nu e suficient să ai o idee ca să fii creativ; mulți au idei - important e să ajungi la produsul finit,  
să o duci până la capăt.  
      Cum îmi vin ideile? Pornesc de la un mix de elemente - să spunem, aș vrea să folosesc  
elemente tradiționale. Plec de la ideea aceasta și apoi văd cum le pot folosi, cum le pot  
aplica. 

        A început, în mansarda de la Cărturești, întâlnirea cu Ioana Tănase. Vorbim despre haine  
cu povești și sens!  
       Ioana este designer vestimentar. A terminat facultatea de psihologie - dar marea ei dragoste,  
încă din copilărie, este să creeze haine. Primele haine purtate de cineva le-a conceput în 2005 –  
când și-a deschis și primul atelier.  
      Ioana are colecții tematice - în funcție de stările ei interioare; are tricouri poetice, care pleacă  
de la versuri; are rochii inspirate din portul tradițional românesc (poartă o ie la întâlnirea noastră –  
și ne spune că e îndrăgostită de acest obiect tradițional de vestimentație).  
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       Elevii clasei a II-a A au descoperit astăzi care sunt principiile de  
funcționare ale unui balon cu aer cald. Pentru aceasta, ei au realizat  
experimentul "Spirala de hârtie"  și astfel au aflat că aerul încălzit de  
un bec este mai ușor și se ridică.  
       În urcare, acesta lovește spirala și îi imprimă o mișcare de rotație.  
       La finalul activității, copiii au lucrat în echipe și au confecționat  
propriile baloane cu aer cald.  
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                                                               Turnirul lui Alex 
  
                A fost odată ca niciodată un băieţel pe nume Alex, de şapte ani. Într-o dimineaţă, el s-a trezit, 
s-a spălat pe dinţi, s-a dus la masă şi a mâncat cereale cu lapte. După aceea, s-a îndreptat spre camera 
lui unde a văzut o uşă plutitoare.  
              Curios, Alex a intrat pe uşă şi a ajuns într-un oraş mitic cu dragoni, cu multe case şi cu un castel  
din zahăr. Alex s-a frecat la ochi, nevenindu-i să creadă ceea ce vede. S-a îndreptat grăbit spre castelul 
din zahăr. Acolo se aflau regele şi regina din zahăr. Aceştia aveau o fiică foarte frumoasă şi înţeleaptă. 
Ea avea aceeași vârstă ca Alex. 
Văzând minunile din faţă sa, Alex şi-a adus aminte de marea sa dorinţă: să participe la un turnir. Acesta 
l-a întrebat pe rege dacă poate lua parte şi el la un turnir în colosseumul de smarald –  locul în care se 
desfăşurau competiţiile între cavaleri şi dragoni. 
Armura lui Alex era din aur, placată cu un scut din platina şi încrustată cu diamante şi cu pietre 
preţioase, rubine, safire şi smaralde.  Sabia lui era din cristal, iar casca armurii era din oţel.   
              Băiețelul își dorea enorm de mult să participe la acest turnir cu dragoni în orașul din zahăr,  
deorece el auzise de o taină ținută bine ascunsă de către locuitorii acestui regat. Cine reușea să învingă 
în turnir un dragon, devenea nemuritor, bând un pocal cu sângele dragonului ucis în luptă. 
             Până acum, niciun calvaler nu reușise să învingă un dragon! 
             În fiecare an, regele și regina din zahăr organizau o mare competiție în regatul lor. Pregătirile  
pentru acest turnir durau zile în șir. La această confruntare veneau prinți și cavaleri bine antrenați din  
toată lumea. Alex, însă,  avea un secret… 
            În sfârșit, sosi și ziua cea mare. Alex intră în lupta cu dragonul mai spre seară, deoarece cavalerii 
cu experiență aveau întâietate. Acest lucru a reprezentat un mare avantaj pentru Alex, deoarece el avea  
capacitatea de a vedea noaptea. Acesta era secretul lui. Nici dragonii, nici ceilalți cavaleri și prinți nu  
vedeau prea bine pe întuneric. 
Toti participații au luptat întreaga zi. Mulți au fost răpuși sau răniți de către dragoni. Cei care au  
supraviețuit se uitau suspicios și râdeau de Alex. 
            În momentul în care Alex a intrat în turnir, nu mai rămăseseră decât doi cavaleri și doi dragoni în  
competiție. Deja se înnoptase de-a binelea. Dragonul cu care urma să se lupte Alex era mare, verde și  
furios după atâtea lupte pe parcursul întregii zile. Când Alex a intrat în colosseum, a fugit cu ochii 
închiși spre dragon, a sărit  și a înfipt sabia fix între ochi acestuia. Dragonul a murit pe loc.  
Potrivit legendei, Alex a vărsat sângele dragonului într-un pocal de aur, l-a băut, devenind, astfel,  
nemuritor. 
           Regele din zahăr i-a dat lui Alex un sac plin cu aur, însă acesta l-a refuzat, deoarece se 
îndrăgostise de fiica sa.  
Alex a rămas la curtea regelui, antrenându-se și devenind cel mai bun cavaler din regat. 
La vremea potrivită, s-a căsătorit cu fiica regelui. Aceștia trăiesc fericiți și astăzi în castelul lor din zahăr. 
  
 
 Vladimir ALBULESCU 
 Clasa a VI-a B 
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Ploaia 
 
Picăturile grele de ploaie 
M-au dus spre mirare: 
“Cum se poate așa ceva? 
Să plouă cu o acadea…” 
Pe moment am luat-o  
Și am mâncat-o. 
Vata de zahăr nu a lipsit,  
Pe domnul soare l-a acoperit. 
Ploaia s-a oprit deodată 
Și eu sunt o veselă fată! 

 
Maria CIORCHINĂ 
Clasa a VI – a B 

Pădurea fermecată 
 
Ce se aude după tufiș, 
O fi oare ceva minunat, sau un afiș? 
Natura are ceva de ascuns? 
Sau e vreun loc de nepătruns? 
Răspunsul este simplu și concis, 
Ursul cel brun în sfârșit s-a decis 
Să ne spună îndată secretul pădurii, 
Poate se lasă pradă cineva aventurii. 
Pădurea aceasta este fermecată, 
Pentru asta este aspru judecată. 
Are chiar și zâne magice, 
Ce sunt făcute din citrice. 
Secretul a fost aflat, chiar de mine 
elucidat, 
Pădurea poate fi chiar casa ta, 
Dacă o respecți și nu arunci gunoi în ea! 
  
 
Maria CIORCHINĂ 
Clasa a VI – a B 

O întâmplare de neuitat 
       
       Cu câteva minute după ce am plecat de acasă  
cu mama, cerul se întunecă brusc. Cuprinse de  
panică, am vrut să ne întoarcem acasă, dar nu  
se vedea nimic pe stradă.  
        Cu farurile aprinse, am pornit într-o aventură pe care nimeni nu și-ar fi imaginat-o. Până pe  
la ora prânzului, acea zi de sâmbătă părea a fi normală, cu razele soarelui ce se împleteau printre  
ramurile firave ale copacilor. Păsările veșnic cântatoare aveau grijă de cuiburile lor, adunând  
crenguțe și insecte pentru pui in acea zi de august.  
       Eu, împreună cu mama, am scos mașina din garaj și am pornit liniștite pe stradă, lasându-l pe  
tata acasă. Cerul brusc cuprins de mii de pete negre ce se uneau ne-a lăsat cu gura căscată.  
Chiar și dacă eram speriate, am rămas acolo câteva secunde înainte să accelerăm înapoi spre casă.  
Mersesem deja câțiva kiloetri, astfel încât nu am avut cum să nu observăm că cerul nu era coplet  
negru.  
       Sute de pete de culoare se împrăștiau de-a lungul boltei cerești, creând astfel un spectacol de  
verde, roșu, mov, verde, albastru si combinatii ale acestora. 
       În acel moment, toți oamenii se întrebau ce se afla în spatele acelui spectacol de lumini ce se  
unduiau și explodau deasupra lor. Vântul aprig începuse să bată, de asemenea, luând pe sus chiar  
și obiecte precum ghene de gunoi sau bănci.  
Cu greu am ajuns acasă și am luat-o la fugă sus, găsindu-l pe tata încercând să ne sune. Televizorul  
o luase razna și el, scoțând un huruit îngrozitor, ce nu putea însă să acopere șuieratul vântului.  
Culorile începuseră să se transforme într-un roșu aprins ce ne orbi pe toți pentru câteva clipe.  
Mingi de foc trecură rapid peste case. 
      În momentul acela am realizat că aceea era o ploaie de meteoriți ce dorea să se răzbune pe  
planeta noastră, nereușind însă decât să ne ofere cel mai frumos spectacol de lumini văzut  
vreodată, pe lângă o experiență nemaipomenită și o minunată, dar înspăimântătoare  
amintire. 
 
Antonia STRUGARU 
Clasa a VIII – a B 
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 O lume a gândurilor  
                                                         
                  Deschid ochii încet, iar o lumină puternică mă orbește. Duc mâna spre ochi, iar lumina  
din jurul meu se stinge, ca prin magie. Iau mâna de la ochi și mă uit în jurul meu.  
                  Nimic.  
                  O simplă perdea neagră este tot ce văd. în rest, nimic. Perdeaua tremură ca bătută de o  
briză nevăzută. Mă apropii de ea, iar aceasta pare făcută din stele. Stele mai mici, stele mai mari,  
toate strălucind asupra unor grăunțe care se învârt în jurul lor.  
Planete. Milioane de planete. Toate se rotesc în jurul sorilor,  
iar sorii se învârt în jurul meu, odată cu perdeaua tremurândă.  
                 Mă las pe vine și trec pe sub perdea. Aceasta este mai  
groasă decât pare. Merg și merg, tot înconjurată de stele, până  
când în final, ies și văd de unde vin. În fața mea se înalță o  
perdea cât o clădire New-Yorkeza care tremură violent în bătaia  
vântului pe care acum îl simt și în care am nădejdea că o să mă  
ridice de pe pământ și o să mă arunce unde vrea el.  
                Și o și face.  
                Picioarele mele nu mai simt pământul, iar părul îmi este  
aruncat într-o mie de direcții.  
Vântul mă ridică violent în sus, iar eu îmi întind mâinile în părți  
într-o încercare zadarnică de a nu mă mai roti. Ciudat este că  
rotirea se oprește și eu odată cu ea, cu trupul îndreptat spre  
pământ.  
Simt cum curentul mă poartă ușor, iar eu admir peisajul mirific ce  
se așterne înaintea mea.  
               Oceanul. întins pe mii de kilometri, arată ca o oglindire a  
cerului albastru, care devine din ce în ce mai roșiatic. Spre linia  
orizontului se vede o gigantică minge de foc care se scufundă în  
marea rece. Se spune că nu ai cum să ajungi la linia orizontului,  
însă eu o văd cum se apropie de mine, iar eu de ea.  
Soarele devine din ce în ce mai plat, arătând ca un desen. Se pare  
că sunt prima persoană care a ajuns la linia orizontului, care îmi  
pare mai mult un zid. 
              Mă izbesc cu putere de zidul care se sparge în mii de  
bucăți. încerc să îmi continui zborul, însă nu pot și simt cum cad  
într-un abis nesfârșit. Vântul șuieră pe lângă mine în timp ce eu  
cad și tot cad. În puțin timp, pământul mă oprește din cădere.  
             Deschid ochii încet, iar o lumină puternică mă orbește. 
 
Adela GEORGESCU  
Clasa a VIII – a B 

 Dimineața 
 
Vântul bate cu grabă  
Printre frunzele de aramă. 
El pătrunde întreg codrul 
Fără sunetul său , nimic…. 

Este cald și bine în zori, 
O briză rece trece și ne răcorește. 
Păsările se trezesc și încep a ciripi 
Pentru  a ne trezi din vis. 
 
Andrei BARDAC 
Clasa a VIII-a B 

Seara 
  
Luna sus răsare pe cer, 
Reflectând în albastrul râu. 
Toata lumea-i adormită, 
A căzut într-un somn adânc. 
Doar o lebădă se plimbă 
Pe linul râu, mergând nătâng, 
Ajungând la mal odată 
Și culcându-se pe loc. 
Iar acum, a adormit  
Toata lumea din oraș. 
 
Andrei BARDAC 
Clasa a VIII – a B 
 

Toamna 
 
Toamnă bună și frumoasă, 
Ce ne-aduci la noi în casă? 
Vii cu de toate-n panere, 
Prune bune și alune, 
Ne aduci și fructe dulci, 
Mere roșii și gustoase, 
Pere galbene, zemoase, 
Ne aduci și struguri, mere, 
Dar nu mai sunt rândunele, 
Păsarile au plecat, 
Frunzele s-au scuturat, 
Însă, toamnă, tu ești tare 
Și ești plină de savoare! 
  
Robert IANCU 
Clasa a VIII – a A 

Iar acolo, în departare  
Se vede o rază de soare 
Care acoperă munți și văi 
Cu lumina sa de vară. 
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Caietul de Limba Română 
  
        Era o seara magică de toamnă. De abia începuse școala, iar eu dădusem primele teste.  
Îmi aduc aminte că era ziua ultimului test pe care îl mai aveam de dat:  cel la limba română.  
Stăteam în pat după ce îmi terminasem de făcut temele și mă gândeam cum voi reuși să învăț  
verbul ca să pot obține o nota mare.  
        Dintr-odată, caietul meu a început să vorbească despre conjugările verbului,  
modurile și timpurile lui, astfel încât eu să le pot învăța.  
Timpurile modului indicativ începură să îmi cânte pe ritmurile  
trupei Queen, iar celelalte moduri îmi fredonau pe ritmuri de  
jazz. Mă simțeam specială și chiar bine pregătită pentru acel  
test care avea să urmeze. Voiam să-mi fac mândră familia și  
pe doamna profesoară.  
         Am stat cu minunatul caiet cântător aproximativ  
jumătate de oră și îmi dădusem seama că reușisem să  
rețin atât de multe lucruri despre verb într-un mod interesant.  
        A doua zi, am primit, în sfârşit, testul mult așteptat.  
Doamna profesoara ne-a spus să fim atenţi şi ne-a urat  
succes. La finalul orei, i-am dat testul doamnei, sperând să  
iau o nota mare. Următoarea săptămână am primit  
rezultatele. Spre mirarea mea, reuşisem să iau zece cu  
felicitări. 
                                                                     Riana SCARLAT                                                Riana SCARLAT 
                                                                     Clasa a VII – a A 
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Fragment de roman 
  
Viața unei școlărițe 
Capitolul 1:Introducerea 
 
       Numele meu este Andreea și am 11 ani. Locuiesc în New York într- un bloc nou, mare și frumos.  
Dar asta nu e tot; am un frate mai mic pe care îl cheamă John, dar toată lumea îl alintă Jay-Jay  
(ceea ce e enervant să aud în fiecare zi:``Jay-Jay, hai du-te la culcărică și apoi voi veni și eu`` sau  
``Jay-Jay, la mulți ani puiuț mic ce ești!``) 
Ei bine, mie toată lumea îmi spune Andreeuța (și problema este că a început să îmi cam placă asta). 
Acum, eu spun să revenim la subiect: sunt clasa a V- a și.numele d-nei diriginte este mrs. Colentia și  
nu,....chiar nu pot spune că o displac. Este o femeie bună și înțelegătoare, dar în același timp și foarte,  
foarte exigentă (oricum e mai bine, decât să ne spună învățătoarea:``ooo!ai greșit un cuvânt,  
Andreea Flower, te rog să îți refaci toată tema și să nu se mai întâmple niciodată!``). 
 
Capitolul 2:Teoria perfectă 
Mereu mă gândesc, ca de exemplu: ieri am învățat adjectivul la ora de română, de parcă îmi venea  
să întreb:``cu ce mă va ajuta adjectivul în viață, adică, serios acum, o să mă întrebe peste 10 ani, șeful  
de la birou:``Ia spune-mi tu,a Andreea Flower, care este adjectivul variabil dn următoarea propoziție....``! 
Luni,9 martie 
M-am întors de la școală azi după-amiază și l-am văzut pe Jay-Jay care îmi răsfoia caietele și cărțile, iar  
eu, bineînțeles, l-am întrebat:``Ce faci cu caietele mele?!``, iar el mi-a răspuns:``Păi, azi am făcut o  
prostie și mami mi-a spus să mă învăț minte, iar eu am venit aici și am învățat toată după-amiaza``.  
În momentul acela, nu am putut să mă abțin și am început să râd. Câteodată, mă mir cum de fratele  
meu înțelege astfel de lucruri din ce spune mami a noastră. 
Marți,10 martie 
Astăzi am dat test la mate și am luat 10!!!!!!! Cât despre fratele meu, a fost prima zi la grădiniță și a  
luat și el un FB, deoarece s-a oprit din plâns (după ce a urlat o oră de la plecarea mamei). 
Ieri, am luat ``vacanță`` , pentru că s-a anunțat nu știu ce cod de ninsoare, așa că ne-a lăsat să stăm  
acasă. 
 
Capitolul 3: O veste proastă 
Joi,12 martie: 
Azi a fost o zi groaznică, mami s-a întors acasă cu două cadouri pentru doi frați (în fine, asta a fost o  
parte bună), iar în cadouri am găsit două cărți, pe care mi le doream eu, iar Jay-Jay a primit o  
mașinuță de jucărie, dar nu asta era problema, problema era că mătușa Grace născuse în Anglia un  
bebeluș și avea nevoie de mami a noastră,ca să poată să îi arate cum se crește un bebe (și mami, fiind  
sora mătușii Grace, a fost o mare bucurie pentru ea să audă asta) ,așa că, mami avea să plece pentru  
cinci zile în Anglia, iar noi trebuia să stăm acasă cu buni și tati!!!!!! 
Vineri,13 martie, seara: 
De acum începe problema: acum ne culcăm și este ora 12.00 noapteaaa! 
Tati s-a culcat cu Jay-Jay într-o cameră, iar eu a trebuit să dorm cu verișorul și cu buni. Peste vreo  
două minute, am adormit cu toții, dar verișorul meu a început să se foiască, să dea din mâini și din  
picioare. Eu l-am plesnit, iar el s-a trezit:``bai!offfff! nu vezi că dormeam și eu bine, hai, că asta e deja 
.... pierdere de bun simț....``și l-a luat un căscat și a căzut lat în pat. Peste vreo două ore, el m-a trezit: 
``Andreea, Andreea, Andreea!``, iar eu i-am răspuns``ce vrei,copile?!`` păi....mă trece treaba mică``,  
``păi, și ce-mi spui mie? du-te și fă!``dar, Andreea...`` ``ce vrei?!`` `` păi, păi, vezi tu, eu nu ajung la bec.`` 
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M-am dat jos din pat și i-am aprins becul, iar după aceea, m-am așezat pe un scăunel de la baie, că lui  
îi era urât singur acolo: (după aceea, m-am pus din nou în pat, iar el mă trezește:`` Andreea, Andreea,  
Andreea!``, ce vrei?`` ``păi...mă trece treaba mare``… ``offfff`` … 
Dimineața, păsărelele ciripeau, cerul era senin, grădina înmiresmată a bunicii era nemaipomenită, iar  
eu eram....sub pat, oarecum adormită, vă dați seama, după tot zbuciumul! 
``Ce s-a întâmplat azi-noapte de am ajuns sub pat?!``,iar el ``păăi...vezi tu...azi-noapte nu am avut loc  
să mă dezlănțui, așa că te-am împins și ai căzut. 
Când am auzit asta, i-am dat o palmă de l-am zburat cu capul în calorifer. Nu, stați liniștiți, n-a scos  
un sunet. 
            M-am așezat în pat și am adormit ca un prunc. Între timp, verișorul meu s-a dus la tati și la buni  
și le-a spus:``Ta..tatii!!!!(și-a tras nasul fals).....bu...bunii!!!(iar și l-a tras), azi-noapte....fetița asta nu m-a  
lăsat să dorm!`` 
          Când m-am trezit, Andu, căci așa îl cheama pe verișorul meu, mânca lapte cu cereale proaspat  
cumpărate și desfăcute, iar eu, drept pedeapsă că ``nu l-am lăsat`` pe Andu să doarmă, am primit orez  
cu legume. 
``Ce? eu de ce nu mănânc lapte cu cereale?``, iar tati și buni mi-au zis râzând:``asta primești dacă nu  
lași un copil mai mic ca tine să doarmă, atunci eu mi-aș fi dorit-o pe mami mea, care dimineața este  
zâmbitoare și-mi oferă cel mai bun lăptic cu cereale! 
        ``Da!``a spus Jay-Jay. ``Tu ce te bagi?!``i-am spus eu fratelui meu, care avusese o noapte liniștită,  
chiar se lăuda că a visat-o pe mami cum îl ducea în parcul de distracții, iar eu eram silită să servesc un  
mic dejun care-mi displăcea total. 
 
Capitolul 4:``Cum se fac copiii?`` 
        Când am venit de la școală, am fost șocată! Dar totuși și bucuroasă, deoarece mami se întorsese  
acasă mai devreme decât era stabilit. Eram șocată pentru că mami îi citea lui Jay-Jay o carte.  
Dar nu asta era poblema, problema era că îi citea dintr-o carte care se intitula``Ce se întâmplă cu mine?``  
și  erau la capitolul ``Cum se fac copiii``. 
       După ce mama a-ncetat să îi mai citească unui copil de patru ani din ``Cum se fac copiii``, am  
întrebat-o:``nu crezi că e cam mic pentru așa ceva?!``, dar, bineînțeles, mami a zis:``trebuia să afle  
cândva, nu?`` și eu ``păi da, dar cu siguranță nu acum!``. 
Marti,17 martie: 
Azi, mami a fost chemată la o conferință a mămicilor de la grădiniță. Scopul întâlnrii era că Jay-Jay le-a  
povestit copiilor tot capitolul ``Cum se fac copiii?``. Toate mamele aveau câte o plângere și câte un sfat  
la sfârșit. Mami s-a simțit jenată și a fost tare necăjită de faptul că nu m-a ascultat. Jay-Jay chiar nu era  
pregătit pentru astfel de povești. 
Miercuri,18 martie: 
        Mami i-a spus lui Jay-Jay să nu mai spună și altor copii toată chestia aia cu ``Cum se fac copiii``.  
Mami s-a făcut înțeleasă la momentul dat, dar se pare că nu și după. 
Peste două zile, Andu, verișorul meu, avea să vină pe la noi și să doarmă cu Jay-Jay. Cu siguranță nu îl  
mai lăsam să doarmă cu mine, deoarece este un mic tiran care păcălește adulții. Sosise rândul lui  
Jay-Jay să fie ``terorizat``. 
Duminica,23 martie: 
        Andu a ajuns la noi acum o oră. L-am tot auzit că o să aibă o petrecere în pijamale. Dar mami, cum  
e ea drăguță, mi-a facut o surpriză, iar colega mea, Sarah, avea să doarmă la mine. 
Când ``petrecerea `` băieților a început, nmami a vrut să îi distreze la început și le-a dat un ``interviu``: 
``Domnilor! bună ziua!``a spus mami.``Bună ziua!``au spus ei și...drăguții mei domni au continuat cu ce  
vor face la petrecere în această seară miunată.``Păi…mai întâi, îl voi ruga pe Andu să ne jucăm…apoi vom  
citi niște povești…de groază``. Mami nu auzise ultimul cuvânt, ea era mândră de ei, deoarece crescuseră  
și se jucau împreună. 
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          ``Stați puțin! ce cărți?``a zis mami, iar toate apele și nădușelile o trecuseră, având pe tâmple  
broboane de transpirație care i se prelingeau lin pe fața-i frumos machiată. O înțeleg. Știu la ce se gândea. 
``Cărți cu povestiri de groază``, a spus Andu. Da, mama scria și povești, nu tocmai pentru copii și lăsase  
ultimul manuscris pe care trebuia să-l ducă la editură pe birou în camera de zi. Era foarte mândră de  
noul ei volum de povestiri palpitante, cum îi place ei să le numească și pe care le vom citi și noi când  
vom mai crește. 
          Am luat-o la goană și am urcat pe scări, până în camera de zi. Am înlemnit. Volumul mamei de  
povestiri nu mai era. Am zbughit-o în camera lui Jay-Jay, sperând să fiu eroina care va salva munca  
mamei și voi primi o răsplată, o înghețată. Dar, vai, mi-am adus aminte că nu văzusem în camera mea  
proiectul pe care-l pregătisem pentru ora de lectură de la școală. Scrisesem o povestire despre fratele  
meu și n-aș fi vrut s-o găsească nimeni, știți voi...dar ce să vezi, sub perna lui Andu am găsit proiectul  
meu, dar mai aveam de recuperat manuscrisul mamei. Apropo, proiectul meu trebuia să aibă un titlu  
pe care nu-l pusesem, se va numi ``Familia mea și defectele ei``. Merg mândră cu proiectul în camera  
mea pentru a-i adăuga titlul. Povestirea era de 12 pagini și… toate erau mâzgălite de Andu și de  Jay-Jay.  
Am izbucnit în plâns…iar se întâmpla…seara mea cu Sarah era distrusă. Trebuia să refac proiectul pentru  
a doua zi dimineață. M-am dus cu el la mami și la copii. 
       ``Monștrilor! uitați ce ați făcut povestirii mele! Sunteți niște răi!``le-am strigat eu, mânioasă. 
       În momentul acela, tati și Sarah au intrat pe ușă. Amărăciunea mea era și mai mare…o seară cu  
prietena mea distrusă…m-am simțit jenată, deoarece am întâmpinat-o plângând, neputând opri șiroiul  
de lacrimi care se prelingea pe fața mea schimonosită. Și pentru că  povestirea aceea era pentru un  
proiect pe care eu tebuia să îl predau mâine la prima oră d-nei diriginte, mrs. Colentia, de care mă  
temeam oarecum, pentru că nu-i plăcea să nu-i aduci proiectele la timp. 
Sarah, ca o prietenă bună ce-mi este, s-a oferit să mă ajute în seara aceea să refac proiectul, deși o  
invitasem să petrecem o seară ca între fete. A spus că nu-i nicio problemă, pentru că nu am făcut-o  
intenționat și că  putem reface în seara asta proiectul, iar asta a fost petrecerea noastră. I-am promis  
că mă voi revanșa și am trimis-o pe buni să cumpere înghețata mea preferată cu ciocolată.  
Totuși ne-am distrat și așa, deoarece făceam glume în timp ce lucram la proiect. Iar pentru băieți,  
ooo, da! le pregăteam și eu o surpriză, doar ei se distrau, era petrecerea lor în pijamale. 
  
Va urma. 
 
Alexia Anastasia HARPA  
clasa a VI-a B 
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Scrisoare pentru Moșul 
  
Moşule,dacă eşti bun; 
Să vii la mine de Crăciun 
Cu cadouri câte vei putea, 
Te rog din inima mea. 
  
Şi dacă mai vrei să ştii, 
Moşule, câte ceva, 
Eu mă pricep la treaba grea. 
Jucariile, după ce ma joc, 
Pe toate le pun la loc. 
  
Moşule te-aş mai ruga 
Să-mi aduci rapid ceva, 
Altfel mă voi supăra 
Şi am sa te prind cândva. 

  
Riana SCARLAT 
Clasa a VII-a A 
 

Moș Crăciun 
 
Iarna a venit, 
Moș Crăciun a sosit, 
Cu drag și veselie 
Și cu daruri, câte-o mie. 
Am așteptat o veșnicie 
Și acum iar cu bucurie 
Iarna dragă a sosit 
Și Moș Crăciun a venit. 
 
Robert IANCU 
Clasa a VIII-a A 
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Moș Crăciunule, 
 
Să știi, moșule, 
Eu nu pot să fiu cuminte, 
Dar și mama, când îți spune 
Că am fost cuminte, 
Cred că te minte! 
  
Și mă simt cam vinovat, 
Moșule, dacă vii cu sacul plin, 
Descarcă-l lângă cămin! 
  
Despre tata, ce să-ți zic? 
E zgârcit la jucării, 
De aceea-s bucuros, 
Când aud că vii! 
  
O să le arăți tu mâine 
Cine merită de toate, 
Și în plus, încă ceva, 
N-o să dorm la noapte. 
 
Augusta CRISTACHE 
Clasa a VII-a A 

 Moş Crăciun 
 
Moş Crăciun a venit 
Şi a ascultat un hit, 
A dat cadouri 
Şi a gustat torturi. 
  
I s-a stricat sania 
Şi nu s-a mai dus la Tania  
Spiriduşii i-au  reparat sania  
Şi s-a dus în Lituania. 
  
S-a întors la Polul Nord  
Şi şi-a  cumpărat un Ford, 
Pentru a face copiii fericiţi 
Şi foarte mulţumiţi. 
 
Peride Eric 
Clasa a VI-a B 

MoȘ Nicolae 
 
Haide, hai, fată bălaie, 
Că vine Moş Nicolae! 
Trebuie să curăţăm 
Toate ce le încălţăm: 
Papucei şi săndăluţe, 
Cizmuliţe şi ghetuţe, 
 
Ca nu cumva Moşul bun 
Să lase nuia de-alun, 
Ci covrigi cu mult susan 
Şi iepuri din marţipan, 
Bomboane de ciocolată 
În cutie colorată. 
 
Ursuleţi din turtă dulce, 
Numai Moşul ne aduce! 
 
Augusta CRISTACHE 
Clasa a VII-a A 
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          O imagine face cât 1000 de cuvinte? 
 
           Poate o imagine să valoreze cât 1000 de cuvinte? Multe cărți au fost ecranizate până acum,  
precum ,,Apă pentru elefanți”, ,,Marele Gatsby”, ,,Divergent” sau ,,Jocurile foamei”, dar oare câți  
dintre voi ați citit mai întâi cartea? Bănuiala mea este că nu foarte mulți.  
          Cei mai mulți dintre voi vedeți întâi filmul,spunând că nu aveți timp de citit, dar se pare că de  
văzut filme aveți timp…. 
Trăim într-o lume în care ni se spune ce să facem. Suntem ca niște roboți. Ni se spune când să mergem  
la muncă, când să ne luăm carnetul de șoferi, când să dăm examenele, câte clase să facem și cum să le  
facem.  
Poate că într-un viitor apropiat o să fim repartizați în facțiuni în funcție de personalitatea noastră și,  
poate că, o să ni se aleagă și cealaltă jumătate a inimii noastre. Uneori, mă gândesc: regulile sunt  
făcute pentru a fi încălcate.  
         Câți dintre dragii mei cititori ați citit cartea ,,Hoțul de cărți”?  
Există în carte o secvență când Liesel își sacrifică libertatea și în mare parte și viața doar pentru un lucru  
pe care îl îndrăgește:cuvintele și desigur cărțile. Oare câți dintre noi ar fi în stare de acest act de eroism?  
Uneori, acel act de eroism ar fi să-ți sacrifici o mică parte din timpul tău prețios pentru o lectură  
ușoară…nimeni nu e perfect, dar gândiți-vă atunci când erați copii  și stăteați la umbra unui nuc sau la  
soarele arzător de iunie citind, intrand în acea lume în care totul este posibil și nu limitat, așa cum se  
întâmplă în lumea noastră.  
         Poate dacă vă apucați de acea lectură doar cu o oră înainte de culcare, o să uitați de toate grijile  
și de toate necazurile care au căzut asupra voastră și nu au mai plecat nici în zilele de azi.  
Credeți-mă, vă puteți găsi alinarea în brațele unei cărți. Desigur, aici trebuie să fie luat în calcul și  
talentul autorului de a exprima sentimente doar prin cuvinte, dar și pasiunea contează.  
Pasiunea contează în tot ceea ce faci. Efectiv, nu poate cineva să-ți impună ceva și tu să te târăști prin  
acea cerință doar ca să mulțumești acea persoană. 
Să revenim, mulți dintre noi văd filmele și nici nu se mai gândesc la o eventuală lectură ușoară înainte  
de culcare. Pentru mine, cărțile sunt ca o a doua familie.  
         Mă simt mai normal și mai liberă decât de obicei și când mă apuc de citit pur și simplu mă afund  
atât de adânc în universul cărților încât pierd total noțiunea timpului. Când am mai mult timp liber,  
singura mea dorință e să mă afund în universul unei cărți și să reintru în binecunoscuta lume a  
posibilului și a imposibilului. Recunosc, și mie îmi place să văd filme, mai ales cele care au fost  
făcute după cărțile citite de mine…sunt curioasă să văd cum o altă persoană și-a imaginat toată  
acțiunea,cum a ales actorii care interpretează personajele favorite din roman, efectele speciale,  
dar ceea ce mă ține pe mine cu sufletul la gură sunt eventualele pasaje din cărți neintroduse în filme.  
        Unele sunt pasaje-cheie din carte, chiar dacă în film nu au fost incluse…..totusi în două ore și  
jumătate trebuie date cât mai multe detalii. Ele exprimă într-un fel emoțiile cum nici 1000 de imagini  
nu le pot reprezenta. 
       Pe scurt, îmi place mult mai mult lumea posibilului decât lumea noastră, a realului.  
În această lume, sentimentele sunt exprimate într-un fel în care nici 1000 de imagini nu pot arăta  
acest lucru. Iubesc lumea în care poți face orice și toate miracolele sunt posibile      și nimeni nu este  
limitat și nici forțat. Poate o imagine face cât 1000 de cuvinte, dar tot cărțile                  sunt preferatele  
mele.  
       Îndemnul meu este să citiți cât se poate de mult și, exact cum am zis                               mai sus,  
nimeni nu vă poate impune ceva, dar uneori acest act este esențial pentru                            noi sau  
chiar are o asemenea importanță care eventual ne va deschide un nou                                    drum în  
viață, poate viața noastră va depinde de acest act …. poate  
viața se va construi în jurul acestui act. 
 
Andreea CONSTANTIN 
Clasa a VIII – a B 
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         Semnificațiile culorilor 
 
         Culorile au propriile semnificații. Mai mereu, persoanele se îmbracă după cum se simt.  
De curând, am aflat că cele șapte culori ale curcubeului au drept correspondent cele șapte note  
muzicale, cele șapte ceruri, cele șapte planete, cele șapte zile ale săptămânii etc.  
         Uneori, anumite culori semnifică și anumite sentimente.  
         De exemplu, roșul simbolizează căldura, focul, pasiunea, entuziasmul, dar și agresiunea.  
El poate mări presiunea sângelui și ritmul respirației.  
        Albastrul reprezintă singurătate, tristețe, depresie, înțelepciune, încredere și loialitate.  
        Galbenul stimulează metabolismul. Verdele cel mai des este folosit pentru a simboliza natura.  
Prin corelație, simbolizează și viața, tinerețea, renașterea, speranța și vigoarea.  
       Portocaliul este asociat căldurii, mulțumirii, prosperității și onestității. Negrul este o culoare  
controversată. Pe de o parte, este asociata demonilor, vrăjitoarelor, pe de altă parte durabilității și  
încrederii. Pe de o parte, inspiră autoritate și putere, pe de altă parte disperare, jale. Pe de o parte,  
simbolizează răutate și activități criminale, pe de altă parte constanță, prudență și înțelepciune.  
       Albul simbolizează puritatea, castitatea, inocența și curățenia.  
       Violetul este culoarea regilor. Ea sugerează luxul, bogăția și sofisticarea, somptuozitatea.  
Este culoarea pasiunii, romantismului și a emoțiilor. Maroul este culoarea pământului și a pădurii.  
Este solid, de încredere și ajută la crearea unei atmosfere neutre, confortabile și primitoare.  
El comunică sinceritate, putere, maturitate. Rozul este cea mai romantică și afectivă culoare. 
       Fiecare are culoarea lui preferată. Recent am citit o carte în care lumea era împărțită în cinci  
facțiuni: Erudiți (inteligenți), Candoare (sinceri), Neînfricați, Prietenie și Abnegație (altruiști).  
Fiecare persoană din fiecare facțiune se îmbracă într-o anumită culoare care semnifică însușirile  
fiecărei facțiuni: Erudiții se îmbrăcau în albastru, cei din Candoare se îmbrăcau în alb și negru,  
Neînfricații se îmbrăcau în roșu și negru, cei din Prietenie se îmbrăcau în roșu, portocaliu, maro  
sau galben, iar cei din Abnegație se îmbrăcau doar în gri…cred că vă imaginați, cătă supunere și  
credință și câte alte reguli le erau impuse de culorile purtate, ce erau asociate unor calități, ... 
cinste, determinare, curaj.  
      Tot ceea ce ne înconjoară este asociat cu spiritul, cu temperamentul nostru (culorile, florile,  
cristalele pot fi asociate cu zodiile noastre). În zilele de azi, nu toată lumea știe simbolistica unui  
lucru, dar unii sunt pur și simplu atrași de aceste lucruri, toată viața lor construindu-se în jurul  
acestor informații, dar fiecare are stilul lui de viață și nimeni nu poate să fie judecat în funcție de  
propriile alegeri.  
      Însă, pentru a încheia, cu ușurință o culoare ne poate ilustra starea de spirit dintr-o anumită zi  
sau chiar temperamentul și caracterul.  
 
Andreea CONSTANTIN 
Clasa a VIII – a B 
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Legenda toamnei 
  
         A fost odată ca niciodată o împărăteasă frumoasă pe nume Patrice. Ea era cea mai caldă și bună  
împărăteasă din lume. Aceasta avea un fiu, pe Christiano. Băiatul era foarte iubit de către mama sa,  
care zilnic îi dăruia câte ceva. Era cel mai răsfățat copil din lume. Avea  părul lung, frumos, blond, niște  
buze roșii ca sângele și un trup înalt și subțire, care te făcea să-l iubești și mai mult.  
Christiano avea doar 15 ani. Deși era un copil foarte alintat, avea un suflet bun, iar tot ceea ce primea,  
împărțea cu toți oamenii din regat. 
       În fiecare seară, Christiano ieşea din palat şi petrecea cu toţi copiii, de toate vârstele. Când trecea  
pe la fiecare, aducea cu el câte o cutie plină cu mâncare şi câteva jucării. 
Dar acolo, departe, în inima pădurii, exista o vrăjitoare rea, bătrână şi urâtă, care nu-i putea suferi pe  
prinţ şi pe regină. Aceasta nu îşi dorea nimic mai mult decât să ajungă la tronul reginei şi să-i fure lui  
Christiano cel mai de preţ lucru: tinereţea. 
Într-o seară, prinţul se gândi să iasă din castel şi să se ducă să cumpere un colier pentru cea mai  
fată din oraş. Şi uite aşa a mers, a mers şi a mers până în celălalt capăt al regatului, la bijutier.  
       Acesta intră şi spuse: 
- Sărut mâinile, drăguţă doamnă! Am venit să cumpăr un colier, cel mai frumos colier, pentru o fată  
minunată. 
- Ooo, desigur, dragul meu… Aaa, ia! Poftim! Dar te voi ruga ceva: poartă-l până ajungi la ea, că, altfel,  
te va refuza. 
- Desigur, vă mulţumesc! Luaţi acest cadou din partea mea! Băiatul întinse mâna, dăruindu-i un coş cu  
fructe, cu legume şi cu de toate. 
        Şi uite aşa, prinţul şi-a pus colierul, dar, până să ajungă la uşa, leşină. Baba îl puse într-un sac şi  
fugi cu el.  
Văzând că băiatul nu apare, regina trimise o armată pentru a-l căuta. Şapte zile şi şapte nopţi umblară  
soldaţii, dar în zadar. Prinţul era de negăsit.  
        Regina, foarte supărată, auzind acestea, se furişă pe geam, îmbrăcată cu o pelerină şi se duse chiar  
ea să-l caute. 
A intrat în pădure şi,  după îndelungi cercetări, a găsit-o pe babă şi pe iubitul ei fiu.  
Mare i-a fost mâhnirea atunci când realiză că prinţul se schimbase: ochii i se înnegriseră, corpul i se  
făcuse gri, iar părul se scurtase din ce în ce mai mult, până rămăsese fără el. 
În momentul acela, inima împărătesei se crăpă.  
        Şi-a luat fiul şi, pe măsură ce se întorceau spre castel, toate se transformau:  frunzele cădeau,  
potecile se întunecau, iar florile se uscau. 
De atunci, regatul vesel se prefăcu în cenuşă, iar în fiecare lună septembrie, Toamna, căci aşa o  
porecliseră supuşii pe împărăteasă, călca în regat, aducând frigul cu ea. 
  
Harpa Alexia 
Clasa a VI-a B 

 Toamna, plecarea rândunicilor 
 
Rândunicile au plecat 
Către țări cu soare, 
Toamna s-a apropiat, 
Cuiburile-s goale. 
-Mergi cu bine, rândunică! 
Îți vom duce dorul, 
Du-te, du-te fără frică, 
Nu-ți stric cuibușorul! 

Să nu uiți la primăvară, 
Te așteptăm să vii, 
Ca s-aduci cu tine iară 
Numai bucurii. 
 
Augusta CRISTACHE 
Clasa a VII-a A 70 
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Bunicii călători 
 
Eu am cei mai tari bunici, 
Ei îmi dau mereu pupici, 
Îmbrățișări și surprize mici, 
Cine mai are așa bunici? 
  
Dar e ceva ce le întrece pe toate,  
Ceva ce nu toți bunicii pot face 
Singuri sau însoțiți, 
Au vizitat toate țările, de la mari la mici. 
  
Treizeci de țări vizitate, 
Opt li s-au părut cele mai interesante, 
La toate era frumos ceva, 
Dar cele mai atrăgătoare erau acestea. 
  
Piramide, carnavale, tot ce vrei să vezi 
Îți confirmă și ei dacă nu mă crezi. 
Dar, sincer să spun, pe mine m-au impresionat 
Pozele ce mi le-au arătat. 
  
Cam toți bunicii îi pupă și îi îmbrățișează 
Pe nepoții lor, 
Dar nu toți bunicii 
Sunt bunici-călători. 
 
Catinca Ioana LAZĂR 
Clasa a IV-a B 
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