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     Picturile sunt realizate de elevi în timpul orelor de artă plastică sau în atelierul de 
pictură al școlii, sub îndrumarea domnului profesor de desen, Ionuț Barbu. 
  
     Poeziile din paginile acestui număr al revistei  se numără printre poeziile 
participante la diferite Concursuri de creație literară în anul școlar 2015-2016. 
      

 
CUVÂNT ÎNAINTE 
 
     Construită pe trei coordonate, revista școlară FIRUL ARIADNEI vă dezvăluie și în acest 
număr creațiile literare și artistice ale elevilor talentați, dar și informații privind 
evenimentele școlare care se derulează pe parcursul acestui semestru.  
     Bineînțeles, provocările literare și artistice  ne țin cu sufletul la gură de fiecare dată,  
elevii noștri dovedind  imaginație, sensibilitate și plăcerea de a scrie sau de a picta. Cu 
mare entuziasm vă invităm să descoperiți creații literare și artistice atractive și să 
pătrundeți în universul ficțional, lăsându-vă purtați pe aripile imaginației nemărginite.  
     De asemenea, accentul este pus și pe talentul  artistic al elevilor, prin surprinderea 
unor lucrări inedite ale acestora, realizate în timpul orelor de educație plastică sau 
realizate la cursurile din atelierul de pictură al școlii.  
      Totodată,  sunt prezentate și evenimente atractive legate de activități desfășurate în 
școală sau în alte locuri interesante, din care toată lumea are de învățat.   
      Sperăm că v-am trezit interesul și vă invităm la lecturarea plăcută a numărului 16 al 
revistei școlare FIRUL ARIADNEI! 
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Numărul zece 
  
Eu sunt zece. 
Ce mulți mă vreţi, 
În carnet să mă aveţi! 
Fiindcă a fost băiat cuminte 
Şi cifrele le-a învăţat, 
Cosmin, la şcoală, ia aminte, 
Nota zece el a luat! 
Zece vă trimite vestea 
Că s-a terminta povestea 
Și-a semnat pe cât se pare 
Un băţ c-un ou în spinare. 
 
Cosmin ȚIC 
Clasa a VIII-a A 

În lumea cărţilor 
  
Basme, poveşti...  
Tot ce citeşti 
E ceva ideal 
Pentru mine, pentru tine,  
Pentru orice şi oricine.  
Acestea pot fi ştiute  
Ca nişte filme mute. 
Sunt imagini pe care le priveşti 
Cu ochii minţii 
Şi le trăieşti 
Cu sufletul... 
E nevoie de imaginaţie 
Să-nţelegi orice creaţie.  
  

Antonia VOICU 
Clasa a V-a A 

           Pentru o zi, Școala MEA s-a transformat într-un  
tărâm de basm. Așezați comod pe “covorul fermecat”,  
preșcolarii și elevii claselor pregătitoare au vizionat  
aventura plină de suspans a lui Aladdin, povestită de  
actori talentați. 
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Școala 
  
Dacă vrei să ai note bune, 
La școală lasă-te de glume , 
Fii atent și studiază, 
La vară examenul urmează! 
  
Uite , gândește așa : 
Mai ai trei luni și gata ! 
Trage cât mai poți acum, 
La vară vei fi pe drum.  
 
Matei IORDACHESCU 
Clasa a VIII-a A 

Cazurile nătăflețe 
  
 Lui Genitiv,  
Nu-i place de Acuzativ. 
Zice că e fițos, 
Și în literatură, n-are niciun rost. 
  
 Acuzativ e detectiv. 
Acuză mereu,  
La bine și la greu. 
Pe cine?, Ce?, Unde?, Când?, 
Nici să nu-ți treacă prin gând, 
Să-l ignori pe-Acuzativ,  
Și să-l iei în brațe pe Infinitiv. 
  
Infinitiv e un mod al verbului. 
A scrie, a învăța, 
Cum așa?! E vina ta! 
E serios, dar n-are rost! 
Chiar asta a spus un prost. 
  
Cui? De asemenea, așa frumos, 
Cine e? 
Desigur, e Dativ, caz politicos. 
Nu acuză și nu ceartă. 
Ce găsește, returnează! 

Nominativ, în vârful tuturor, 
Arată Subiectul. 
Cine? 
E întrebarea, 
Ne pune la curent cu marea. 
  
Vocativ, cel șefos, 
Dar ușor și de folos. 
Repede o să-l înveți, 
Dacă un pic te străduiești! 
  
Azi toate cazurile se reunesc, 
Și o propoziție alcătuiesc, 
Funcții sintactice pregătesc, 
Iar eu trebuie să le găsesc. 
 
Alexia HARPA 
Clasa a VI-a B 4 



                Vineri 15 ianuarie, l-am celebrat pe Mihai Eminescu prin realizarea unui proiect  
care s-a desfășurat în parteneriat cu librăria Cărturești Verona. Am intitulat acest proiect  
EMINESCOOLtura 2016 si ne-am propus să creștem impactul textelor eminesciene în  
rândul cititorilor diverși.  
              Câțiva dintre elevii școlii noastre au pregătit flyere scrise de mână cu mesaje care 
 'provocau' vizitatorii să deschidă pe loc o carte sau telefonul mobil, pentru a căuta și a citi  
textul indicat.  
               Am lăsat câteva mesaje și între paginile cărților indicate pe flyer, pentru a-i surprinde pe 
vizitatori. Reacția celor din jur a fost neașteptată: cu excepția câtorva suspicioși, care nu au  
avut încrederea că nu facem altceva decât să invităm la o lectură... „instant”, ceilalți au fost  
încântați și chiar ne-au felicitat pentru inițiativă. 

EMINESCOOLtura 2016 
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Mărţişor de catifea 
  
Era odată pe tejghea 
Un mărţişor de catifea. 
Trecea pe-acolo un băieţel 
Şi voia să-l cumpere el. 
  
Mărţişorul l-a ochit, 
Mamei lui l-a oferit, 
Cu iubire i l-a dat, 
Iar mama s-a bucurat. 
  
Oferiţi un mărţişor, 
Prindeţi-l în piept, uşor, 
Zâmbete primiţi în dar, 
Este primăvară iar!!! 
  
Andrei BOACĂ 
Clasa a VI-a B 

1 Martie  
  
Ce minune!  1 Martie a venit! 
Dimineaţa, soarele a răsărit! 
Bucuria se plimbă peste tot, 
Parcă este un complot 
Cu lumea bucuroasă care nu este acasă! 
Mărţişoare noi primim 
Nu vrem să le irosim. 
  
Toată lumea a primit  
Mărţişorul mult dorit! 
Vedeta zilei a sosit… 
Mărţişorul mult dorit! 
 
Maria CIORCHINĂ 
Clasa a VI-a B 

1 Martie 
  
Primăvara,  în fereastră 
Vine iar în calea noastră, 
Un vânt lin şi cald aduce 
În grădina m-aş tot duce. 
  
1 martie revine 
Oferind în dar mulţime 
De frumoase mărţişoare, 
Iar în suflet e candoare. 
  
Un coşar şi-o buburuză 
În piept port, frumos, pe bluză 
Peste tot îngrămădite 
Mărţişoare mult iubite. 
  
Pe câmpii şi pe ogoare 
1 martie răsare, 
Ghiocei şi toporaşi 
Adunaţi de copilaşi. 
  
Mara PIETRUSCHEVICI 
Clasa a VII-a A 

Ghiocelul 
  
Ghiocelu-i strop de soare 
Peste satul îngheţat, 
Ghiocelu-i mângâiere, 
Anotimpul aşteptat. 
El e semn de bine în casă, 
E stea de început 
Şi ne-mbie azi la viaţă 
Peste timpul ce-a trecut. 
  
Folare mică, ghiocel, 
Eşti frumos şi mititel,, 
Tu vesteşti în toată ţara 
Primăvara, primăvara. 
 
Cosmin ȚIC 
Clasa a VIII-a A 
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8 martie 
 
De ziua ta, mămico, 
Îti dau inima mea, 
Ce cuprinde în ea  
Toată dragostea mea! 
  
Aceasta este o zi specială 
Și îți aștern gândurile mele pe-o coală, 
Ah, vorbele ce ușor zboară, 
Iar sufletul tău este ca o comoară! 
  
Tu mă crești zi de zi, mămica mea, 
Iar eu îți ofer azi în dar dragostea, 
S-au aprins în noapte stele, 
Ochii tăi îi văd în ele! 
  
Ești o zână-n astă lume, 
Mă îndrumi spre lucruri bune, 
Chiar și-atunci când greșeli fac, 
Tot mă dojenești cu drag. 
  
Vântul adie încet în noapte, 
Eu aud ale tale șoapte, 
Ce-mi grăiesc încetișor, 
Noapte bună, puișor! 
 
Augusta CRISTACHE  
Clasa a VII-a A 
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Mama, “draga” mea 
 
              Ce bucuroasă sunt că mama are doar un copil, pe mine, adică e doar a MEA!  
“Draga” este cea mai apropiată persoană față de mine. Chipul ei este așa de luminos, mai  
puternic chiar decât Soarele. Ochii ei ciocolatii, mici și pătrunzători îți dau o bună dispoziție  
dintr-odată.  
Părul ei este negru ca abanosul, iar statura ei este mijlocie, dar față de mine poți să zici că  
are statura unui uriaș.  
            Inima ei este la fel de caldă ca pâinea abia scoasă de pe vatră. Mintea și gândirea ei  
sunt la fel de agere ca ale unui leopard. Ne asemănăm prin gândire, prin privire și, nu în  
ultimul rând, prin suflet. 
În unele zile ea preferă culorile calde, iar în alte zile preferă culorile închise.  
Nu îi plac culorile stridente (aprinse) foarte mult. Îi plac foarte mult lalele de culoarea cuarțului. 
Mama mea este o persoană veselă şi pusă pe glume, uneori. 
           Într-o zi, pe când ne plimbam în parc se aude deodată un sunet destul de bizar. O întreb: 
 - Mamă dragă, ce se aude? 
 - Păi, dragă, se aude o gâscă. 
Ne apropiem de locul de unde provenea zgomotul.  
Atunci ne dăm seama că, de fapt, era un copil care scotea sunete dintr-o trâmbiţă, un fel de ...  
D-nul Goe a lui Ion Luca Caragiale. 
          Mama este o persoană haioasă, nu este foarte strictă, cum pare în exterior. 
“Aceasta este mama mea și o iubesc pentru ceea ce este.” sau  
“This is my mum and I love her for what it is!”  
  
Maria Emilia ARICIU 
Clasa a IV-a C 
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 Dragă mamă,  
  
Mama mea dulce,  
Ești totul pentru mine,  
O floare înmiresmată 
Și plină de iubire.  
  
Părul tău lung  
Mă liniștește atunci când plâng,  
Mâna ta ușoară  
Mă dezmiardă seară de seară. 
  
Tu ești îngerul meu,  
Cu o inimă de leu. 
Înger trimis pe pământ  
Pentru mine ești oricând. 
  
Mă protejezi de când sunt mică.  
Eu sunt a ta , a ta pitică. 
Și niciodată să nu uiți  
Că te iubesc până în munți!  

 
Jasmine ȘTEFAN 
Clasa a VI-a B 

Despre mama 
  
Îmi zice mama că greşesc 
Când vreau să fie doar ca mine, 
Dar îmi e greu să mărturisesc 
Şi să-nţeleg ce este bine. 
  
Dar mama mea are răbdare 
Şi-mi iartă tot ce fac greşit 
Şi mă aşteaptă să cresc mare, 
Să fiu un om corect şi împlinit. 

  
Cu răbdare şi iubire, 
Mama mă creşte om frumos, 
Iar acum cu mulţumire, 
Mă uit la ea duios. 

 
Cosmin Țic 
Clasa a VIII-a A 
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Mama, fiinţa cea mai iubită 
  
       Mama este un cuvânt magic pentru că, de când l-am auzit, îmi răsună în minte mereu.  
Este ființa care îmi îndrumă pașii spre o viață minunată și uneori îmi zice: 
Când vei fi mare, îmi vei mulțumi pentru tot! 
      Ea este ființa în care am încredere deplină.  
      Uneori, când fac pozne, ea mă ceartă puţin, dar știu, că n-o face cu răutate, ci doar  
pentru că vrea să mă educe și pentru că mă iubeşte mereu și necondiţionat. 
Cred că nu se compară cu nimeni, iar dacă ar fi să spun cine-i cea mai dragă fiinţă pe lume,  
atunci aș spune că mama mea este! 
      Mama mea este cea mai bună, pentru că de fiecare dată când vin suparată acasă, ea  
mă alină şi-mi spune: 
     - Nu te mai supăra că totul va fi bine și problema va fi rezolvată. 
     - Îți mulţumesc! îi spun eu fericită. 
      Și așa îmi trece supărarea, ori de câte ori sunt tristă și abătută. 
      Îți multumesc, mama pentru toate câte mă înveți și pentru că am lângă mine o mamă  
așa de minunată care să mă îndrume și să mă ajute ori de câte ori am nevoie ! 
 

Mara Ilinca TANASĂ 
Clasa a IV-a C 

Părinţii 
 
Părinţi, voi sunteţi totul pentru mine! 
Părinţi, voi m-aţi crescut şi m-aţi educat! 
Niciunul dintre voi de lângă mine n-a plecat! 
  
Poate adolescenţa îmi estompează recunoaşterea, 
Deşi voi m-aţi făcut mare şi puternic, 
M-aţi împins de la spate, nu m-aţi lăsat, 
Voi m-aţi clădit bărbat! 
  
M-aţi învăţat bunul simţ şi politeţea, 
Fără voi puteam fi un vandal. 
Chiar dacă mereu vă stârnesc câte-un scandal. 
  
De-mbătrâniţi, n-o să vă las la greu, 
O să vă ajut și eu ca pe copilul meu!                        Alexandru BINING 
                                                                                        Clasa a VIII-a A 
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Primăvară, ai venit! 
 
Stau să vină pe după câmpiile însorite, 
Stoluri de imigranţi pe calea cerului, 
Pe langă alte păsări nou venite, 
Vechii noştrii vecini, încântaţi să vină acasă, 
Pe când întunericul se lasă, 
Lăsând în urmă ţări cutreierate în pribegie 
Şi petrecute în insomnie. 
  
Vin înapoi de pe vitrege meleaguri 
Să se aşeze la ale lor vechi vetre: 
Milioane de crengi croşetate în coroane, 
Aşezate pe-a crengilor spinare, 
Izgonând cu obstinaţie 
După ce-au ajuns la destinaţie 
 Pe vechii lor duşmani: porumbeii. 
  
Se înfrântă cele două oşti alarmate, 
Mii de urlete şi de strigăte zburând prin văzduh, 
Se încleştează cu ghearele şi se înghiontează cu aripile 
Sute de  furioşi, 
Femelele retrăgându-se speriate, 
Uimite de acest crâncen război de vânjoşi, 
Dându-se la o parte din calea porumbeilor... 
  
...Coaliţia a învins! 
Sună trâmbiţele de ciripituri, 
Pericolul a plecat, 
Gata să-şi croiască drum către alte adăposturi, 
C-un mare alai supărat, 
Părăsind teritoriul cucerit, 
Urmând să ajungă pe un teritoriu înţelenit 
De singurătate şi de frig. 
  
Învingătorii, vechii gospodari, 
Stau acum să se odihnească , 
Oamenilor fiindu-le solidari, 
Tristeţea să le-o ştirbească, 
Întâmpinându-i c-un ciripit 
Şi să le cânte:” Bine v-am găsit!” 
 
Alexandru BINIG 
Clasa a VIII - a A 

Primăvara 
  
Primăvara a venit , 
Ea pe iarnă a gonit ,  
Natura a prins iar viață , 
Pe străzi nu mai este gheață. 
  
Afară e mult mai bine , 
Simt ceva plăcut în mine , 
Zilele chiar s-au lungit  
Și lungile nopți au pieit .  
 
Matei IORDACHESCU 
Clasa a VIII-a A 
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Primăvara 
  
Primăvara a venit cu flori frumoase, 
Copiii ies afară cu zâmbetele scoase, 
Florile cu miresme dulci îi ademenesc 
Și la joc cu veselie îi primesc. 
  
Soarele se arată în departare 
Și îi invită să vină în hora mare, 
Să danseze și  să cânte în bucurie, 
Pentru că Paștele are să vie. 
  
Pe câmpii e voie multă, 
Animalele ies să se alăture la nuntă, 
Unde nuntașii sunt fericiți, 
Soarele și natura se arată a fi uniți. 
  
Lângă ei râul cel mândru curge, 
Urând  casă de piatră  nuntașilor și apoi fuge , 
Anunțând pretutindeni în drumul lui 
Că nunta celestă continuă până în ultima zi a Paștelui. 
 
Andrei BARDAC 
Clasa a VIII-a B 

Se duc zăpezile, lucește soarele, 
Saltă izvoarele curgând la vale, 
Iarba și florile ne aduc culorile, 
Vuiesc pădurile. E sărbătoare! 
   
Din iarbă florile își scot culorile 
Și joacă vesele pe câmpie, 
Fluturii cu miile sărută florile, 
Roiesc albinele. E veselie! 
   
Se-ntorc stolurile, 
Se aprinde soarele, 
Vin rândunelele la cuiburi iară, 
Flutură lucrurile. E primăvară! 
 
Vladimir ALBULESCU 
Clasa a VI-a A 
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Începutul unei zile de primăvară 
  
          Globul auriu se ridica pe bolta cerului de cristal. Razele de soare îmblânzeau natura  
somnoroasă, cântându-i melodii dulci de dimineață, spunându-i poveștile și visele de peste  
seară. 
Copacii înfloriți împodobeau livada, oferindu-i un aer elegant. Mirosul florilor de măr  
îți mângâia subtil simțurile, iar decorulul era minunat.  
         Culori peste culori pătau iarba moale și fragedă. Mici fulgișori de petale zburau de pe  
crengile greoaie și își răspândeau magia peste alte hotare. Apar din loc in loc, printe crengile  
Cireșilor, câte un mugur de cireașă care oferă culoare și viață copacului tânăr. 
Printre trunchiurile copacilor bătrâni sau tineri se află mici pitici multicolori care aduc viață și  
fericire peisajului.  
Flori de toate culorile, din loc în loc, cu miresme care îți vor fura mințile și se vor juca cu ele  
neîncetat, cu petale mai fine decât orice material scump din lume, animă iarba umedă.  
Păsărelele ciripesc, cântându-i livezii doine frumoase.  
Se leagănă pe crengile copacilor împodobiți, acestea admirând priveliștea magnifică de pe  
vârful dealului. Norii albi și pufoși se întâlnesc cu razele soarelui fraged, creând o feerie de  
culori și senzații, razele încălzind sufletele celor de pe pământ, iar norii împodobind cerul  
căruia îi oferă un strop de mister, întrebarea  ,,ce e după nori?’’  conturându-se în mintea  
tuturor. 
În fața caselor se joacă mulți  copii bucuroși de răsăritul soarelui. Mii și mii de glasuri cristaline 
umplu peisajul de voioșie.  
         Animalele abia trezite se răsfață în fața soarelui blând, încălzindu-se, apoi urmând să-și  
caute de mâncare și să își înceapă noua zi. 
        Primăvara semnifică reînvierea naturii, iar răsăritul sugerează un nou început.  
Ele împreună oferă tuturor o a doua șansă, un nou început mai puternic, mai fericit și mai bun. 
 
Ștefania ISAR 
Clasa a VIII-a A 

Pe cărare e plin de soare 
Și veselie pe câmpie, 
Casa mi-e plină de lumină. 
  
Primăvară, primăvară 
Vino iar la noi în țară 
Că vrem soare,nu răcoare! 
 
Mălina NECULA  
Clasa a IV-a B 

Gândăcei sunt pe cărare 
Să se usuce la soare 
Peste tot este lumină 
Iar de flori câmpia plină. 
  
Peste tot și pe câmpie  
Este plin de veselie 
Vino aicea primăvară 
Te primim cu bucurie în țară. 
 
Sofia  VERDESI 
Clasa a III-a B 

Într-o zi plină de soare 
Pe o cărare 
E multă veselie 
Pe câmpie. 
  
În țară 
E primăvară 
Cu mult soare 
Și răcoare. 
  
Păsărelele zboară 
Cu ele cară 
Multă veselie 
Peste câmpie. 
 
Vlad MOROIANU 
Clasa a III-a B 
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Noapte de vară 
 
Minunea nopților de vară 
Cu lună plină stă s-apară, 
Iar licuricii ce dau târcoale 
Ici și colo până-n vale. 
  
Un greiere neastâmpărat 
Stă în iarba deasă,aplecat 
Și adulmecă între răzoare 
Mireasma unui bobocel de floare. 
  
Pe cerul împânzit de-atâtea stele, 
Scriu numele împânzit al dragii mele. 
Mă îmbată mirosul florilor de tei, 
Mă uit sfios la ceas...e ora trei. 
  
Minunea nopților de vară 
M-a prins în mreaja ei aseară 
Și tot timpul am vegheat 
Splendoarea nopții, neîncetat. 
 
Mara Andreea PIETRUSCHEVICI  
Clasa a VII-a A 

Magia nopții  
  
          Astrul portocaliu se ascunde timid, absorbind toate culorile calde odată cu el.  
Purpuriul se ivea la celălalt orinzont, pământul aflându-se între bunătate și rebeliune.  
Stelele mici pentru ochii noștri, dar mari pentru univers, sclipesc ca ochii prietenei mele...  
doar la vederea lor zâmbești. Vântul molcom îmi preia forma corpului, trimițându-mă în  
universul nopții.  
         Greierii mențin o atmosferă care pâlpâie odată cu inima stelelor. Felinarele sunt ca  
niște gardieni pentru străzile aproape pustii, surpinzand toate umbrele oamenilor grăbiți  
să ajungă acasă. 
Privesc galaxia cuprinsă de un negru cuprinzător ce mă îndeamnă să mă îndrept spre casă.  
        Stelele sunt călăuzele mele, îndrumându-mă pas cu pas spre locuința mea luminată, ce  
parcă mă așteaptă.  
Mă așez în pat și înainte să închid ochii zăresc la geam o stea căzătoare care mă ia cu ea  
spre lumea viselor. 
 
Ilinca ARSENI 
Clasa a VIII-a B 

Primãvara 
 
Tot sãrind pe rãmuricã 
Întâlni o turturicã, 
Ce cânta cu glas duios 
Al ei cântec frumos. 
Și cânta și tot cânta 
Și pãdurea rãsuna, 
Rãsuna a bucurie 
Și miros a pãpãdie. 
Viorele, toporași, 
Pitucele și iepurași, 
Ascultau cum turturica 
Cânta toatã ziulica. 
 
Maria BELCEA 
Clasa a VIII-a A 
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Pe o cărare  
Plină de soare 
Cu puțin soare 
Și multă răcoare 
Primăvara a venit, 
Primăvara a sosit. 
Pe o câmpie 
E multă veselie, 
Dar ea mai e și plină 
De o oarecare caldă lumină. 
  
Primăvara sosește 
Cu alai în țară, 
Păsările zboară 
Și unele cară 
Hrană pentru viețuitoare. 
 
Sofia ENACHE 
Clasa a III-a B 

Pe o cărare 
A venit soarele, 
El face lumină 
Pe o floare plină. 
  
Este mare veselie, 
Pe o câmpie 
Păsările zboară, 
Oamenii cară. 
  
Ce frumoasă e primăvara, 
Înflorește toată țara! 
Chiar și soarele 
 Vine cu răcoarele. 
 
Daria ȚÂNCU 
Clasa a III-a B 

Furtuna 
  
          Nori de cenușă acaparează cerul înfricoșat, soarele timid  
fuge și se ascunde după dealurile de smarald. Gongul ceresc  
sună puternic zguduind ținutul, scuturând pământul de  
sufletele speriate. 
         Fulgerele aurii parcă sunt sârme de electricitate aruncate  
cu furie către pământul uscat, luminând cerul înnegrit,  
oferindu-i mister.  
Tunete grozave zdruncină globul lumii, lumea strigându-și  
supărările cu ajutorul acestuia.  
        Picături de apă lovesc cu putere pământul rece, acesta  
suferind cu fiecare strop pe care îl primește. Mirosul ploii  
zburdă și lasă urma în spatele lui ca o fantomă ce-și lasă  
eșarfa mistică acoperind copacii, florile, străzile, totul.  
Vântul bate cu putere, obligând tot ce se află în jurul lui să  
danseze cu ardoare.  
      Pământul este acoperit de mii și mii de ochiuri de apă care  
găuresc solul, transformându-l într-o cursă cu obstacole.  
Florile pricăjite se apără de după frunzele mari, încercând să  
plece de sub lupta de săgeți reci. Mici bucățele de catifea se  
ivesc pe trunchiurile copacilor obosiți, colorându-i și oferidu-le  
o fărâmă de bucurie așternută pe maroul întristat. 
       Norii încep să se risipească. Gongul nu mai bate așa  
puternic, iar fulgerele nu se mai văd pe cer. Soarele timid  
reapare și mângâie cu grijă și cu  blândețe, dezmierdând natura și  
încercând să o readucă la echilibrul anterior.  
Florile pricăjite își scot capul la lumină și îi zâmbesc soarelui  
ocrotitor.  
Clinchetul picăturilor de apă rămase sună încet, reamintind de  
furtuna trecută. 
  
 Ștefania ISAR 
 Clasa a VIII-a A 
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Primăvara minunată! 
  
Primăvară minunată, 
Cu vreme îmbelşugată, 
Soarele strălucitor 
Te face să te simţi uimitor! 
  
Tu ne pui iar zâmbetul pe faţă, 
Lumea privește minunea măreață! 
Toţi copiii sunt pe-afară 
Şi în parcuri dau năvală. 
  
Vlad BOGHIU 
Clasa a VI-a B 
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Balul Primăverii 
 
În pădurea îngheţată 
Delicatul clopoţel, 
Din zăpadă, câtă viaţă, 
Se iveşte-un ghiocel! 
  
Cântul păsărilor vesele 
Şi razele soarelui mângâietoare 
Râzând vesel între ele 
Trezesc gingaşele lăcrămioare. 
  
Elegantă  primăvară! 
  
Tot ţinutul a vestit 
Bal mare, cu multe flori 
Şi natura tânără 
Dansul a pornit. 
  
Vine primăvara! 
 
Ghioceii înfloresc. 
Deasupra bălţii adânci 
Fazanii se-ncălzesc. 
 
Vine primăvara! 
 
Soarele răsare. 
Pe crengile copacilor 
Vezi păsări călătoare. 
 
În aer rândunica 
Cu voioşie zboară, 
Iar greieraşii veseli 
Pe noi ne înconjoară!  
 
Robert IANCU 
Clasa a VIII-a A 

Primăvara  
                                                                                     
Flori, parfum, verdeață, soare, 
Este primăvară oare? 
Frumoasă și atrăgătoare, 
Vine ea din depărtare? 
  
A adus un mic ghiocel 
Din marele ei castel 
Și cu puțină magie a reînviat natura, 
Readucând bucuria. 
  
A adus flori colorate, 
Arome parfumate 
Și mai ales mărețul soare, 
Care a luminat populația mare. 
  
Dar nu vă întrebați, voi, copii, cine este primăvara? 
Este  o zână, este o stea, sau este însăși comoara? 
Vă spun eu cine e ea, că și eu am fost curios! 
Este un anotimp frumos și valoros, dar și ploios. 
  
Sonia SĂVESCU 
Clasa a VII-a A 
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June flori 
  
            Cu paşi mărunţi şi sfioşi, vine pe cărare blânda primăvară. Se apropie din ce în ce  
mai mult, iar în urma ei răzbat din pământul umed viorele, toporaşii şi ghioceii firavi.  
La adierea lină şi caldă a vântului, junele flori se clatină uşor în paşi de vals. 
            Verdele crud al primăverii îmi încântă privirea, iar flori albe şi roz ale cireşilor din  
grădină mângâie crenguţele tinere şi plăpânde. Ici şi colo, se ivesc petale catifelate,  
multicolore ale zambilelor şi ale lalelelor ce îşi arată îndrăzneala. 
Pete mii albe şi galbene acoperă pământul şi răspândesc o mireasmă îmbietoare.  
           Roiesc narcise printre florile de primăvară şi îşi îndreaptă feţele spre orizontul aurit.  
Razele soarelui se revarsă peste vesela natură, încălzind solul şi dezmierdând miracolele  
aduse de primăvară. 
În sufletu-mi se prelinge bucuria şi fericirea generate de splendoarea elementelor naturii.  
Cu grijă, mă apropii de ele, ating mătasea verde şi mă las purtată de farmecul lor.  
În zbor, păsările cerului - vrăbiuţele, ciocârliile şi rândunicile - se întrec în cântece şi joc.  
Îşi întind aripile asemenea unor volănaşe şi se mândresc cu ţinuta cochetă. La rândul lor,  
florile le primesc nerăbdătoare, întinzându-şi petalele peste ele. 
Undeva, într-un colţ al grădinii fremătânde, stă liliacul încă neînflorit. Stingher şi amărât,  
roagă primăvara să-i deschidă petalele pentru a-i încânta pe cei din jur.  
La fel aşteaptă şi macul să înflorească, însă timpul îi spune să aibă răbdare pentru a-şi arăta  
para de foc. 
            Un zgomot asurzitor se aude din spatele grădinii, acolo unde un pârâu rece curge cu  
repeziciune, iar susurul lui străbate valea. 
Cu paşi mărunţi, dar siguri, primăvara s-a aşternut pe pământ şi în sufletele noastre. 
  
    Mara PIETRUSCHEVICI 
           Clasa a VII-a A 
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Primăvara 
  
A venit primăvara 
Cu fluturi şi flori, 
Soare şi culori, 
Zâmbet și bujori 
      În obrăjori! 
  
Natura învie, 
Jocul se  știe, 
Vântul adie 
Și zboară o păpădie. 
  
Ziua se lungește, 
Pe chip ni se citește 
Cât de mult ne uimește 
Natura care se trezește. 
 
 Ioana VĂLLIMĂRESCU 
Clasa a VIII-a A 
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Pastel 
 
Îmi țipă clar în seară 
Miros de primăvară. 
Cerc de petală șchioapă 
Îmi joacă lent sub pleoapă. 
  
Verdele crud dansează 
În focuri ce vibrează. 
Străpung ușorii nori 
Serenade din culori. 
  
Copacii cu mic cu mare 
Se roagă calm în zare. 
Iar tu din astă seară 
Îmi semeni primăvară.  
  
Dan BUZELAN 
Clasa a 
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Primăvara 
  
       Pe drumul neted ce duce spre pământ, o zână cu  
veşminte colorate se apropie cu paşi mărunţi, lăsând  
în urma ei miresme îmbătătoare. 
      Primăvara timpurie vine cu alaiul ei de flori, ne  
încântă privirea şi ne umple sufletele de bucurie.  
În livezi şi pe ogoare firele plăpânde de iarbă încolţesc  
sub razele calde ale globului de aur.  
Verdele crud împânzeşte pământul, iar viorelele,  
toporaşii şi ghioceii aleargă fericiţi pe câmpia înverzită.  
Vrăjită de mirosul ademenitor al florilor de măr pătrund  
în grădina casei şi admir splendoarea naturii,  
simţindu-mă împlinită.  
      Încet, încet aud glasul pădurii care mă cheamă de  
departe. Mesteacănul, fagul şi bradul aşteaptă cu  
nerăbdare ca primăvara să le sufle frunzele pe crengi,                                          
dându-le viaţă din nou. Ici şi colo se aud ciocârlii, mierle  
şi rândunici care se rotesc gălăgioase deasupra codrului  
însufleţit.  
Mă aşez pe pajiştea multicoloră şi privesc spectacolul  
necuvântătoarelor ce zburdă vesele. Două urechi lungi, ciulite se ridică din iarba înaltă,  
adulmecă locul şi fuge degrabă spre crâng. Cu ochii blajini şi negri ca două mărgele, un pui  
de căprioară mă urmăreşte de după un frasin stingher.  
      O minge roşiatică îmi atinge creştetul. Ridic privirea... ziua îşi ia rămas bun, lăsând loc  
amurgului care soseşte pe acelaşi drum neted ce duce spre pământ. 
  
Mara PIETRUSCHEVICI 
Clasa a VII-a A 
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La circ  
  
            Era o duminică ploioasă de toamnă, în care nu îți venea să ieși la plimbare, dar mă plictiseam  
teribil în casă. Am hotărât împreună cu mama să mergem la circ.  
Trecuse ceva vreme de la ultimul spectacol văzut și mi s-a părut o idee excelentă.  
Am avut noroc să găsim bilete. Spectacolul suna promițător, mai ales că era în program un număr  
special cu un câine deosebit, iar mie îmi plac foarte mult aceste animale de companie.  
Abia așteptam să văd ce ghidușii va face.  
           Numărul cel mult așteptat de mine era înainte de pauză. Pe scenă a intrat un câine mare și lățos,  
Însoțit de dresorul său. Acesta a spus că nu pot face singuri numărul și că au nevoie de un spectator  
să li se alăture. Nu știu ce m-a împins pe loc de pe scaun și m-am trezit în fața tuturor, curajosul  
voluntar.  
Câinele s-a uitat fix în ochii mei și am simțit o emoție puternică. Avea ochii mari, negri și blânzi.  
Dresorul mi-a pus o eșarfă la ochi și a început să povestească ce urma să se întâmple, să îmi dea  
anumite instrucțiuni. În acel moment, am închis ochii și nu mai știu nimic din ce am făcut eu sau  
ceilalți. M-am transportat deodată în trecut, într-un trecut pe care mi-l doream să se întoarcă.  
Eram acasă și foarte fericit. După multe rugăminți către părinții mei, i-am înduplecat să îmi facă un  
cadou de mare valoare pentru mine: un câine. Nu-mi venea să cred! Am căutat o zi și o noapte anunțuri,  
poze, informații. Urma să am un prieten de nădejde blănos. 
          Și l-am găsit. Am mers împreună cu părinții mei să îl vedem. Erau cinci pui și Nero și-a scos căpuțul  
dintre toți. Aceiași ochi mari, negri și blânzi... Ne-am îndrăgostit pe loc. L-am luat, l-am învățat să bea  
lăptic, să mănânce, să urce scările, să socializeze, să facă parte din familia noastră.  
Am avut grijă de el tot timpul…până într-o zi. O zi tot ploioasă de toamnă în care l-am găsit pe tata  
trist și neștiind cum să îmi dea vestea.  
          Câinele nostru dispăruse. Pur și simplu. Am pus afișe, l-am căutat, am sperat. Multe zile…dar  
degeaba. 
     ‘Îți luăm alt câine’, îmi spuneau părinții.  
     ‘Nu vreau alt câine’, spuneam eu. M-am făcut că uit, dar era doar o prefăcătorie.  
Asta e tot ce îmi amintesc că am trăit din nou în acea zi, la circ.  
        Deodată, am auzit aplauze. Și m-am trezit. Ce făcusem oare? M-am uitat în ochii câinelui. Erau  
aceiași ochi și pentru o clipă am crezut că era el, Nero.  
Dar am văzut o pată albă pe frunte.  
Asta m-a adus înapoi, în lumea reală. Nu putrea fi el. 
Nero n-avea nicio pată. 
       Nu l-am regăsit, dar mi-am dat seama că de fapt  
el nu e pierdut. E mereu prezent în sufletul meu.  
Poate că e la un alt circ…are poate alt prieten… 
 
David POLIVANOV 
Clasa a VI-a B 

APOLODOR 
  
Apolodor a ajuns la Bucureşti 
Mâncând pe drum mulţi peşti. 
A ajuns înapoi în cor 
Redevenind tenor. 
Şi-a revăzut prietenii 
La adresa Circului de Stat  
El s-a dus şi-a căutat 
Locul preferat pentru un pinguin 
Cel recomandat de Apolodorin... 
Circul Babuin. 
 
Anastasia ŞEITAN 
Clasa a VI-a A 
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Cearta între anotimpuri 
  
           Era sfârșitul iernii. Soarele strălucea pe cer și topea zăpada. Ghioceii gingași își scoseseră  
căpșorul de sub plapuma imaculată. Eu ieșisem afară și mă pregăteam să rup o floare superbă,  
când, din spatele meu, s-au auzit două voci de femei. Păreau supărate.  
M-am întors și, pe măsură ce mă apropiam, vocile se auzeau din ce în ce mai tare. Într-un final,  
am deslușit două siluete de femei, stând într-un luminiș. Erau însa foarte diferite.  
Una dintre ele purta o rochie albă ca neaua, cu părul auriu si obrajii îmbujorați, ochii albaștrii și  
avea buzele roșii ca focul. Cealaltă purta o rochie verde ca smaraldul, presărată cu floricele mici,  
rozalii.  
Avea un păr lung, castaniu, ochii căprui si buzele trandafirii. M-am ascuns într-un tufiș și am  
ascultat ce spuneau: 
        - Surioară dragă, am mai avut discuția asta de atâtea ori! De ce te superi din această cauză?  
spuse femeia cu părul castaniu. 
        - Pentru că nu este drept! Tu lași ghioceii să iasă cand înca e iarnă! Iar soarele strălucește și  
topește omătul mai repede decât ar trebui!  
          Mi-am dat seama imediat că cele două persoane erau Iarna și Primăvara. 
Nu știu cum, dar, deodată, Iarna și-a întors brusc privirea spre mine și a strigat: 
        -Uite! Acel copil ne va face dreptate! 
        Și înainte să pot măcar reacționa, Iarna se repezi la mine și ma însfăcă de mână. Apoi, mă trase  
spre luminiș și îmi spuse: 
      -Uite, eu și sora mea nu ne înțelegem. Ea, spuse în timp ce arătă spre Primavară, nu vrea deloc  
să mă lase să mai stau puțin, deoarece ea își lasă ghioceii să își scoata căpșorul afară înca din iarnă,  
la fel cum soarele strălucește și topește zăpada mai devreme decât ar trebui.  
Așa mi se pare drept să mai stau câteva zile. 
Eu am judecat cu atenție situația. Am stat mult pe gânduri. Într-un final, am spus: 
      -Primăvară, cred că Iarna are dreptate. Anul acesta ar trebui s-o lași să mai stea câteva zile, iar  
anul viitor, lasă soarele să străluceasca și ghioceii să răsară în ultima zi de iarna. 
Mi-au mulțumit și au plecat fericite. 
       Azi, mă mândresc mult cu isprava mea. Să ajuți un anotimp, rar ți se întâmplă! 
  
  Catinca Ioana LAZĂR 
  Clasa a IV-a B 

Anotimpurile 
  
Primăvara prinde viaţă 
Când florile încep să iasă. 
Apoi iată, vine vara 
Soare, mare, bucurii 
Şi vacanţă la copii! 
  
Şi când toamna se arată 
Bogată şi îmbelşugată 
Cu frunzele ruginii, 
Începe şcoala, copii! 

Iarna cu zăpada ei 
Şi sănii cu zurgălăi 
Ne spune că s-a gătit  
Şi Anul Nou a sosit! 
 
Georges TOHME 
Clasa a VII-a A 
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       În inima pădurii  
 
       Copacii din jurul casei se întindeau peste dealurile ce păreau a fi valuri ale  
mării. 
Mă calmau. Noaptea părea nesfârşită.  
În depărtare cerul părea o continuare a  
dealurilor, acolo ştiam că totul s-a sfârşit. 
Mă dau jos din copacul în care stăteam şi mă  
grăbesc înăuntru. Părinţii mei erau înăuntru la masă. Îi anunţ că merg să mă culc şi mă grăbesc sus.  
Voiam că ziua asta să se termine. Toate sunt la fel, la fel de monotone.  
Pădurea asta e viaţa mea.  
      De altfel, singurul lucru din viaţa mea. Nu am trecut niciodată de ea. Ar fi un vis devenit realitate,  
însă părinţii mei nu m-ar lasă niciodată. Mereu au spus că dincolo se află chestii mult peste  
înţelegerea mea şi a lor în acelaşi timp. M-au lăsat cu asta şi s-au refugiat altundeva, ignorându-mi  
întrebările.  
Încerc să nu mă gândesc prea mult la asta şi încerc să fac zilele să treacă cât mai repede şi totuşi să  
aflu cât mai multe în acelaşi timp. Gândul că voi rămâne mereu acolo mă sfâşia din interior. 
Înainte să adorm, îmi notez tot ce am învăţat în agenda mea, astfel nu aş pierde nicio informaţie  
despre pădure. Până acum am aflat că e împărţită în patru diviziuni. Toate sunt diferite.  
Le-am numit după oceane, căci erau tot ce ştiam despre viaţa dinafară acestei păduri.  
      Dacă mă gândesc mai bine, nici nu ştiu dacă mai există ceva, însă încerc să mă conving că mai  
este ceva. Trebuie să mai fie… Oricum, la Atlantică noaptea nu se sfârşea niciodată, iar dacă stăteai  
suficient şi ascultai atent, luna îți împărtăşea cunoştinţele şi secretele. La Pacifica erau două părţi în  
oglindă, iar ploaia învăluia mereu peisajul, făcând evadarea imposibilă, căci de fiecare dată când o  
picătură te atingea, te transporta dintr-o oglindire în cealaltă fără să ştii care este lumea reală, iar  
dacă plecai mai departe prin oglindire, rămâneai spectator al vieţii celorlalţi pentru totdeauna.  
     Mai erau două, însă nimeni nu a trecut de Pacifica, speram să fiu prima... 
Mă bag în pat şi adorm repede. Nu visam nimic de obicei, eram prea preocupată de alte gânduri  
chiar şi în somn. Mă trezesc şi mă uit la ceas.  
     Era 02:00. Dar cum e posibil? Mă simţeam atât de odihnită. Cobor, iar părinţii mei erau încă acolo.  
Încerc să vorbesc cu ei, însă mă ignoră şi se holbează unul la altul de când am intrat.  
Nici nu au clipit! Era ceva ciudat în comportamentul lor, ceva ce încercam să aflu cum e posibil.  
Încerc să îi fac atenţi, însă nu puteam. Erau împietriţi! Ceasurile erau oprite la ora 11:47.  
     Dar cum era posibil aşa ceva? Timpul era oprit! Până şi copacii care trebuiau să fie în bătaia  
vântului sunt blocaţi într-o poziţie dubioasă, care mai de care mai întortocheată.  
Era momentul perfect să aflu ce se întâmplă în celelalte diviziuni! 
Îmi iau un ghiozdan în care pun apă şi mâncare pentru câteva zile şi un hanorac mai gros alături de  
o umbrelă. Cine ştie ce mă aşteaptă în celălalt fapt al pădurii?  
Trec prin Atlantică şi trec după instrucţiunile lunii ce spuneau să îmi folosesc umbrela să dau  
picăturile din faţa mea în Pacifica. Văd o nouă diviziune, era o junglă unde apa îţi ajungea până la  
brâu.  
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           Simt că ceva mă muscă de picior, ceva din apă. Puteam să jur că timpul era îngheţat! Încep să  
plutesc şi sunt dusă peste această parte.  
Ochii mi se închid, iar mâinile devin dintr-odată atât de grele, încât nu mi le pot duce până la faţă. Leşin.  
Mă trezesc încet, mijesc ochii, dar ochii refuză iniţial să se deschidă.  
Când am ajuns suficient de trează  încât să realizez ce se întâmplă, în faţă mea stătea un domn puţin  
mai înalt decât tata şi cu alura muschuloasă şi de temut. Ştiam că am încurcat-o după expresia de pe  
faţa lui. Aştept, însă nu spune nimic. Tot ce îmi mai aduc aminte este vocea lui groasă spunându-mi- 
 '' Te aştept.''.  
După asta, totul a intrat într-o ceaţă adâncă din care nu m-am mai desprins. Lumina din camera mea  
m-a trezit, ajutată de părinţii mei ce îmi cântau La Mulţi Ani! cu un mare tort în mâini.  
Nu putea fi adevărat! Împlineam 14 ani. 
Am fost atât de aproape… şi totuşi atât de departe… Părinţii mei nu îşi mai aduceau aminte nimic şi am  
păstrat-o aşa, fusese șansa mea …trebuia să mă întorc! Mi se oferise șansa pe care o doream, dar la care 
abia mai îndrăzneam să sper. 
 
Ana UCEANU 
Clasa a VIII - a B 

Copilărie 
 
Unde eşti tu, copilăria mea ? 
Te-am pierdut într-o stea 
De unde nu te-am mai putut lua. 
  
Tu, mai dulce ca mierea, 
Tu, început de viaţă 
Fără responsabilităţi şi fără griji, 
Tu, care-mi apăreai în fiecare dimineaţă, 
Care mie-erai strălucirea 
Şi care-mi salvai părinţii de la servici? 
  
Tu făceai timpul mai leneş, 
Mă lăsai să cunosc, să explorez şi să înţeleg, 
Mi-ai dat frâu liber la joacă... 
Acum stau închis într-o colivie, 
Valurile timpului se sparg în mine, 
Simt cum colivia mă striveşte şi se micşorează, 
Lucrurile grele şi responsabilităţile mă umplu de sudoare, 
Mă apasă… 
Unde eşti tu, cheie a copilăriei, când sunt plin de disperare, 
Vreau să-ți deschid ușa, cerându-ți îndurare… 
 
Alexandru BINIG 
Clasa a VIII-a A 

Persoane în pronume 
  
Eu sunt luptătoare, 
Tu eşti o mirare, 
El este muncitor, 
Ea este un privitor. 
Începe o nouă poveste, 
Noi suntem visători, 
Voi sunteţi călători, 
Ei sunt spectatori, 
Ele sunt adevărate comori, 
Toţi suntem rătăcitori pe pământ. 
 
Karina MATEI 
Clasa a V-a B 
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          Noaptea 
 
          Stăteam pe fotoliul confortabil, citind o  
carte și pierzându-mă în magia poveștilor.  Auzeam cum 
lemnele trosneau furios în șemineul din fața mea, focul  
dansând cu flăcari mari și roșii, umbrele lui înconjurând  
întreaga cameră tăcută, protejând-o de cele ce se  
ascund în afara ei.  
         Mă ridic încet și mă apropii de geamul pictat cu  
mici fluturi de gheață.  
Întunericul este străbătut de lumina puternică a reginei  
nopții, ce și-a ocupat tronul pe întinsul nemărginit la  
apusul soarelui. În jurul ei, ca niște mici reflectoare  
sunt miile de steluțe argintii, creând drum lunii ce  
veghează asupra întregului tărâm.  
      Liniștea asurzitoare este întreruptă din când în când  
de cântecele unei bufnițe care stă ascunsă printre  
crengile bătrâne ale stejarilor bătuți de vreme și de  
ploile furioase. Vântul adie ușor, mângâind pământul  
jilav și gonind micile viețuitoare spre adăpost,  
atenționând întreaga pădure că noaptea a venit și  
întunericul a pus stăpânire. 
     Tainele nedescifrate ce se ascund în haine negre  
șoptesc vorbe ascunse tutoror celor ce le ascultă,  
spunându-le poveștile pe care le-au adunat cu timpul.  
Totul este calm și frumos, peisajul selenar adormind  
sub protecția nopții. 
 
Maria BELCEA 
Clasa a VIII-a A 

Întâlnirea elevilor noștri cu specialistul în comunicare,  
Cătălin Anchidin, în cadrul programului LogoSGift.  
Inițiatorul campaniilor de promovare a unor filme românești  
extrem de apreciate, precum "Poziția Copilului" și "Aferim",  
Cătălin Anchidin a reușit să își fascineze auditoriul cu  
poveștile sale din lumea cinematografiei.  
      Micii cinefili au aflat astfel cum se face un film, cum se  
construiește imaginea unui VIP și, mai ales, cum se "vinde"  
un film.  
Concluzia?  
Este important să rămânem flexibili în gândire și să ne  
scriem singuri scenariul vieții.  
Mulțumim Cătălin Anchidin pentru o experiență educațională vie şi mobilizatoare! 
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Natura e cea mai frumoasă 
  
Îmi țipă clar în seară 
Miros de primăvară. 
Cerc de petală' șchioapă 
Îmi joacă lent sub pleoapă. 
  
Verdele crud dansează 
În focuri ce vibrează. 
Străpung ușorii nori 
Serenade din culori. 
  
Copacii cu mic cu mare 
Se roagă calm în zare. 
Iar tu din astă seară 
Îmi semeni primăvară.  
 

Dan Buzelan  
Clasa a VII-a A 

Emoție  
  
Emoția-i ceva ce nu-ți dă pace, 
O simți atunci când gura nu-ți mai tace, 
Ai fața luminoasă și un zâmbet larg deschis  
Și-ți vine să sari întruna, să nu mai stai închis.  
  
Nu trebuie să asculți păreri  
Sau la suflet să pui păreri, 
Dacă simți și dacă-ți pasă  
Inima nu-ți joacă o farsă. 
  
Gândurile îți zboară toate,  
Tu cu mintea ești departe,  
Ai multe de oferit,  
Totul trece-n infinit... 
 

Ilinca ARSENI 
Clasa a VIII-a B 

Apus de vară 
  
       E vară! Pe câmpurile înverzite se zăresc săgeți de foc ce împrăștie căldura pretutindeni.  
Încet, încet discul de aur devine roșiatic, vestind astfel sfârșitul zilei. 
       Cu privirea spre pajiștea din fața casei, mă las purtat de asfințit. Nimic nu-i mai încântător  
decât apusul de vară. Într-o sălbatică splendoare, natura toată se preschimbă în umbre roșii.  
Cerul cărămiziu devine tot una cu pământul, creând imaginea unei lupte sângeroase.  
Zăpușeala se retrage spre piscurile înalte, iar umbre răcoroase își fac loc pe pământ.  
Nalba își închide floarea, iar mușcatele îmi urează ,,Noapte bună!” .  
      Gențianele și micșunelele roiesc grăbite către case, iar eu mă îndrept cu gândul  spre timpuri  
demult uitate.  
     Apusul predispune la visare , un vis în care totul pare posibil: ziua se unește cu noaptea, soarele  
Întâlnește luna, iar oamenii cunosc bucuria și împlinirea. 
 
Mara Andreea PIETRUSCHEVICI  
Clasa a VII-a A 
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Noapte albastră 
 
Gânduri o mie îmi bat la fereastră, 
Afară este o noapte albastră, 
Le las să intre și se cuibăresc 
În sufletul meu, copilăresc. 
 
Și spunem povești 
Și nu poți să nu le privești 
Și pe dată să te îndrăgostești 
De vise frumoase, cum nu mai găsești. 
 
Adorm legănată, 
Pe brațe purtată, 
De gânduri o mie. 
Și nimeni nu știe. 
 
Ioana VĂLLIMĂRESCU 
Clasa a VIII-a A 

Înflorire 
  
Întuneric, vid, pustiu, 
Şoapte tremurânde împânzesc văzduhul, 
Suflet blocat ... într-un corp flămând, 
Parcă-ncepi să-l auzi urlând. 
  
Clipele trec, se scurg atât de simplu, 
Se prefac în pulbere purtată de vânt. 
Ochii roşii, amăgiţi, privesc prin gând 
Spre depărtarea prea apropiată, 
De oamenii stingheri uitată. 
  
O fibră de lumină ţâşneşte, 
Şi-n mijlocul adâncii sihăstrii, 
Se naşte o poveste. 
 

Daria – Claudia FRUNZULICĂ 
Clasa a VII-a B 

Nu s-a schimbat mult 
 
Mai ţii minte? 
Când erai mic 
Te jucai toată ziua.  
Partea cea mai frumoasă era 
Când bunica somnoroasă  
Îţi spunea poveşti despre prinţi 
Fermecători până în dinţi... 
Acum eşti mare 
Şi tot ce îţi doreşti 
E să citeşti...să citeşti... 
Despre tot ce gândeşti... 
Apoi să povesteşti şi să retrăieşti 
Ceea ce timpul îţi fură când creşti! 
 

Antonia VOICU  
Clasa a V-a A 

Pastel 
  
Un ghiocel capul şi-l ridică, 
Deranjând o furnică, 
Ce ieșise la plimbare, 
Pe tărâmul luminat de soare. 
  
Astrul lumina și-o întinde, 
Și pe lume o cuprinde. 
Zefirul lumea colindă,   
Peste apă ca o oglindă. 
  
Pe cerul azuriu 
Strălucește soarele auriu 
Contemplând lumea toată  
Și făcându-i pământului roată.  
  
Un pește sare dintr-un izvor, 
Trezind al râului dor. 
 
Ştefania ENACHE 
Clasa a VI-a B 
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Balet 
  
       Îmi îmbrac costumul. Este echipamentul tipic pentru Kitri din baletul "Don Quijote": cu bretele  
şi tutu roşu, cu falduri ca nişte raze de soare. Capul îmi este înconjurat de o coroniţă de trandafiri  
falşi şi în mână am un evantai, de aceeaşi culoare. 
      După sute de ore de repetiţii, acum este seara cea mare. Din sală se aude rumoarea de glasuri  
a spectatorilor. Inima îmi bate cu putere, aproape să îmi sară din piept. Îmi urechi îmi vâjâie  
propria-mi respiraţie sacadată. 
     Gongul bate de trei ori. În sfârşit, primii dansatori intră pe scenă în acordurile uverturii la  
"Don Quijote", întâmpinaţi de aplauze. În curând sunt urmaţi de alţii. Primii îşi termină numărul şi  
ies de pe scenă, iar, până să realizez, vine rândul meu. 
     Intru pe scenă ca într-un vis. Reflectoarele mă orbesc. Orchestra atacă "Variaţiunile" şi muzica  
îmi explodează în urechi...  
Cu trupul vibrând, îmi execut mişcările cu graţie. Nu mă mai gândesc la nimic, intru parcă într-o  
transă, lăsându-mă ghidată de muzică. Arabesque, arabesque, pliee, chasse... Sunt într-o lume a mea. 
 Aproape că nici nu aud ţipetele care încep să se distingă în fundal. Aproape nu observ oamenii care  
se ridică şi fug disperaţi spre ieşiri, învăluiţi în fum. Aproape că nu-i simt pe colegii mei, care mă trag  
de pe scenă, în timp ce aceasta arde din temelii. 
      Ne regăsim toţi în stradă: artişti şi spectatori. Din Opera Naţională ies flăcări mari. Cauza, se pare,  
a fost ţigara unui lucrător de la decoruri. 
Eu, din fire, nu pot lăsa o treabă neterminată. Sutele de ore de repetiţii trebuie să aibă un rost. 
     Acolo, în stradă, îmi continui baletul, imaginându-mi muzica lui Minkus. Deşi e noapte, flăcările  
luminează suficient. Simt privirile oamenilor aţintite spre mine şi cum îşi spun unii altora să facă loc,  
ca să vadă. Să mă vadă. 
     Am terminat. Închei cu o plecăciune, iar oamenii izbucnesc în aplauze frenetice. Parcă au uitat  
de tragedie. Eu zâmbesc: sutele de ore de repetiţii chiar au avut un rost. 
În spate, Opera Naţională în flăcări se asortează perfect cu costumul meu. 
  
Adela GEORGESCU 
Clasa a VIII-a B 

Lumea cărţilor 

 
Mii de pagini răsfoite 
Toate întipărite cu cerneală, 
Stau să creeze în mintea mea 
Un univers prelucrat cu sfială. 
  
Totul parcă zboară, 
Povestea şi cartea deoparte, 
Acestea nu primesc laude deşarte, 
Ci sunt cheia către adevărata comoară. 

Ce-ar spune un copil necititor? 
Ar spune că cititul este plictisitor, 
Dar nu-şi dă seama că e incult 
Şi mersul la şcoală pentru el e mult prea mult. 
  
Tot ce ştie el: tablete, telefoane, distracţie, 
Acest lucru mă sperie cu stupefacţie. 
Ce-i mai trebuie lui cărţi care costă bani? 
Găseşti totul pe internet, 
Cărţile sunt numai pentru cei sărmani. 

Hai să te conving eu, drag copil modern! 
Telefoanele te tâmpesc, 
Notele proaste te dojenesc, 
Dar cărţile mintea ţi-o înfloresc. 
 
Alexandru BINIG 
Clasa a VIII-a A 
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Lumina roșie 
  
           Deşi nu mai văd, simt lumina, capătul tunelului la care trebuie să ajung. Mai am puţin timp  
până când trebuie să ajung acolo, însă parcă mă mișic cu încetinitorul. Înainte de a fi trimisă aici,  
am primit un antrenament de bază, în care mi se spusese cum şi când să încep să înaintez mai repede.  
           Nu mă puteam mişcă aproape deloc, viteză mea era mult prea mică faţă de a celorlalţi din  
coridoarele alăturate.  
          Le auzeam paşii cum loveau podeaua şi mereu îmi spuneam că peste zece paşi voi începe să alerg.  
Podeaua acoperită de praf şi pământ era greu de traversat, unele crengi mi se agăţau de picioare şi nu  
mă lăsau să înaintez. Bănuiesc că şi în tunelele alăturate ar trebui să fie la fel, însă am impresia că  
oamenii de acolo nici nu ating pământul la cât de repede aleargă. Vântul se înteţise puţin, deşi nu  
aveam idee de unde vine. Părul flutură în spate, respiraţia îmi devine mai rapidă, probabil din cauza  
frigului purtat de vânt ce îmi izbea corpul.  
         -Pot să o fac! Pot să o fac! îmi tot repetam. 
         Îi auzeam pe ceilalţi cum se încurajau singuri. Eu nu puteam să fac asta. Îmi imaginăm cum va fi  
când voi afla că nu am ajuns la capătul tunelului la timp. Deşi venele parcă îmi tremurau, încercam să  
mă obişnuiesc cu senzaţia. Nu aveam de ales. Ori mă obişnuiam cu idea de a pierde, ori trebuia să  
încep să alerg. Ştiam că trebuia să încep să îmi măsor timpul, să îmi verific lungimea pe care trebuia  
să o străbat, însă… nu putem decât să plâng. Nu ştiam de ce plâng, nu ştiam de ce nu alerg, nu ştiam  
de ce nu râd.  
Toate emoţiile erau strânse într-un ghem ce parcă voia să-mi sfarme pieptul, iar acum ghemul se  
transformase în lacrimi. Nu eram tristă, nu eram fericită, nu ştiam de ce îmi curgeau lacrimile.  
Probabil că era de vină vântului ce îmi usca ochii… 
        Lumina începea să mă facă să-mi închid ochii şi să clipesc cât mai des. Ajung la lumină…sau  
lumina ajunge la mine. Pe peretele din faţa mea sunt scrise nişte cifre cu roşu. Ştiu ce înseamnă.  
Pentru asta am alergat. Pentru asta m-am chinuit să alerg. Acum realizez. Eu am alergat.  
Lacrimile îmi şiroiau doar din cauza vântului, iar vântul nu exista. Eu alergam. De aceea îmi flutura  
părul pe spate. De aceea îmi era frig. De aceea nu îi mai auzeam pe ceilalţi cum atingeau pământul,  
ei rămăseseră în spate.  
 
Ioana MACOVEI 
Clasa a VIII-a B 

 Cartea vieții 
  
        Prietenia. Ce lucru minunat! Ca m-aș fi făcut eu fără prietenii mei? În momentele grele, ei au  
fost stâlpii care m-au oprit din cădere, iar în momentele monotone, ei au fost cei care le-au făcut  
memorabile. 
       Un prieten dă culoare unei vieți alb-negru și pune râsete melodioase într-un film mut. Un prieten  
poate lumina cele mai negre zile și poate înveseli un suflet trist. 
Dacă mă uit în urma mea, pe paginile cărții vieții mele, pot observa câte personaje au dispărut fără  
urmă. Uneori mă gândesc...oare cum mai e viața lor? Ce-or mai face? Oare mă mai țin minte?  
Dacă am trece unii pe lângă alții, ne-am recunoaște sau am trece unii pe lânga alții ca niște străini? 
       Aceste gânduri mă înfioară. Oare oamenii care sunt acum în viața mea vor dispărea și ei?  
Pur și simplu? 
  
Adela Georgescu 
Clasa a VIII-a B 27 



                                                                                             Era odată o văduvă care avea trei fii. Soțul său  
                                                                                      murise în urmă cu puțin timp, dar îi lăsase o avere  
                                                                                      considerabilă: avea mașină decapotabilă și o pensie  
                                                                                      care îi permitea să le cumpere baieților tot ce își  
                                                                                      doreau. 
                                                                    După moartea soțului, ea nu a mai mers la  
                                                                                     serviciu și și-a petrecut timpul având grijă de cei trei fii  
                                                                                     și stând de vorbă cu prietenele pe chat.  
                                                                                    Dar într-o zi, ea le-a spus băieților că e timpul ca ei să  
                                                                                   se descurce singuri, iar ea s-a dus la un interviu.  
                                                                                             Le-a lăsat copiilor bani și le-a spus să se ducă la  
magazinul de peste drum să își cumpere de mâncare, pentru că ea nu a mai avut timp să le gătească. 
         Băieții și-au luat bicicletele din garaj și au pornit spre magazin. Pe drum ei s-au întâlnit cu un domn  
mai în vârstă, care l-a rugat pe baiatul cel mare să îl lase și pe el să se plimbe cu bicicleta sa.  
Băiatul, având încredere în el, i-a dat bicicleta, dar bătrânul a pornit în viteză și dus a fost. 
        La magazin au întâlnit un casier aparent drăguț, care s-a oferit să îi ajute să își cumpere de mâncare  
doar să îi spună câți bani au. Copiii i-au arătat portofelul cu bani, dar casierul în loc să îi ajute le-a furat  
banii și a vrut să fugă. Norocul lor a fost că în acel moment, în magazin a intrat un echipaj de poliție,  
care l-a prins pe hoț. Era căutat de multă vreme.  
Polițiștii le-au spus copiilor ca altă dată să nu mai aibă încredere în străini. Baieții le-au mulțumit și  
și-au cumpărat de mâncare. 
        Pe drumul de întoarcere, la intrarea în cartierul în care locuiau, o bătrână i-a rugat să îi cumpere  
și ei o pâine. Băieții i-au lăsat pungile cu mâncare și s-au dus la magazin să cumpere pâinea.  
La întoarcere ia bătrâna de unde nu-i, le luase pungile cu mâncare și plecase. 
        Copiii au ajuns în final acasă doar cu o pâine, fără o bicicletă şi fără mâncare. Au sunat-o pe mama  
lor și au început să plângă povestindu-i cele întâmplate. Mama le-a spus că altădata să fie mai atenți și  
să nu mai aibă încredere în oamenii pe care nu-i cunosc. 
 
Maria Emilia ARICIU 
Clasa a IV-a C 

Mama cu trei fii năzdrăvani 

Ce nu știm noi… 
 
Noi credem  
Că totul ne e cunoscut,  
Dar când aflăm  
Că poate există lumi prin care n-am trecut, 
Lumi de basme și povești, 
Lumi secrete, vrăjitorești,  
Spunem: așa ceva nu există, 
Dar cărțile tot insistă. 

Dar poate,într-un loc 
Îndepărtat destul de tare 
Merge el pe sub un soc, 
Cavalerul, în plimbare. 
  
Poate că a fost odată 
Sau încă e, cine să știe, 
O lume care e creată  
Doar din lumi de poezie. 
 
Antonia STRUGARU 
Clasa a VIII-a B 
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Un val de lumină…un nou început… 
 
 
        
           O adiere blânda îmi cuprinde trupul. O ploaie de lumină se revarsă asupra ținutului, iar razele  
soarelui ating florile fragede ce își ridică micuțele capete deasupra ierbii.  
Sub bolta albastră, lanul părea o mare aurie, talazurile ei clătinându-se încet.             
          Un iepuraș sprinten se topește în adâncul pădurii în salturi mari și rapide. Când mă uit în spatele  
meu, totul este alb. Steluțe albe joacă pe cer, iar ramurile copacilor tremură de frigul ce se avântă  
odată cu milioanele de fluturași argintii. Când mă intorc, crengile sunt îmbrăcate în paltoane verzi,  
pline de albinuțe roind și de muguri. Nu mai știu ce să fac. 
         Deasupra mea, cerul este împărțit in două: jumătate este plină cu nori fumurii ce își aruncă  
podoabele albe de nea pe pământ, iar cealaltă jumătate este senină și clară, cu un singur norișor ce  
se plimbă mândru pe bolta azurie.  
Albinele roiesc în ambele părți: cele de gheață, care se leagănă pe țurțurii sticloși și cele care  
colectează mireasma și polenul florilor și îl duc la castelul lor auriu.  
        Nu pot lua o decizie și nu voi putea vreodată, deoarece ambele lumi mă atrag spre ele.  
Lacul înghețat sau iazul cu rățuște gălăgioase? Fluturașii de gheață sau cei colorați care ți se așază pe  
vârful nasului. Îmi dau seama că am controlul în această lume plină de minuni.  
Curiozitatea mă cuprinde și decid să combin cele două elemente. O lumină puternică mă lovește  
pentru o clipă, iar când deschid ochii, totul a dipărut. Totul este alb, dar nu e zăpadă...  
Nu mai bate vântul, în jurul meu nu mai este viață. Cu sufletul plin de teamă, lacrimile mă podidesc,  
iar atunci când vreau să ating solul cu mâinile, simt că nu e nimic sub ele. Brusc, sunt în cădere.  
Nimic nu se intâmplă. 
        Atunci când mă uit în jurul meu, nu mai sunt în acelasi spațiu alb și infinit. Sunt ușurată, dar în  
același timp, speriată, deoarece nu știu unde mă aflu. Două brațe puternice mă cară.  
Împrejur sunt palate argintii, iar eu sunt îmbrăcată într-o rochie turcoaz, lungă, ce atârnă și, chiar  
dacă sunt cărată în brațe, aproape că atinge pământul. La gâtul meu este un lanț de argint, iar pe  
mână, lângă o tăietură de pe braț, port o brățară argintie. 
       Odată intrați în palat, brațele puternice mă lasă jos, iar tocurile mele înalte tropăie ușor,  
îndeajuns de tare însă ca toată lumea să se întoarcă spre mine și să se mire de parcă nu au mai  
văzut un om niciodată în viața lor. Toți sunt îmbrăcați în alb. Sunt foarte confuză. Cu litere albe,  
într-o limbă pe care nu știu cum am reușit să o descifrez, scrie că locuitorii o așteptau pe stăpâna  
naturii și a elementelor acesteia, așa că am dedus ce se întâmplă și de ce sunt îmbrăcată așa.  
      Până acum nu fusesem conștientă de puterile mele, iar acum când am reușit să le folosesc, au  
decis că sunt pregătită să vin în lumea lor și să îi conduc. Însă nu mă simt pregătită…Dar poate sunt  
aici ca să învăț…ca să cunosc. Poate acesta este viitorul meu. Poate… 
 
Antonia STRUGARU 
Clasa a VIII-a B 
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Viața unei școlărițe 
 
CAPITOLUL 5:``Surpriza`` 
MARTI,24 MARTIE: 
Emisiunea cu ``CE SE ÎNTÂMPLĂ CU MINE?``a mers bine pentru Jay-Jay, iar proiectul, pentru mine și  
Sarah a mers perfect: 
``Proiectul este minunat, fetelor! Aveți un 10  în catalog. FELICITĂRI!`` 
``MULȚUMIM!A fost o plăcere să lucrăm la acest proiect.`` 
În pauza mare m-am jucat fotbal cu băieții și chiar văd că mă pricep. Am dat 3 goluri. Sarah a jucat și  
ea, dar a renunțat destul de repede, deoarece obosise și s-a dus în clasă. 
``Hei!``am spus eu în timp ce gâfâiam când am intrat în clasă. 
``Hei! Am auzit că mâine este ziua lui Jay-Jay. Câți ani împlinește? 
``Împlinește 5 ani``. Am zis asta în timp ce mă așezam în bancă. 
 
MARTI,25 MARTIE: 
``E ziua mea!E ziua mea!Primesc cadouri, da! 
Asta a cântat Jay-Jay TOATĂ dimineața. 
Eu și familia mea am hotărât să îi dăm cadoul de ziua lui diseară, dar n-am avut cum. Jay-Jay începuse  
să caute prin toată casa cadouri și cânta întruna ``E ziua mea``, cântecelul inventat de el. 
``Jay-Jay!`` , i-a șoptit mami.`` Ce vrei?! NU VEZI CĂ EU CAUT NIȘTE CADOURI AICI ȘI......UAU! 
Mami ținea un cadou uriaș în brațe.``JAY-JAY!LA MULȚI ANI, PUIUȚ MIC CE EȘTI!(v-am spus că e enervant) 
L-a desfăcut ca un monstruleț mic ce e și a făcut ``UAUUUU! AM PRIMIT O PISICUȚĂ!`` 
A scos pisicuța din cutie și a început să țipe. 
Am rămas cu gura căscată. I-A LUAT O PISICUȚĂ?!PROPRIUL LUI ANIMĂLUȚ?!ȘI MIE, ANUL TRECUT, CÂND  
AVEAM 10 ANIȘORI ȘI LE-AM CERUT UN CĂȚELUȘ, EI AU SPUS CĂ NU SUNT PREGĂTITĂ! 
``Cum adică lui i-ați luat o pisicuță la 5 ANI, iar mie, la 10 ani ați spus că nu sunt pregătită?! 
EXPLICAȚI-MI ȘI MIE!``m-am dus în camera mea, am trântit ușa și am început să plâng. Peste o jumătate  
de oră, mami și tati au intrat la mine în cameră cu o cutie uriașă.``Andreey, ne pare rău că nu ți l-am dat  
la timp, dar urma să ți-l dăm în seara asta``. Am deschis cutia și am rămas șocată: un cățelus mic, de rasă  
Golden Retriever. L-am luat în brațe și pe mami și pe tati. 
``Vă mulțumesc pentru cadou și îmi pare rău că am țipat și am fost răutăcioasă cu voi dar, chiar îmi  
doream un cățeluș și când am văzut că el a primit, am fost....păi...invidioasă. 
ÎMI CER SCUZE PENTRU CE AM FĂCUT!``mami și tati m-au înțeles. 
``Nu-i nicio problemă. Noi am greșit că nu ți-am spus mai devreme. TE  IERTĂM! 
Toți am început să râdem, iar apoi am primit vestea cea bună: AZI NU MERGI LA ȘCOALĂ ȘI NICI JAY-JAY  
LA GRĂDI. VĂ DĂM VOIE SĂ VĂ JUCAȚI CU NOII VOȘTRI PRIETENI! 
 
CAPITOLUL 6:``Am luat-o cu stângul, dar am ajuns la dreptul`` 
``Salut,  mami! Salut, tati! Ce mai faceți?``Este o dimineață frumoasă. Astăzi este ...ZIUA MEAAA!  
E amuzant că eu și Jay-Jay avem zilele de naștere tare apropiate. 
``Bună dimineața, Andreuța! LA MULȚI ANI!``, mami și tati sunt mereu bine-dispuși de ziua mea. 
``Să fii sănătoasă!``Uite, ăsta e cadoul tău!`` 
Era o cutie foarte mare. Nu știam la ce să mă aștept: costum Indiana Jones, un set de figurine Indiana  
Jones, un… 
``Andreey, nu vrei să deschizi cadoul? A spus Jay-Jay. Atunci, m-am trezit din visele mele cu Indiana Jones  
și am început să desfac cadoul gigantic. Dar,  în cadoul mare mai era un cadou mare și încă unul, până  
am ajuns la o cutiuță medie...Clar nu avea legătură cu Indiana Jones.``Hai A-N-D-R-E-E-Y!`` 
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Jay-Jay continua să fie nerăbdător… ce este în cutiuța medie? Am desfăcut-o, iar în cutie era un....nu se  
poate....haha...un.....chimono de chinezoaică?!Ce?!De ce?!Ce?!HUH! ``Ce e cu chimonoul ăsta?! ``  
``Stai puțin....mai e ceva! Mai e ceva!`` într-adevăr, mai era ceva. Mai aveam o singură speranță.  
Eraaaa...o...scrisoare de la Jay-Jay.``Citește, citește,citește!`` ``Bine! 
 
``DAGAE ANDRI, 
LA MUTI AI!LA MUTI IAN!SI GEIGEI LA MUTI NAI!EIGEI 5 AIN!TE UIBETSC,ANDRIIIIIIII!ESTIT PLUFMOSASA! 
ANDRI ANDRI ANDRI ANDTI ADNTI!12 ANII! ETIS BATRANANU!E DE LA GEIIGEI!`` 
Au început să râdă toți, mai puțin eu. ``Deci...ce e cu chimonoul``. Jay-Jay spunea întruna  
``Chimono!Chimono!`` 
``Păi…ăsta nu e tot cadoul. De fapt…DISEARĂ AI SPECTACOL!``mi-au spus mami și tati.  
Era nemaipomenit!``UAU! Vă mulțumesc!``. De când eram mică, am vrut să ajung pe scenă, jucând într-o  
piesă de teatru. Nu îmi vine să cred! Diseară am spectacooool!!!!!!! 
 
CAPITOLUL 7:``Un spectacol minunat`` 
Sunt îmbrăcată în chimono. Aștept să intru pe scenă. O să fie grozav!``Andreea Flower să vină pe scenă!``. 
O… nu, eu urmez! 
Am pășit pe scenă. Era grozav. Nu am mai avut această stare de când am avut primul meu concert la  
chitară, în Anglia. 
Piesa a început. Am jucat o chinezoaică TAKE-WON. Am intrat în pielea personajului și l-am jucat foarte  
bine, iar asta nu o spun pentru a mă lăuda pe mine însămi, ci pentru că la sfârșit, toată lumea aplauda și  
plângea. A fost o piesă minunată! CEL MAI FRUMOS CADOU DE ZIUA MEA DIN LUME!!! 
 
CAPITOLUL 8:``Vedetă în devenire`` 
       Că tot v-am spus înainte să urc pe scenă, da, odată chiar am avut un concert la chitară. Am cântat pe  
cea mai mică scenă din Anglia, dar de asta nu mi-a păsat.  
M-am simțit foarte bine, stând cu vechea mea chitară electrică, care merge și acum la fel de bine.  
Am cântat toată seara, deși tati mi-a spus: 
     ``Când ai nevoie de pauză, să te oprești.`` El, probabil, se aștepta să fac 10 pauze în timpul concertului, 
dar s-a înșelat: am facut una singură. A fost tare mândru și le spunea tuturor în timpul concertului: 
``E fata mea! E fata mea!``. 
       La sfârșit, deși oamenii nu se așteptau la asta, le-am spus:``Cine va fi primul care va cumpăra PRIMUL  
bilet la următorul meu concert, va avea ocazia să transmită un mesaj pentru ce persoană dorește, să cânte  
o piesă singur, sau să cânte o piesă  alături de mine. 
``Publicul`` s-a bucurat când a auzit, iar atunci, toți au zbughit-o pe ușă. A fost minunat, dar al doilea  
concert nu a mai existat. Și acum sper, că într-o zi...o să existe. 
       Jay-Jay nu mi-a crezut povestea și le-a spus tuturor copiilor de la grădi că sora lui mai mare  
inventează povești ca să fie băgată în seamă. Când am fost cu mami și cu tati să îl luăm pe Jay-Jay de  
la grădi, toți copiii au început să râdă de mine, iar Jay-Jay se ascunsese în spatele lor, îmbujorându-se și  
transpirând. 
       ``Ce se întâmplă, Jay-Jay? De ce râd copiii ăștia? Vreau să știu și eu!``. 
Jay-Jay mi-a răspuns, rușinat, deoarece știa ce o să se întâmple. 
``E vina mea! Le-am spus că ai inventat poveștile ca să fii cea mai tare!``.``CE?!``. 
``Cineva trebuie să coboare cu Jay-Jay, ca să îl ajute să se îmbrace.`` 
Atunci, mi-a venit o idee.``Merg eu, tati!`` 
         Am coborât în vestiar, l-am așezat pe bancă, i-am pus geaca în brațe și l-am luat cu întrebările: 
``De ce ți-ai mințit proprii colegi, copile? De ce, ah, nu mai înțeleg. Stai, nu! NU TE INȚELEG! După ce ai  
făcut-o pe mami de râs în fața profesoarei și a celorlalte mămici, tu încă mai ai tupeul să minți? 
Mai ales dacă nu e despre tine! Ți-am spus că nu mint și că toată povestea e adevarată! L-am pus și pe  
tati să dovedească! Nu îmi vine să cred că ești fratele meu! Ești așa diferit! Niciodată nu o sa fiu așa ca  
tine! NICIODATĂ! 31 



        Între timp, mami, tati și educatoarea lui Jay-Jay au coborât speriați, deoarece au auzit cum plângea  
Jay-Jay și m-au auzit și pe mine țipân. Părinții și-au cerut scuze pentru scandal și am plecat acasă,iar  
mami și tati nu voiau să dea ochii cu mine. 
 
LUNI,1 APRILIE,ziua următoare: 
        Am fost pedepsită imediat ce am ajuns acasă, deși i-am cerut scuze lui Jay-Jay, pentru că deși e  
mereu răutăcios și nu e deloc, dar DELOC manierat, totuși tot îl iubesc pentru că e fratele meu și ar  
trebui să fiu mândră că am un frate. Îmi părea rău pentru ce am spus în vestiar, la grădiniță. 
Ai mei mi-au zis că nu mai am voie să țip la Jay-Jay vreodată. Cât despre el, l-au pedepsit și nu i-au  
mai dat voie să vina Andy pe la noi ca să poată să doarmă cu Jay-Jay, ceea ce pentru mine și pentru  
mami era o veste bună și am început să râdem, în timp ce tati îi spunea asta. 
      ``Uite, îmi pare rău că te-am pedepsit. Jay-Jay merita să fie pedepsit după câte a făcut. Am exagerat  
și îmi cer scuze.``Mami încerca să se împace cu mine și să nu mai fie nici ea, nici eu supărate, dar eu nu  
mai eram. 
O iubesc pe mami, indiferent dacă mă ceartă sau mă pedepsește, pentru că știu că o  doare sufletul  
când e nevoită s-o  facă, dar și că o face pentru binele meu. 
Dar totuși, cu toate cele spuse mai devreme, mă bucur că am revenit la rivalitatea mea cu John și mă  
bucur că l-au pedepsit. 
 
MARTI,2 APRILIE:  
Ieri nu a fost o ``zi a păcălelilor`` amuzantă, exact cum mă așteptam eu să fie, dar a fost OK. 
 
DUPĂ 20 DE MINUTE, AM AJUNS LA ȘCOALĂ: 
``Andreey!``A strigat Sarah din holul școlii.``Ce s-a întâmplat?``.``Nu o să-ți vină să crezi, dar am...o   
surioară!`` 
           Am fost atât de bucuroasă pentru ea, deși credeam că e deja prea mare ca să mai aibă încă o  
surioară. 
``Zău? Și cum o să o cheme?``am întrebat-o, iar ea mi-a și răspuns în clipa următoare: 
``M-am gândit să o cheme Andreea, după cea mai bună prietenă a mea!`` 
.Am început să râdem amândouă. Eram mândră de mine, deoarece urma să am un ``urmaș`` și eram  
mândră și de faptul că cea mai bună prietenă a mea era Sarah. 
 
      - Va urma –  
 
Alexia Anastasia HARPA 
Clasa a VI-a B 
 
 

1 Iunie 
 
Veverița cea sprințară 
Dă de veste iar în țară, 
Că-n poiana cu izvoare, 
Azi e mare sărbătoare! 
 
Flori, gândaci, licurici, 
Păsărele și pitici! 
Toți s-au pregătit de zor 
Că e ziua copiilor! 

Dacă-i zi de sărbătoare, 
Hai să-ntidem hora mare! 
Să răsune poienița 
Și să joace grădinița! 
 
Robert IANCU 
Clasa a VIII-a A 
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           Dragonul Intelectual 
  
  
           Crezi, dragă cititorule, că dragonii nu sunt inteligenți? Eu nu credeam că ei există cu adevărat,  
apoi că stiu să și citească era prea mult. Îi consideram prostuți și aiuriți. 
Am mers într-o drumeție în sezonul estival. M-am refugiat într-o peșteră întunecoasă din pricina  
soarelui arzător. Ştii cum e vara când candelabrul de foc ia în stăpânire şi cerul şi pământul. 
          Din partea neguroasă și înfricoșătoare a peșterii se auzi un zgomot slab precum susurul unui  
râu. Zării într-o parte o siluetă înaltă. Creatura s-a apropiat încet de mine. Ființa avea solzi roșii ca  
rubinul, spini ascuțiți la picioare, aripi puternice, gheare înfiorătoare și doi ochi verzi de credeai că  
vezi iarba crudă de după o ploaie strașnică. În fața mea se afla un dragon roșu foc. Hmmm,  
un dragon?  
Un dragon într-o peşteră în zilele noastre? La început, m-a cuprins o spaimă paralizantă, apoi m-am  
liniştit când am văzut că ţinea în ghearele sale…o carte. Părea destul de prietenos şi avea o voce  
copilăroasă.  
Emoționată și uluită i-am adresat cea mai arzătoare întrebare: a cui este cartea? Hohote de râs  
răsunau parcă din toate colțurile. Era un râs curat și jucăuș, molipsitor după câteva momente.  
Panica se dispersa ușor lăsând loc unei atmosfere la care nu mă gândeam în momentele de groază  
de dinainte. 
        - Toată strădania mea de a te speria și speranța de a te vedea fugind mâncând pământul se  
irosesc la auzul acestei întrebări. Dintre toate cele câte te puteam auzi, tu doar atât ai putut sa  
întrebi? 
Rușinată și fâstâcită, am continuat dialogul: 
        - Aaa….nu am mai văzut dragoni şi în niciun caz nu îmi închipuiam unul cu o carte în mână. 
       Un zâmbet a luminat fața dragonului. Era micuț, să fi avut vreun metru şi jumătate; era cât mine  
de înalt, dar mă chinuiam să stau mai mult pe vârfuri. Noul meu prieten era şi cam rotunjor.  
Îmi aduc perfect aminte că mă întrebam în gând cum o putea zbura?! Cu adevărat impresionante  
erau ghearele. Nu îmi puteam lua ochii de la ele și de la cartea pe care o ţinea atât de strâns de parcă  
era lucrul lui cel mai de preţ 
       - Aceasta este cartea mea, îmi zice. Mă delectează cititul mai ales când văd că uneori eu sunt  
personajul. Ador călătoria în lumea fanteziei. Deşi am aripi, prefer să zbor pe tărâmuri nemaiîntâlnite  
cu aripile imaginației. 
      - Se pare că avem unele lucruri în comun. Și mie îmi place să citesc şi prefer cărțile cu și despre  
dragoni. Mi se pare fantastic să te pot întâlni acum. Este un fel de vis devenit realitate.  
Nu mulți au ocazia să întâlnească personajele din cărţile favorite. Eu cred că sunt de două ori  
norocoasă: o dată că nu m-ai mâncat și a doua oară că te-am întâlnit. 
       Am povestit cu el cele mai frumoase întâmplări prin care am trecut împreună de câte ori am citit.  
Ce prietenie frumoasă am legat! Din acea după-amiază, de câte ori aveam ocazia, dădeam fuga în  
peștera unde mă aștepta mereu cel mai blând dintre dragoni. Mereu îi duceam câte o carte pe care  
începea să o citească chiar cu mine de față. Avea o sete fantastică de lectură, cele mai captivante  
povești de la el le-am auzit, cele mai frumoase zile cu el le-am petrecut.  
Cărțile ne-au adus mai aproape, cărtile ne făceau zilele mai frumoase. 
       Dacă întâlniţi vreodată un dragon cu o carte la el, să știţi că este prietenul meu. O carte în dar să-i  
oferiți și al vostru prieten veșnic va fi! 
 
Karina Mihaela MATEI  
clasa a V-a B 
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Motto: „Călătoria unei vieți începe cu întoarcerea unei pagini” - Rachel Anders 
  
       Mă apucă uneori un dor de călătorie. Întotdeauna am apreciat cărțile. Nu, nu sunt unul  
dintre acei cititori care admiră mai întâi coperta. O carte bună nu e o carte îmbrăcată în coperți  
lucioase și frumos colorate, ci este o carte în care pătrunzi ca într-o lume cromatică...o lume în  
care pașii îți sunt purtați în casele personajelor, în care te pierzi și uiți realitatea, lăsându-te  
captivat de cuceritoarea fantezie a autorului.  
      Cartea este o fereastră deschisă spre suflet, spre sufletul meu, al tău, al celui care îi înțelege  
misterul. Mă las deseori purtată în acest univers de vis. Nemuritoarele pagini cu minunate povești  
creează o lume divină a contemplărilor imaginației. Este uluitor cum autorul poate împărtăși  
creații cerești prin pagini și peniță. 
      Cu toții avem o carte preferată, una pe care o citim şi o recitim de fiecare dată cu aceeași  
plăcere. A mea este una descoperită din pură întâmplare și în care mă regăsesc întru totul.  
Personajul principal este o fetiță îndrăgostită de cărți, cărți care îi oferă un refugiu fantastic.  
Autorul îi creează un regat unic cu personaje în ale căror fapte se regăsește cu plăcere și care o  
salvează de la sobrietatea realității. Cu ajutorul cărții, lumea ei devine vie.  
Ea îi dă aripi cu care poate zbura printre filele tainice ale cărţii. Drumul ei spre minunatul ținut  
literar a început când era de-o șchioapă.  
Își ruga în fiecare seară părinții să-i citească din marea carte roșie, prima carte descoperită de ea.  
A păstrat-o mereu în inima ei, erau primii pași printre cărți. Nu știa încă să citească, dar mama ei  
îi citea în fiecare seară și se lăsa purtată într-un univers minunat din care nu voia să iasă.  
Această lume îi era refugiu, locul in care se pierdea printre dulcele pagini. 
       Cât am iubit această carte! Cât de mult a însemnat ea pentru mine. Încă de pe atunci îmi  
doream să-mi pot scrie propriile povești. Cu ajutorul cărților putem fi zâne și eroi, prinți și prințese,  
îndrăgostiți și buclucași, oameni de ştiinţă și aventurieri. Putem fi oricine ne dorim, deoarece ne  
regăsim în personajele cărților hedonice. Ținutul lor este locul în care toți călătorim.  
Este îngerescul univers al împlinirii și al fericirii. Cu fiecare pagină citită universul nostru se lărgește. 
  
  
Karina Mihaela MATEI  
Clasa a V-a B 

Pași printre pagini 
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Scrisoare pentru mâine 
  
 Te văd, acum eşti altul,  
Ai uitat de tot ce-a fost 
Şi te poartă iute gândul 
Către culmi şi mai înalte. 
  
Când te-observ, esti un străin, 
Când te simt, eşti un vecin 
Parcă ieri de-abia mergeai 
Prin mulţimi de chipuri obosite 
De timp împietrite. 
  
Te-ai inălţat pe platforma lumii, 
Ai invăţat să-i imiţi pe ceilalţi    
Un bun actor c-o faţă diferită 
Trăind o viaţă închipuită. 
  
Oare eşti altul sau sunt doar aparenţe? 
Te văd pe tine sau privesc prin tine, 
O fiinţă transparentă şi uitată 
Sau o fantomă memorată? 
Sufletul tău a rămas intact, 
Sau totuşi te-ai schimbat... 
 
Daria – Claudia FRUNZULICĂ  
Clasa a VII-a B 

De la o simplă amprentă la rămăşiţe ale organismelor  
vii, elevii noştri de gimanziu au fost încântaţi să afle  
că multe dintre misterele evoluţiei vieţii pe Pământ  
pot fi descifrate cu ajutorul fosilelor.  
      În cadrul vizitei la Muzeul de Geologie, ei s-au  
familiarizat cu principalele ere geologice, au înţeles  
cum şi sub ce formă se pot păstra resturi ale organismelor mai mult de un milion de ani şi cum pot ele  
să dezvăluie din tainele mediului în care au trăit. 
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Prima întâlnire din anul 2016, organizată în cadrul programului 
LogosGift, a fost o călătorie inedita în lumea simbolurilor și  
tradițiilor. Invitata noastră, Prof. Univ. Dr. Corina Mihăescu  
(cercetător I) ne-a captivat, povestindu-ne despre vase  
măiestrite, jirăvite, dantelate, despre gogoloțul din lut și  
despre ce înseamnă tradițiile aduse într-o modernitate care  
nu se poate feri de globalizare.  
S-au povestit experiențe personale care ne-au adus aminte de  
tradițiile și obiectele bunicilor si am avut ocazia de a adresa nenumărate întrebări  
despre oamenii și obiectele întâlnite de-a lungul periplurilor noastre din vacanțe.  
Ghidati de profesorul Corina Mihăescu, am comparat obiecte de ceramică realizate în tehnici diferite și  
aparținând unor culturi diferite. 

Norocul Anastasiei 
  
        Era o zi frumoasă de vară, chiar la începutul vacanţei. Soarele încălzea solul cu razele fierbinţi  
de dimineaţă. Florile încolţeau şi prindeau viaţă, fiind mai gingaşe şi drăgălaşe. 
       Doua fete, Anastasia care este în clasa a şasea şi Ellie în clasa a opta, sunt bune prietene.  
Ellie are o voce bună şi face canto, iar cealaltă, nu are o voce minunată, fiind mai mică şi fără  
experienţă. 
      Deşi Ellie ştie că Anastasia nu are o voce frumoasă, o invidiază pentru că are un mare potenţial.  
Într-o zi, Ellie se hotărăşte să meargă la un concurs de canto, propunându-i şi amicei sale.  
Anastasia a acceptat cu o mare încredere în sine. Ajungând repede la locul desfăşurării competiţiei,  
Anastasia, mai sfioasă, se uită la prietena ei prefăcută. Juriul o încurajează, iar când Anastasia a 
început să cânte, spectatorii au amuţit la auzul vocii sale. Ellie a început şi ea să cânte, fiind foarte  
îngâmfată. Spre surprinderea tuturor, Anastasia a trecut mai departe în semifinale.  
      Anastasia, bucurosă, îşi îmbrăţişează prietena care o îmbrânceşte şi îi adresează nişte cuvinte  
urâte. Ellie rămâne singură şi neajutorată, pe când Anastasia îşi face alţi prieteni, având chiar şi fani.  
Mesajul poveştii este că: Buturuga mică răstoarnă carul mare. 
 
Maria PATRAULEA 
    Clasa a VI-a B 
 

36 



Copiii noștri – campionii noștri 
 

Alexandru IANCU – clasa a III – a B 
 
        Elevul nostru ALEXANDRU IANCU a participat la cursa  
internaţională de karting desfăşurată în Italia. Alexandru a intrat 
 astfel în top 10 cei mai buni piloţi ai competiţiei,  
într-o întrecere care a adunat în total 34 de participanţi din 9 ţări ale lumii. 
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După o săptămână de antrenament susţinut, vineri, 25 martie, elevii noştri de gimnaziu au stabilit  
propriile recorduri de viteză şi îndemânare în cadrul celei dintâi ediţii a competiţiei Rubik’s Cube.  
      Marele câştigător este ANDREI BOACĂ, care a reuşit performanţa rezolvării celebrului cub Rubik  
în nu mai puţin de 45 de secunde. Podiumul este completat de către DAN PAISE cu 60 de secunde  
şi de LUCA ZAHIU cu 92 de secunde.  
Felicitări tuturor! 

 

 Scara nesfârșită 
  
Urcăm o scară nesfârșită ,  
Până la luna mititică , 
Ne suim încetișor pe ea ,  
Și pășim pe treapta grea . 
  
Sunetul lemnului bătrân  
Ce ne ferește de ochii parcă din catrân,  
Ne îndrumă spre o minunată poveste, 
Ne traversează peste uriașe creste. 
  
Cerul strălucește înstelat,  
În timp ce stelele domnesc peste regat. 
Natura culoarea și-a schimbat,  
Acum e de un negru variat. 
  
Frunzele au amorțit,  
Plantele nu s-au ivit, 
Natura nu a vorbit,  
Ea doar a șoptit.  
 

Jasmine ȘTEFAN 
Clasa a VI-a B 

38 



Cu o lungime impresionantă, locomotive acţionate pe computer şi poduri în miniatură,  
diorama căilor ferate româneşti i-a cucerit pe elevii clasei pregătitoare în cadrul vizitei  
lor la Muzeul CFR.  
Au aflat astfel lucruri inedite despre începuturile aventurilor pe căile ferate, de la primul  
vagonet din lume, folosit în minele din Transilvania, la vestita Mocăniţă şi impunătorul  
pod de la Cernavodă, realizat de Anghel Saligny.  
Incursiunea în timp a continuat cu colecția de semnale vechi şi faimoasele ceasuri CFR. 

Clasa pregătitoare în vizită la Muzeul CFR 
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Am traversat Pacificul până în Japonia, exact la timp pentru Hinamatsuri sau Festivalul Păpuşilor.  
Aşa au aflat despre Curtea Imperială și elegantele “hina-ningyo”, turta de orez în trei culori și  
simbolistica florii de cireş în Ţara Soarelui Răsare. 

 Act I 

                                                                           Un Vis Ciudat 
  
Personaje: Regina Vată de Zahăr, Cățelușul Bombonel, Pisicuța Cafeluță, Jennet,  
Servitoarea Mierinana, Calul Frappe, Povestitor. 
  
POVESTITOR= Se făcuse târziu, iar Jennet, de 12 ani, trebuia să meargă la culcare. 
JENNET= Ce târziu e! Ar trebui să mă duc la culcare. 
POVESTITOR= Adormi și avu un vis. Se făcea că se află într-o lume ciudată. 
JENNET= Uau! Ce lume mai e și asta? (se aude un sunet de copite) Un cal? 
SERVITOAREA MIERINANA=  (din depărtare) Mai repede, Frappe, că se supără regina!  
Of, ce supărată va fi când va afla că Lemn-Dulce, vânătorul, nu a găsit vată de zahăr în  
tufișurile de zăhărele! Nici nu vreau să mă gândesc! 
JENNET= (aleargă spre Mierinana) Ăăăăă.... mă scuzați! 
POVESTITOR= Mierinana călărea un superb cal maro, cu o coamă de frișcă și ochi din  
boabe de cafea. Mierinana era o femeie tânără, cu părul de miere îmbrăcată într-un  
costum de lemn dulce. 
MIERINANA= Da, ce vrei? Zi repede, te rog, că mă grăbesc! Ești nouă pe aici? 
JENNET= Da... 
MIERINANA= Văd, că tare ciudată mai ești! Hai, urcă pe cal! Te voi duce la Regina Vată de Zahăr! 
POVESTITOR= Jennet acceptă și urcă pe cal, cu toate că era destul de speriată gândindu-se  
la ce se putea întâmpla. În scurt timp ajunseră la castel.( intră Regina, pleacă Mierinana) 
REGINA VATĂ DE ZAHĂR= Mierinana! Nu văd nici un pic de vată de zahăr în mâinile tale!  
Nu ai adus-o cumva? 40 



CALUL FRAPPE= Nu, Maiestatea Voastră, Lemn Dulce nu a mai găsit nimic.  
REGINA VATĂ DE ZAHĂR= Unde a căutat? 
CALUL FRAPPE= Peste tot. În special în tufișurile de zăhărele. 
REGINA VATĂ DE ZAHĂR= Atunci eu nu mai pot mânca supă de acadele! Spune-i Mierinanei  
să-mi facă plăcintă de cocos, să-mi treacă supărarea! Acum! (calul pleacă) Și domnișoara cine e?  
(se întoarce spre Jennet, intră Pisicuța Cafeluță) 
PISICUȚA CAFELUȚĂ= Hmmm... pare ciudată! ( linge pantalonii fetei) Bleah! Nici măcar nu are 
 haine comestibile! 
POVESTITOR= Regina era o femeie frumoasă, cu păr de ciocolată topită, cu o rochie de vată de  
zahăr roz decorată cu acadele. Pisica era cafenie, cu ochi de migdale, cu blănița din praf de cafea. 
JENNET= Nu-numele m-meu est-t-te Jennet...(intră Cățelușul Bombonel) 
CĂȚELUȘUL BOMBONEL= Cafeluță, unde ai... CE FACE CREATURA ASTA BIZARĂ LA NOI ÎN CASTEL?  
Îmi Explică Cineva?!? 
PISICUȚA CAFELUȚĂ= Nu știm... Jemma?  
JENNET= Mă cheamă Jennet. 
PISICUȚA CAFELUȚĂ= Pardon, Jennet. Cum se numește specia din care te tragi? 
JENNET= Oameni. Eu sunt un om. 
CĂȚELUȘUL BOMBONEL= Auzi, om! Eu credeam că e un bombonian ciudat! 
PISICUȚA CAFELUȚĂ= Să știi că așa arată. 
REGINA VATĂ DE ZAHĂR= Gata cu comentariile! Când vine plăcinta aia?! 
MIERINANA= Maiestatea Voastră, v-am adus plăcinta! 
REGINA VATĂ DE ZAHĂR= Mulțumesc. 
POVESTITOR= Jennet o simte pe Cafeluță mușcând-o de picior. 
PISICUȚA CAFELUȚĂ= Jennet, trezește-te! Vei întârzia la școală! 
CĂȚELUȘUL BOMBONEL= Jennet, haide!! 
POVESTITOR= Jennet se trezi brusc. 
JENNET= Ce vis ciudat! Trebuie să mă îmbrac! 
POVESTITOR= Jennet s-a dus la școală și a fost activă, luând note maxime mereu! 

      
                                                                 Sfârșit 

Catinca LAZAR  
Clasa a IV-a B 

                                                                                                                       Oceanul viselor 
 
             Băiatul din parc m-a luat de mână. Mi-a arătat balta pe care o formase ploaia de după-amiază.  
Am intrat în ea cu el de mână. Mi s-au udat teneșii, apoi pantalonii, apoi apa mi-a ajuns la brâu. 
În fața mea se întindea oceanul. Băiatul devenise un adolescent care mă trăgea spre larg.  
Valurile ne izbeau, dar eu nu mă puteam împotrivi. Mi s-a făcut frică și am simțit cum mă scufund. 
           Brusc, m-am calmat. Puteam respira sub apă, iar priveliștea era de nedescris. Vedeam momente  
din trecut, locuri prin care fusesem, oameni pe care-i întâlnisem. Toate amintirile mele anterioare se  
derulau acum în fața ochilor mei. 
          Cu cât înaintam mai mult, cu atât mă afundam în trecut. Și apoi am înțeles. Apa reprezenta  
evoluția. Adolescentul se transformase într-un bătrân cu barbă albă și toiag. Apoi a dispărut. 
Nevertebratele roiau în jurul meu, semn că ajunsesem foarte departe. La începuturi. 
Am simțit cum una din ele îmi atinge podul palmei și am strâns pumnul. Durerea m-a adus la realitate. 
         M-am trezit în baltă, cu fratele meu de mână : 
         - Hai o dată! Vino la joacă ! Și scuză-mă că te-am ciupit. 
 
Ioana VALIMARESCU 
Clasa a VIII-a A 

41 



       Elevii din Școala Mea au călătorit virtual până în Statele Unite ale Americii, pentru a  
sărbători Dr. Seuss Day.  
       Aniversarea celebrului scriitor american fost prilejul perfect pentru a pătrunde în lumea  
cărţilor pentru copii şi a se delecta cu cele mai frumoase ilustraţii şi poveşti ale sale. 

Chitara, lumea mea 
  
Chitara este un instrument minunat. 
În timp ce încerci să înveţi acorduri, descoperi că e nevoie de foarte multă muncă. Fa bemol,  
diez minor este un acord la care am muncit mult, până mi-a ieşit: 
  
Chitara este un instrument muzical 
Şi genial. 
Cu siguranţă  
Deloc banal. 
De fiecare dată când pun mâna pe ea 
Mă simt ca un vrăjitor pe-o stea. 
Îmi place să mă joc cu dânsa, 
Să cânt şi să compun, 
Chitara e frumoasă absolut oricând. 
O simt când vorbeşte,  
Dar şi când reuşeşte. 
Mă simte când gândesc, 
Dar şi când reuşesc. 
 
Alexia HARPA 
Clasa a VI-a B 
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Copilăria mea 
 
Unde ești, copilărie? 
Sunt aici, în floare albă, 
Plină sunt de fantezie, 
Culcușul e inima ta caldă. 
În primii ani de învățătură 
Te însoțesc în drum spre școală, 
Și de te-ntrebi cine mă fură, 
Sunt tot cu tine, ca odinioară. 
Unde ești, copilărie? 
Ascult poveștile din crâng, 
Stau în hamacul de sub nuc, 
În ghiozdan sau în penar, 
În paginile de abecedar. 
 
Augusta CRISTACHE 
Clasa a VII-a A 

Cărțile magice 
 
Într-o bibliotecă îndepărtată, 
Care de nimeni nu fusese vizitată, 
Dintr-odată cărțile au prins viață, 
Așa că au plecat la piață,  
Varză, roșii, castraveți și mere. 
Fără nici o acompaniere. 
  
Dar bibliotecarul și-a spus amarul. 
„Cărțile m-au păcălit, ele de mine au fugit!” 
Și, ce-i drept, pe toată lumea  au păcălit, 
Pentru a avea libertate  
Sunt în stare să le strice pe toate! 
 
Maria CIORCHINĂ 
Clasa a VI-a B 
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Vara 
Frunze ca smaraldul, 
soare arzător,iarba mătăsoasă 
Fluturi pictați. 
 

Iarna 
Fulgi ca bumbacul, 
zăpada moale,vânt puternic 
Apare crăiasa. 
 
Daria ȚÂNCU 
 

Iarna 
Iarna frumoasă și grațioasă, 
Albă ca puful, 
Mereu fericită. 
 
Andrei CAPRIOARA 
 

Iarna 
Fulgi de cristal, 
Ape înghețate fac un patinoar 
Din zăpada fină. 
 
Daria POP 
 

Primăvara 
Foșnete de frunze  
Fluturi zboară năzdrăvani 
Copacii răsună. 
 
Mălina NECULA  
 

Primăvara 
Ghiocei firavi 
Au invadat 
 grădinile 
Vesel înflorite. 
 
Daria POORSAFAR 
 

Vara 
Gălăgie mare, 
Fericire si magie 
Zboară peste tot. 
 
Vlad Adrian MOROIANU 

Toamna 
Cu fructe zemoase 
Umblă toamna frumoasă 
Prin satul nostru. 
 
David SAMSON 
 

Toamna 
Ploile De Toamnă 
Triste 
Mă Fac Fericită. 
 
Sofia VERDESI  
 

Vara 
Vara caldă si frumoasă 
Excursiile încep  
Cu verdeață plină. 
 
Alexandru VÎLCEA  

 

Vara 
 

Vara, zâna cu părul de aur, 
Fluturi  
     pictați, soare vesel 
Aduce libertate! 
 
Sofia ENACHE 

Haiku = poezie cu formă fixă, tradițional japoneză,  
alcătuită din 17 silabe repartizate pe 3 "versuri"  
formate din 5, 7, 5 silabe 
 
Caracteristici: 
- trei versuri 
- temă: natura 
- existenta unui un cuvânt care sugerează anotimpul 
- autorul exprimă un sentiment 

Poezii HAIKU compuse de elevii clasei a III-a B 
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 Oceanul 
  
            Este sâmbătă dimineața, iar soarele îmi gâdila ușor genele subțiri și lungi, voind parcă să mă 
 trezească. Mă ridic în capul oaselor și mă uit la ceas… într-o clipită un zâmbet din acela până la urechi  
mi-a apărut pe față.  
Era ora 8:02 ,iar aventura vieții mele este pe cale să înceapă. Aaaa!! Încă nu ți-am spus, jurnalule, că  
părinții mei mi-au făcut o surpriză pe care au planificat-o de mai bine de doi ani…vom pleca cu velierul  
pentru a realiza înconjurul lumii pe cele mai mari oceane, timp de un an. 
            Mă aflu pe pontonul îngust și ud, din cauza valurilor care îl stropeau adesea, mă uit în detaliu la  
noua mea căsuță care mă va găzdui și mă va proteja de ‘’monștrii mării’’. Pășesc cu grijă pe puntea plină  
ochi de bagaje și mă așez pe bancheta din lemn, pe care, din fericire, erau niște perne moi și colorate.  
Mă strecor pe lângă skipper, termenul neologic folosit de părinții mei pentru căpitan și mă îndrept  
rapid să admir noua mea cameră: patru pereți albi, un tablou cu o ancoră,care avea niște alge în jur,   
un set de cearșafuri  curate și un prosop mare și unul mic puse unul peste altul, de parcă este începtul  
machetei  unui turn… trebuia urgent o schimbare, nu pot trăi într-o cameră așa de monotonă.  
Noroc că experiența mea adusă de mutarea reședinței  foarte  des, m-a ajutat să îmi creez  o geantă  
plină cu lucruri care mă pot face să mă simt ca acasă sau care îmi pot da senzația de confort.  
         Într-o oră camera mea  este cu totul alta, aș putea spune chiar o cameră de vis: cerșafuri pe care  
erau desenate flori exotice , tablouri cu prietenii mei, postere cu artiști din toată lumea care mă inspiră  
(Christina Aguilera)… parcă sună mai bine, nu, jurnalule?!  
Aud un zgomot asurzitor și îmi dau seama că nu mai este cale de întoarcere, deoarece aventura noastră  
pornise, iar eu sunt o neînfricată și nu dau înapoi niciodată…așa m-a învățat tata când eram mică.  
Urc scările care scot un ușor scârțâit și îmi întind capul afară. Este o senzație de nedescris, simți cum  
vântul care avea o aromă plăcută, un aer maritim se împrietenește cu tine, devenind amicul tău.  
Mă îndrept cu pași mărunți și precauți spre prova velierului, voind să am puțină intimitate cu mine  
însămi.  
           Mă întind ca un șarpe pe prosopul roz și  las soarele să îmi transforme pielea englezesc de albă  
în una creolă. Dintr-odată, o fetiță cu ochii de un albastru cuprinzător se așază  lângă mine, de parcă  
ne-am fi cunoscut de o viață, cu un zâmbet larg pe buze, spunându-mi că numele ei este Sara.  
Eu, fiind prietenoasă de fel, nu am pus prea multe întrebări, ci doar am întins mâna, articulându-mi  
numele: Andreea.  
Amândouă ne uitam la imensitatea oceanului care se întindea înaintea noastră, ca o întindere fără capăt.  
Cu un glas suav, Sara a început să îmi povestească despre  legendarul continent Atlantida, care s-a  
scufundat în apele oceanului Atlantic, pe deasupra căruia treceam acum.  
Din acea zi, ne întâlneam la prova navei , gata să aud o nouă legendă sau să învăț ceva uimitor despre  
locurile pe care le traversam. Acum navigăm în zona Atanticului de Nord, în consecință eram îmbrăcată  
cu haine groase, iar la cererea mamei mele, pe deasupra și cu cele două geci pe care le aveam.  
Sara s-a așezat lângă mine și de acestă dată nu a zis nimic, așa că m-am gândit că este timpul să văd ce  
nu este în ordine, dar când am încercat să dechid gura, ea cu un reflex surprinzător mi-a pus degetul  
arătător peste buze… După câteva clipe, mi-a zis că sunt pregătită să aud unul dintre cele mai frumoase  
cântece din viața mea și fără niciun alt cuvânt a îndreptat degetul în față.  
Cu urechile ciulite, parcă pentru o secundă am auzit ceva…ascult mai cu atenție și, deodată, un cântec  
impresionant se auzea în capul meu. Fata, cu ochii care îți captau toată atenția de fiecare dată când o  
vedeai, astfel eu nu știam cum arăta mai jos de față,ciudat , dar parcă atunci când mă gândesc la ea ,  
doar ochii aceia profunzi și pomeții ascuțiți și îmbujorați mi se creionează în minte.  
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          Ca prin șoapte îmi spune că asta a fost ultima lecție și că numai anumite persoane care au o  
legătură profundă cu marea pot auzi acest cântec, și să-l consider ca pe un dar… 
După aceste vorbe se ridică suav ,se apropie de marginea bărcii și se aruncă în apa rece… Speriată, dar cu o  
doză de curaj mai mare ,ea fiindu-mi singura prietenă de pe noua mea casă plutitore, mă arunc ca o  
săgeată în apă, nerealizând consecințele…singurul lucru pe care l-am mai simțit au fost electrocutările  
aduse de apa care îmi absorbea rapid căldura. Când m-am trezit în camera mea care era caldă și  
Confortabilă, am realizat că Sara nu era lângă mine, dar unde putea fi?  
          Oare o salvaseră și pe ea, dar o țineau într-o cabină separată? Fără să mai am răgaz de a-mi pune  
singură întrebări, ușa camerei  se deschide încet…mama care era roșie în obraji de la cât plânsese se  
apropie de mine tandru și îmi șoptește blând la ureche: ,,Ești schizofrenică…’’  
Atunci am realizat că mama…că Sara…avea oare dreptate mama…Sara să fi fost doar în mintea mea…îmi  
închipuiam persoane care apăreau când aveam nevoie de un prieten …dar îmi revenea în minte momentul  
când am sărit în ocean…și fata …sirena care m-a ținut la suprafață…adică ea…Sara…în ai cărei ochi se  
oglindește oceanul…și melodia aceea pe care o aud și acum în urechi… 
             
 Ilinca ARSENI 
Clasa a VIII-a B 

Vis 
 
Din vis mă tem de nor, de zbor, 
Mă tem de gândul călător, 
Mă tem de mor de visul înfricoşător... 
  
Vreau s-aud cântând din ploaie, 
Voci de-arhangheli, Dumnezei, 
Gânduri droaie mă-mbie ca pe zei. 
 
Dan BUZELAN 
Clasa a VII-a A 

Gând  
 
Gândesc că la lună se duc ideile mele, 
Tăcută e şi tăcerea persoanelor, 
Dintr-un autobuz.  
Dar tăcerea dintr-un parc de cântări 
E atottăcută de tăcerea tăcutului,  
Gând de lună.  
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LogoSGift. Despre cuvinte care determină experiențe 
 
          LogoSGift este un proiect-experiment al Liceului Teoretic Școala MEA. Suntem, tot mai mult și  
mai mulți fascinați de comunicarea virtuală, acolo unde prieteniile, experiențele, comunicare în  
general se produc aproape instant și cumva miraculos pentru că realitatea, de facto, nu (ne) poate  
atinge.  
Comunicarea virtuală stă sub semnul termenilor fast și easy Cuvintele nu se aud, dimensiunea  
nonverbale este reglată prin iconuri limitate numeric și îndeobște acceptate; cvasicunoscutele  
„emoticoane”- termen care încă nu își găsește un plural solid în arealul lingvistic românesc -  erau,  
inițial, surogate de afecte care exprimau urgența transmiterii unui mesaj. Astăzi, figurile colorate  
care zâmbesc, se schimonosesc ori ne fac semne cu ochiul au devenit un soi de accesorii de limbaj  
care nuanțează, limitat, dar satisfăcător, comunicarea. 
           În octombrie 2014, LogoSGift a debutat ca un proiect-pilot în care am dorit să experimentăm  
pe viu, pe propria voce, pe propria răbdare, dialogul cu scriitori contemporani considerați repere:  
Nora Iuga, Mircea Cărtărescu, Simona Popescu, Florin Iaru, Marius Chivu, Ion Bogdan Lefter, Eli Bădică  
și Cristina Foarfă. 
Un an mai târziu, în octombrie 2015, experimentul a luat o altă direcție, chiar dacă miza a rămas  
aceeași, de a interacționa direct cu persoane considerate reper pentru domeniul de la care se  
revendică, scopul fiind acela de a cunoaște atât domeniile în care aceste persoane activează, cât  
și maniera în care s-au format ori prin care și-au descoperit anumite aptitudini sau veleități. 
            În semestrul I, în cadrul proiectului am susținut trei întâlniri, având ca invitați pe Ioana Tănase  
- designer vestimentar, pe Răzan Crișan- expert în comunicare și industrii culturale, pe Corina Mihăescu 
- cercetător, expert ceramică. 
           Semestrul al II-lea a debutat sub titulatura: MyselfIeNthecity sau despre Bucureștiul incredibil.  
Alături  de Amalia Alexandru – manager project  și Laura Marin -  conf. univ. /studii comparate spații  
urbane, am analizat proiectele actuale privind dezvoltarea culturală și economică a Bucureștiului, am  
aruncat o privire în istoria capitalei, am discutat despre mecanismele și principiile unui oraș modern,  
încercând să decelăm punctele comune cu lumea modernă a Parisului de până în anii `90 și de mai  
târziu, de după anii 2000. Interacțiunea a „mixat” informații, imagini și minifilme despre Bucureștiul  
actual, cel din comunism și Bucureștiul interbelic, dialogul în sine fiind întreţinut prin întrebările  
elevilor care îşi determinau unii altora interogații şi, desigur, prin adresarea de întrebări invitatelor,  
seturi de chestiuni despre o societate şi o lume pe care nu le putem concepe în afara unui timp  
cognoscibil nu doar prin documente, ci și prin ipoteze cu privire la mentalitatea unor grupuri care  
nu ne sunt contemporane. Maniera logică, dar şi discursul imaginativ articulat ne-au făcut să credem  
că, dincolo de vârstă şi de informaţia mai degrabă de contur, decât de esență pe care elevii noștri o  
dețineau, preocuparea către insolit și curiozitatea, sunt mai presus de spleenul adolescentin și  
facebook-ul epocii noastre.  
Se poate discuta incitant, într-o comunicare pasionantă, atâta vreme cât interacțiunea este vie, cât  
vibrațiile „publicului” mișcă cerebralul și imaginația.  
               Am continuat pe aceeași linie, prin care ne centrăm pe copii, pe adolescenți, cel puțin în  
egală măsură  cu atenția pe care i-o acordăm invitatului și l-am invitat pe Cătălin Anchidin, cel care,  
peste 10 ani a lucrat în radio, formându-se simultan pentru BBC NEWS.  
După anii 2000, Cătălin Anchidin s-a ocupat de comunicare și promovare, specializându-se pe zona  
cinematografiei.  
              Am construit împreună cu elevii școlii un dialog exploziv, din care am extras pasiunea invitatului  
pentru artă, pentru tehnicile moderne de folosire creativă a imaginii, din care am înțeles că a fi modern  
înseamnă nu doar a crea lumi, a deține idei, ci și a reconstrui sau a regândi perspective.  47 



         Am analizat zona de glossy și industria din spatele creării unui VIP, am vorbit despre zona de  
echilibru care trebuie menținută pentru a nu claca sau pentru a nu eșua în profesia pe care ne-o alegem. 
Am glisat printre informații așa cum astăzi glisăm printre imaginile și informațiile mișcate prin touch pe  
ecranul telefonului, tabletei , ceasului . 
        LogoSgift este doar un pretext pentru a experimenta pe propria minte despre cine suntem și cine  
putem deveni, cunoscând-i pe alții. Experimentul se apropie de final, deci fiți cu ochii pe noi și pe voi  
înșivă! 
  
    Good luck, friends! 
 
Articol realizat de prof. Irina BALOTESCU, 
LICEUL TEORETIC ȘCOALA MEA 

Copilăria – tărâmul viselor 
   
       Copilăria... Ce poate fi mai frumos de-atât? Se spune că este cea mai frumoasă perioadă din  
viaţa unui om.  
       Când eşti copil, eşti lipsit de griji sau responsabilități și poți face orice. 
       Pentru mine, aceste momente sunt și vor rămâne minunate. Singurul moment în care trăim  
totul la maximă intensitate este copilăria, aflându-ne într-un univers paralel cu cel al adulților. 
       Copilăria este ca o floare gingașă, firavă, dar plină de viață şi culoare. În timpul copilăriei  
învăţăm tot ce ține de caracterul nostru, acumulând o suită de informații. În acestă lume, lipsește  
tristețea.  
        Când vorbesc despre perioada copilăriei, primele gânduri sunt legate de familie, rude, dar cele  
mai mult sunt legate de cuvântul „mama”. Această persoană, ce nu poate fi descrisă în cuvinte, ne  
îndrumă în fiecare secundă. Părinții şi familia ne sunt mereu aproape, mai ales în timpul copilăriei.  
        Desigur, din punctul meu de vedere, copilăria nu ar fi completă fără amintirea primilor pași, a  
celor șapte ani de acasă, a momentelor frumoase din viața de elev, dar și a celor mai puțin frumoase,  
ca de exemplu, momentul în care trebuie să ne despărțim de a doua noastră mamă, doamna  
învățătoare.  
        Copilăria a fost, este și va fi una dintre cele mai de preț comori ce-ți sunt dăruite de către viață.  
Aceasta ți-e dată o singură dată, așa că... profită de ea! 
  
        „Copilăria este o lume de miracole şi de uimire a creaţiei scăldate în lumină, ieșind din întuneric,  
nespus de nouă, proaspătă și uluitoare.” – Eugen Ionescu  
  
       Jasmine ŞTEFAN   
         Clasa a VI-a B 
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Sufletul meu, o duminică a naturii 

  
               Era o dimineață limpede și lină de vară. În cameră se putea simți deja căldura, venind  
dinspre geamul larg deaschis. Plăcutul miros de tei îmi învăluia și îmi mângâia simțurile. Perdelele erau  
trase într-o parte a geamului, dând impresia unei rochii cu falduri de regină. 
Mă ridic din pat, soarele aruncându-mi raze de lumină spre ochii mei. După încercări îndelungate de  
a-mi găsi părinții, observ că aceștia nu erau în casă și mă îngrijorez. 
             Fiind o dimineață de duminică, mi-era greu să cred că părinții mei au plecat la muncă, așa  
că am ieșit în grădină să îi mai caut. 
Odată ce am deschis ușa de la intratre, iar o lumină puternică m-a lovit. Mă uit în sus. “Zâmbește cerul”,  
m-am gândit eu, razele soarelui strecurându-se în casă prin spatele meu. Un sentiment de bucurie m-a  
cuprins la vederea valurilor de verdeață și a livezilor înflorind în cor. 
          - Mama! Tata! Am strigat din răsputeri. Singurul răspuns pe care l-am primit a fost lătratul  
prietenos al cățelului meu. Observând că părinții mei nu sunt de găsit, intru înapoi în casă, urmărită  
de cățel, care nu mai suporta căldura dimineții însorite de vară. 
           Ușor dezamăgită de faptul că nu mi-am găsit părinții, mă îmbrac, îi pun lesa cățelului și plec,  
lăsând un bilețel pe masa din bucătarie, informându-mi părinții unde mă aflam. 
Căldura începea să fie din ce în ce mai greu de suportat, soarele bătănd puternic în creșteul capului  
meu. Parcă dorind să ne adăpostim, Blue, cățelul meu, părea mai afectat de căldură decât mine.  
Plănuiam să mergem în pădurea din apropierea casei, unde ne puteam bucura împreună de căldura  
verii la umbra copacilor. 
            Mergând pe poteca bătută de picioarele trecătorilor, încep să simt briza puternică a pădurii.  
Ajunsesem la podul spre un alt univers, care făcea trecerea din lumea urbană în magica lume a  
naturii, mergând repede, repede, pentru a ieși din lumea monotonă în care trăiesc. 
Odată ajunși în pădure, nu mai eram aceleași ființe. Nu mai eram copilul care își plimbă câinele, ci  
regina pădurii acompaniată de fidelul său gardian și prieten. 
Parcă și natura vorbea cu noi, vântul vestindu-ne venirea  în toata pădurea. 
A fost o plimbare superbă, iar la întoarcere m-am întâlnit cu părinții mei. 
 
Ana DANGUBIC-BOGDAN 
Clasa a VIII-a A 
 
 

Tabăra cea arzătoare! 
 
Când în tabără ai plecat, 
chiar de toate ai uitat, 
Școală, teme și ghiozdan,  
toate au zburat pe geam! 
Ne distrăm și ne jucăm,  
chiar de toate noi uităm. 
Acolo-i soare și frumos,  
poți chiar să stai pe jos, 
Razele de soare vin către noi 
Și le trimitem și spre voi, 
Să ne bucurăm și să ne jucăm,  
împreună să ne bronzăm, 
Să ne jucăm, să ne distrăm ,  
de tabără să ne bucurăm!  
Maria CIORCHINĂ 
Clasa a VI-a B 49 



Sufletul meu , o duminică a naturii 

  
              Era o dimineaţă limpede şi lină de vară. Sufletul meu trist şi singur avea nevoie de prieten,  
aşa că am plecat în căutarea acestuia. 
Pe drum, puteam observa lucruri splendide. Puteam privi cum livezile înfloresc, înfloresc în cor.  
Valuri de verdeaţă veneau şi plecau precum fluxul şi refluxul mării. Snopuri de lumină ale soarelui  
mă străpungeau, încercând să mă întoarcă din drum. Dintr-odată, m-am oprit.  
Admiram cum îmi zâmbeşte cerul. El ştia că sufletul meu era trist, dar încerca să îl facă să se simtă  
mai bine. Nu puteam observa nicio îmbunătăţire. Am închis ochii. 
             M-am trezit într-un câmp. Nu-mi puteam închipui ce s-a întâmplat. Frunzele, fructele şi  
florile din copacii care mă înconjurau mă făceau să mă simt mai bine. Copacii se jucau ca nişte  
copii în curtea şcolii. Frunzele graţioase se legănau în bătaia lină a vântului, iar florile îşi făceau simţită  
prezenţa prin culorile lor armonioase și prin mirosul îmbătător. M-am prăbuşit cu corpul pe pămănt.  
Priveam din nou cerul. Privirile mi se pierdeau în albastrul infinit al acestuia, care știa că îmi atinsesem  
scopul: am reuşit să îi găsesc sufletului meu un prieten de care nu avea să se  
despartă niciodată. 
           Mi-am petrecut duminica ascultând cântecul minunat al naturii. Nu mai puteam să mă ridic de  
pe pământ, parcă întreg corpul refuza să facă orice mișcare.  
A fost o experienţă minunată pe care o voi repeta de câte ori voi privi în zare, spre oceanul albastru  
care te face să visezi cu ochii deschiși. 
 
      Mihnea-Andrei MANEA 
            Clasa a VIII-a A 

 
 

Idealurile mele 
 
Gândurile mele stau să se urnească, 
Toate stau să meargă către viitor. 
Simt cum primesc mana cerească 
Prin mintea unui călător: simt cum zbor. 
  
Mă văd om de success, învingător, 
Stau să cadă banii peste mine, 
Mă văd sărac, neglijent: nu sunt bine, 
Dar, desigur, sunt prin ochii unui visător. 
  
Viitorul meu, îl văd ca un munte, 
Trecutul meu, îl văd ca un hău mişcător, 
Cu cât înaintez, cu atât hăul se măreşte, 
Dar, desigur, sunt un simplu muritor. 
  
Totuşi, viitorul şi cariera veritabile 
Depind în viață de momente memorabile! 
 
Alexandru BINIG 
Clasa a VIII-a A 
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Inimi de cristal 
 
"Separat suntem stele distanțate. Împreună formăm galaxii." 
  
 RECENZIA AUTOAREI 
 
      Au trecut 50 de ani de când președintele Dawson a luat hotărârea de a pune capăt sentimentelor  
negative. Acesta, împreună cu o echipă imbatabilă de oameni de știință, au reușit ceea ce și-au  
propus: următoarea generație va primi un lănțișor cu un cristal special care are doar o singură  
pereche. Perechea lângă care îți vei petrece întreaga viață. Se spune că vei ști cine este perechea ta  
atunci când lănțișorul va începe să se încălzească. 
       De când mă știu am întrebat-o pe mama de ce lănțișorul meu, de care atârna o mică bilă de cristal,  
este lipit de o cicatricie în spatele gâtului meu. Ea mereu spunea că este o minune ... Tata spunea că  
este ceva mult prea siropos pentru înțelegerea lui. Ce cred eu? Cred că este un blestem! 
       Lena Leroy trăiește într-o lume în care iubirea îți este aleasă. Aceasta își va găsi jumătatea  
Lănțișorului, dar și adevarata jumătate a inimii. În cine se va încrede Lena? În sistem sau în iubirea  
adevărată? 
      O fascinantă poveste istorică, la 100 de ani după ce omenirea nu a mai simțit otrava sentimentelor  
negre. 
      Totul a început când i-am atins vârfurile degetelor. Am știut ca el îmi este pereche. Am știut că din acel  
moment, nu am să mai simt niciodată că sunt invizibilă... Dar asta nu înseamnă că o să mai am aceeași  
siguranță pe care întunericul odată mi-o oferea. 
       Când lănțișorul a dat semne de viață, încălzindu-se pe pielea Lenei Leroy, aceasta a știut că ceea ce a  
așteptat o întreagă viață, avea să fie găsirea perechii ei. Nathan este chipeș, inteligent, dulce și... prinț.  
Este tot ceea ce își dorește Lena. Dar dacă el nu este cel potrivit? Dacă inima ei poate să iubească un  
nimeni...un rebel? Asta înseamnă că trebuie să aleagă? 
  
 
         Inimi de cristal este un roman plin de aventură, de minciună și de secrete, dar și de iubire și alei  
luminate. Lena, o eroina de care vă veți îndrăgosti, va lupta pentru dreptate și pentru iubire.  
Se va lupta până și cu misterele ascunse de rege, chiar dacă asta va însemna că poate muri. Totul  
pentru adevăr. Totul pentru iubire. 
 
   
 
Când intru în camera mea mă trântesc pe pat, afundându-mă în așternuturile luxoase, torcând ca o  
pisicuță , rămânând singură cu gândurile mele, dar momentul meu este întrerupt de două ciocănituri  
sfioase la ușă. 
– Intrați! E deschis. 
Rosie și Grace intră, aducându-mi cina. 
– Lady Lena, Nemmeno să vă mai deranjeze până mâine dimineață, înveți la micul dejun ca în această  
zi minunată? 
– Vă mulțumesc fetelor, nu mai am nevoie de nimic, noapte bună! 
– Noapte bună, lady. 
Urmă o tăcere adâncă de câteva clipe, apoi o bătaie lină în ușă. 
– Oare să se fi întors fetele? gândi eu. 
– Da, intră! 
Un glas șoptit îmi zize: 51 



"În faţa uşii tale se află o femeie cu părul împletit. Urmeaz-o şi intră în camera pe care ţi-o indică.  
O cheamă Myra. Poţi avea încredere în ea."  
Când am ieşit din dormitor, în faţă uşii nepăzite chiar mă aștepta o blondă cu o pereche ciudată de  
ochi de culoarea argintului. 
  – Myra?  
Aceasta îmi zâmbeşte şi îmi întoarce spatele, începând să meargă până în capul scărilor.  
Am urmat-o şi eu, tocurile mele izbindu-se de podeaua din marmură, lăsând în urmă un sunet ce mă  
făcea să mă simt importantă şi puternică, crescându-mi stimă de sine.  
După ce am colindat aproape zece minute prin palat, trecând pe lângă ferestre ce dădeau spre arii  
necunoscute mie şi admirând în treacăt portrete cu membrii familiei regale, Myra m-a părăsit în faţă a  
două uşi uriaşe şi roşii. Am împins o ușă şi am fost aruncată într-o încăpere în care pereţii erau acoperiţi  
cu rafturi pline de cărţi... Paradis!  
Sub singura fereastră din cameră, se afla Nathan, tăcut, care făcu ochii mari când m-a văzut. Acesta stătea  
pe o canapea albă, cu nasul afundat într-o carte mai groasă decât dicţionarul. Lumina îi cădea pe faţa  
relaxată, răsfirându-i-se prin părul lui ciufulit. Ochii îi erau ascunşi de genele negre şi dese, aceştia fiind  
absorbiţi de cuvintele imprimate pe hârtie, pe care prezența mea reușise să-i distragă. 
          Am vrut să închid uşa cât mai silenţios, dorindu-mi să-l mai văd puţin în felul acela: pe el însuşi.  
Să-i mai văd puţin faţă adevărată, nu pe cea pe care şi-o arată camerelor şi celor din palat. Am vrut să-l  
mai văd puţin pe adevăratul Nathan.  
  – Deci, de ce ai vrut să ne întâlnim aici?  îl întreb cu un ton prea veninos pentru băiatul care practic m-a  
cules de pe jos.  
– De ce este ciudat că am vrut să mă întâlnesc cu perechea mea? zise el, într-un fel prietenos. 
Am tras o gură de aer rapid. Presupun că nu…  
Nathan îmi face semn spre canapeaua de sub fereastră. Când mă aşez, sunt surprinsă de cât de tare  
este canapeaua.  
  – Mă ia somnul dacă ar fi fost moale! îmi explică Nathan, văzându-mă că încerc să-mi găsesc locul pe  
canapeaua de ciment, ca lespedea unui mormânt.  
– Să înţeleg că nu intră multă lume aici.  
  – Nu... doar eu. E biblioteca mea! îmi spune acesta nonşalant.  
Vorbele lui m-au lăsat cu gură căscată. Rândurile de cărţi îmbrăcate în piele se întindeau până la  
oglindă ce servea drept tavan, făcând biblioteca să parcă de parcă nu are sfârşit.  
  – Am cărţi de Shakespeare şi Charles Dickens și orice te interesează...  
Este aşa de mare încăperea, păcat că mi s-au pierdut toate ideile!  
– Din păcate, din câte am auzit la ora de istorie, al Treilea Război Mondial a cauzat căderea  
Internetului. Pe atunci, omenirea devenise aşa de obsedată de Inernet, încât când ieşeau în oraş,  
uitau să mai socializeze. Poate că erau conectaţi, dar erau mai singuri decât naufragiaţii.  
  – Dacă te interesează, am o mulţime de cărţi scrise de înţelepţi de După Cădere care au explicat  
timpurile de atunci, îmi spune Nathan, ridicându-se pentru a putea să se ducă în faţa unei grămezi de  
cărţi, puse chiar lângă uşă.  
– Nathan, cum de ai timp să citeşti atât şi să petreci și timp cu mine, când ai un regat de condus alături  
de familia ta?  
– Pentru ţine, dragostea mea, orice! Ar putea să fie şi sfârşitul lumii şi eu tot aş găsi timp liber să fiu cu  
tine, încercând să nu-ți las impresia că te afli pe locul doi în viaţă mea.  
Cuvintele lui drăgăstoase mi-au mângâiat inima care îmi pompă iute sângele prin vene.  
– Atunci, vine a două întrebare: când o să le spunem celorlalţi? Întreb, după ce îmi revin.  
Nathan se aşază lângă mine, luându-mi mâinile în palmele lui...  
 
Andreea CONSTANTIN                            - Va urma - 
    Clasa a VIII-a B 
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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.  
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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.  
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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 corespondent 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 agresivitatea. 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 noastre, 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, culorile ne pot influența într-un fel sau altul, important este să 
ne folosim de culori și să zugrăvim lumea în care vrem să trăim așa cum simțim.  
 
Andreea CONSTANTIN    
     Clasa a VIII-a B 
 
 

54 



                                                               Expoziții De Pictură La Liceul TEORETIC Școala MEA 
                           
                                                                        Expozițiile de pictură și grafică au fost organizate în MĂRINIMOS  
                                                                    GALLERY (din cadrul școlii noastre) și conțin lucrări ale elevilor care  
                                                                    urmează cursurile Atelierului opțional de Arte Vizuale, coordonat  
                                                                    de Prof. Ionuț Theodor Barbu. Au expus următorii elevi din  
                                                                    Grupa 1  
                                                                   (grupa pregătitoare-cls. a II-a): Andreea ALECU, Alexandru ALECU,  
                                                                   Mălina COSITOR, Matilda ROŞCA, Dora NIŢĂ, Maya ABI,  
                                                                   Ana GAVRIZESCU, Ariana HORPOS, Maria PREDICA,  
                                                                   Sofia ALEXANDRESCU, Irina PONTA, Ana PETRUS și  
Grupa 2 (cls. a V-a și cls. a VII-a): Antonia VOICU, Tudor SIMIONESCU, Karina ALEXE, Anastasia 
ŞEITAN  
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