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Dragi cititori,

Este o onoare și o încântare să împărtășesc cu voi toți bucuria de a face parte 
dintr-o comunitate de excepție așa cum este familia LTSM. 

La fel ca într-o familie, sprijinindu-ne reciproc, ascultând cu atenție opiniile 
tuturor și înțelegând nevoile fiecăruia, am reușit să ne adaptăm cu rapiditate 
noilor condiții provocatoare în care societatea actuală a trebuit să-și găsească 
drumul spre normalitate. Am dovedit astfel, încă o dată, că suntem o echipă 
de lideri puternici și motivați ce au găsit împreună calea de a răspunde pozitiv 
tuturor încercărilor de moment. Am transformat așadar experiențele inedite 
pe care le-am trăit în această perioadă în oportunități de învățare și evoluție 
pentru elevi, profesori și părinți.

De ce ne putem considera lideri? 

Pentru că am fost prima școală care a susținut cursuri online încă din data 
de 11 martie iar pentru a face posibil acest lucru, am pornit mai întâi noi, 
profesorii, într-o aventură a descoperirii și cunoașterii învățând unii de la 
alții sau învățându-ne unii pe alții secretele de utilizare ale platformelor 
ce facilitează studiul online. Și iată-ne acum, experți în utilizarea unor 
instrumente precum Google Classroom, Zoom, Google Meet, Kahoot, Quizlet, 
CamScann ori alte aplicații pe care le-am experimentat în întâlnirile noastre de 
lucru din săptămânile premergătoare acestui moment critic, în numeroasele 
videoconferințe desfășurate în aceste ultime trei luni și mai ales în cadrul 
orelor de curs realizate cu și pentru elevi.

Toate acestea ne-au ajutat să ne sprijinim de la distanță, să ne bucurăm 
unii de alții păstrând diatanța, să ne privim mai des și cu mai multă 
înredere interlocutorii, să îi cunoaștem mai bine pe cei apropiați nouă, să ne 
redescoperim pasiunile... Am învățat astfel, poate mai mult și mai alert decât 
am fi făcut-o în condiții obișnuite, cât de important este echilibrul în tot ceea 
ce facem, echilibrul între tehnologie și interacțiune directă, între învățare, 
muncă și relaxare. Am învățat să apreciem mai mult lucrurile simple și cele cu 
adevărat importante din viața noastră – familia, colegii de muncă/ de clasă, 
spațiul școlar cu tot ceea ce îi dă căldură, lumină și viață - copii zâmbitori, 
buni, inteligenți, năzdrăvani ce nu ne dau timp să ne plictisim și ne provoacă 
permanent să fim informați, atenți și creativi.

Știu că această perioadă de izolare la domiciliu nu a fost simplă pentru 
nimeni, nici pentru echipa LTSM, nici pentru părinți și cu atât mai puțin 
pentru elevi dar consider că, pentru noi toți, a fost un bun prilej de reflecție, 
autocunoaștere, muncă și inovație. 

Ceea ce ne-a ajutat însă, să ajungem cu bine la finalul acestei călătorii 
neașteptate, a fost țelul nostru comun, faptul că toți ne dorim la unison binele 
vostru, al copiilor, chiar dacă noi, profesorii, suntem diferiți 
– unii mai înțelegători, mai calzi, alții mai fermi ori mai 
exigenți.

În încheiere, vă îmbrățisez cu drag pe toți ”de 
la distanță”, vă mulțumesc pentru eforturile 
depuse și vă felicit pentru că ați fost 
puternici, ambițioși, implicați și deschiși la 
nou.

Vă doresc tuturor o vacanță minunată 
și aștept cu nerăbdare să ne revedem 
sănătoși la toamnă pentru a crea 
împreună alte amintiri de neuitat!

Iar toate acestea s-au întâmplat 
pentru că ...

SUNTEM LIDERI, 

SUNTEM O ECHIPĂ, 

SUNTEM PUTERNICI, 

SUNTEM MOTIVAȚI!

Carmen - Jacqueline Dan 
Director of Liceul Teoretic  
“Scoala Mea”
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Comănici Flavia, a VIII-a C

Fac primii pași pe aleea castanilor, care mă bucură de câteva luni, mai întâi cu 
florile gingașe, apoi cu frunzele îndreptându-și privirea către soarele arzător al 
verii, iar acum cu cele mai frumoase nuanțe de galben și portocaliu, pătate ici-

colo de maroniul castanelor. Pe măsură ce mă îndrept către aleea trandafirilor, simt și 
fiorul rece al unei rafale de vânt. Chiar dacă soarele zâmbește pe cer, căldura sa a pălit.

Sunt înconjurată de trandafiri de toate culorile. Pe ei pare să nu-i fi atins aripa 
toamnei. Chiar și veselele albine zumzăie jucăușe printre petalele catifelate.

Las în urma mea acest univers parfumat, pentru că mă atrage ciripitul vesel al unor 
vrăbiuțe, ce se zbenguie în izvorașul care se scurge către lac. Câtă fericire! Sporăvoiala 
lor îmi dă putere, pentru că pentru ele tristețea toamnei nu există.

Privesc acum către cer și-mi iau rămas bun de la cocorii care zboară către zări pline 
de lumină. A venit toamna! Pentru acele păsări, care ne părăsesc până la primăvară, dar 
și pentru mine. Peste o săptămână, două, trei... frunzele vor fi tot mai arămii și se vor 
desprinde de copaci. Soarele va dispărea printre nori tot mai grei, care vor plânge cu 
lacrimi reci, iar vântul îmi va izbi obrajii.

Pașii mei nu se vor opri, însă. Voi merge mai departe în parcul cu castani și voi întâlni 
următorul anotimp, care va acoperi cu o mantie albă aceste culori ale toamnei.

Pași pe aleile toamnei



1 0 1 1

Dumitru Vlad, a VIII-a C

Nu știu să existe un loc mai drag mie decât câmpia de lângă casa străbunicilor 

mei. În fiecare an regăsesc acel loc superb, neschimbat.

În fiecare dimineață soarele răsare împrăștiind lumină, asemenea unui ochi roșu, 

însângerat. Mii de fluturi și de insecte zboară în jurul minunatului curcubeu al 

culorilor. La marginea câmpiei un mic râu curge nestingherit, susurând asemenea 

unei orchestre a naturii. În lumina soarelui, macii strălucesc cu petalele lor stacojii, 

provocând iluzia unui foc sălbatic ce mistuie totul în cale. Pe vârful unui deal se 

înalță maiestuos un nuc falnic, care oferă un adăpost de liniște și de răcoare în 

căldura toropitoare a verii.

Odată cu lăsarea noptii, toate vietățile se retrag spre adăposturile lor, în timp ce 

soarele coboară sfios sub linia depărtată a orizontului.

Câmpia este linistită, dar totuși foarte vie. Respir adânc, ca și cum aș vrea sa 

păstrez în toată ființa mea imaginea acestui paradis, pentru totdeauna.

Câmpia copilăriei mele

Foaia

Foaia este vorbăreață

Și învață de dimineață

Până seara târziu

Despre cuvintele pe care eu le scriu

Are un vocabular perfect

Cu toate cuvintele pe care oamenii le rostesc

Poate fi albă sau colorată

Sau poate fi și tărcată!

Podeanu Matei, a V-a B

Desen: Eva Tecuceanu, III B
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Prudeanu Dragoș, a VIII-a C

Adolescența...pentru unii este etapa „confuză”a vieții în care nu întelegi nimic din 
ce se petrece, pentru alții este etapa ”maximă” în care te distrezi și uiți de toate 
grijile. Dar eu mai degrabă aș numi-o ”cuprinsul vieții”, pentru că fără ea viața nu 

ar avea sens. Este partea ce unește copilăria ta cu maturitatea. În ea realizezi faptele tale 
din trecut și planifici ce vei face în viitor.

 Pentru mine adolescența este o combinație, ca să zic așa, între etapa ”confuză”, etapa 
”maximă”, și etapa ”rebelă” pe care o au aproape toți adolescenții în care vrei să dovedești 
tuturor că ești independent și că ai trecut de pragul copilăriei. Prin urmare, apar apoi 
certuri cu părinții sau cu profesorii. Totodată, când ești adolescent treci de la școală la 
liceu. Deja începe să nu te mai intereseze notele, ci planurile de viitor și ce vei fi când 
vei crește. Dar pe lângă certurile cu părinții, apare cea mai tare parte a adolescenței... 
distracția. Timpul când în sfârșit poți ieși în cluburi și să dansezi cum vrei tu, uitând că 
încă mai este lume în jurul tau. Poți să stai pe un scaun și discuta cu cineva despre diverse 
lucruri care vă aduc mai aproape atât ca persoane, cât și mental. Apare și prima iubire, acel 
sentiment divin pe care nu îl trăiești decât o dată în viață și fluturii în stomac care, deși 
pare că te încurcă, te ajută să fii mai deschis cu persoana iubită.

Ceea ce îmi place cel mai mult la adolescență este faptul că trăiești fiecare moment la 
maximum, fără să te gândești că mai ai mulți ani înainte, lucru pe care ar trebui să îl facem 
toată viața, nu numai în această perioadă. Între 14 și 18 ani.

Multă lume își pune întrebarea ”care este cea mai frumoasă vârstă a vieții tale?”. Eu aș 
răspunde cu ușurință că cea mai bună vârstă, sau mai bine zis cele mai bune vârste sunt 
14, 16 și 18 ani.

La vârsta de 14 ani, la început ești foarte bucuros. Poți să iți faci buletin, care este o 
dovadă a trecerii tale de la copilărie la adolescență, poți să îți pui bani pe card și toată 
lumea te consideră mai matur. Dar după câtva timp, începi să fii puțin mai derutat de ce 
este în jurul tău și începi deja să privești lumea cu alți ochi.

Vârsta de 16 ani este preferata mea deoarece este acea parte din viață în care trăiești și 
afli ce este viața. Să te distrezi, să iubești și să începi noi prietenii.Partea cea mai nasoală 
este că încep să apară noi conflicte între tine și părinții tăi, deoarece tu vrei să le arăți 
că ești independent, dar ei încă mai vor să fii ”copilul” lor care ascultă mereu de ei si stă 
mereu cu aceștia.

La 18 ani deja începi să devii 96,78% independent și să te gândești la alte lucruri în afară 
de distracții, te gândești la o facultate sau îți faci alte planuri de viitor.

Adolescența este un lucru magic pe care, din păcate, nu îl ai decât o dată în viață, așa 
că trebuie să te bucuri de fiecare moment, să-ți imaginezi că adolescența ar fi o floare și 
cu fiecare secundă pierdută o petală cade. Aceasta trebuie îngrijită și tratată până vine și 
rândul ei și se ofilește. Dar până atunci, ea ar trebui să strălucească asemenea soarelui și 
să fie rezistentă asemenea diamantului. Și partea cea mai bună este că tulpina, colecția 
amintirilor din vremea aceea, va rămâne mereu intactă în sufletul și mintea ta.

Cuprinsul vieții
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Era seară unde nu puteai vedea nimic,

Dar mirosul de pomi nu pleca fără să zică nimic,

Se exprima prin vânt,

Unde șuierul era pe pământ.

Luna dă lumină,

Pentru a noastra ființă,

Unde iubirea între mine și pădure,

Este inexplicabilă pentru omenire.

Codrul verzui îmi spune

-Vino, să-ți arăt plopul!

Se zbuciuma in vijelia,

Ce s-a-ncins să-l bată

Tristul plop acolo mi-a apărut

Și de frică m-am făcut nevăzut

Pentru că am realizat cu greu

Că plopul e sufletul meu!

Care luptă să plece din lumea blestemată,

Și să ajungă pe partea cealalta

Acum inima-i e înstrăinată,

De frumusețea vieții care a fost odată.

Vrea să plece, vrea să fuga!

De a lumii soartă cruntă…

Georgescu Dara,  a VIII-a A

O plimbare prin codru

Frunzele aurii ale toamnei cad in nestire,
Pornind un vartej spre copilarie.

Razele palide ale soarelui
Ating usor frunzele copacului.

Pomii imbraca haine ruginii,
Spre scoala copiii alearga zglobii,

Oamenii culeg roade bogate,
Toamna oferind daruri colorate.

Grecu Diana, a VII-a A

Toamna
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Tufan Flavia, a VIII-a C

T oamna este anotimpul contrastelor. Își etaleaza cu mândrie paleta de 

culori și risipește miresme dulci și amărui. Prin ochii lumii toamna este 

mohorâtă, iar brizele aspre o fac tânguitoare. În afara orașului, unde 

grijile dispar și atmosfera rustică îți dă un sentiment bucolic, frunzele încep un 

vals lin.

A treia fiică a anului s-a instalat peste întreaga natură. Soarele, bila roșie de 

foc, acum se ascunde după norii cenușii și plini de apă. Toamna este anotimpul 

care oferă tot atâtea motive să o iubești cât si să o privești cu antipatie.

Miile de culori ale răsăritului mă uimesc. 

Un fior îmi străbate trupul înfrigurat la 

dispariția soarelui printre nori. Știu că 

nu o să mai revăd mingea de foc 

prea curând, deoarece regatul 

care este toamna era dominat 

de nori gri și ploaie. Pic! pic! 

se aud picăturile pe geamurile 

caselor radiază căldură.

Toamna, cu părul ei arămiu 

te seduce și te lasă gol și 

înfrigurat. Te părăsește și după 

te găndești la vremea bună de 

altădată, care nu știi dacă o s-o 

mai vezi vreodată. 

Regina anotimpurilor
Comănici Flavia, a VIII-a C

D iscreția și prudența îi dictau să se retragă și necunoscutul ocoli trunchiul 

copacului, pentru a pleca fără să fie văzut, când un zgomot îi atrase 

atenția.

Nu vedea bine care era sursa foșnetului sâcâitor. Parcă era un ritm sacadat  de 

tobă într-un marș milităresc.

Și dacă în față era ceva necunoscut, inima din trupul său i se făcuse cât un 

purice, iar teama avea același ritm sacadat.

Nu avea de ales însă, frica trebuia învinsă. Făcu un 

pas, apoi doi, trei spre ramurile înverzite. Și...

surpriză! Un ghemotoc mic de ace se mișca 

încetișor printre firele de iarbă. Prvindu-l, 

omul și-a dat seama cât de mult poți să 

greșești, gândindu-te doar la pericole. 

Ființa aceea neputincioasă, un simplu 

arici în căutare de hrană, căpătase 

dimensiuni hiperbolice, din cauza 

razelor lunii, care se reflectau pe 

copac.

Orice întâmplare din viață ar 

trebui să ne facă să ne gândim 

că un lucru necunoscut nu este 

neapărat rău, că reprezintă o 

amenințare. Trebuie doar să faci 

un pas înainte, să vezi ce ai în față. 

Poate fi o surpriză plăcută, asemeni 

unui ghemotoc mic de ace, hazliu.

Pasul spre necunoscut
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Olteanu Oana, a VIII-a C

Atmosfera solitară cuprinse  deodată culmile orașului. Vântul rece mișcă 

ușor crengile goale ale copacilor, doar ici-colo se zărește câte o persoană 

hoinărind îngândurată pe străzile pustii. Nicio mașină, niciun bicyclist, 

doar o liniște apăsătoare. Picături rotunde de ploaie se țes în perdeaua cenușie a 

văzduhului. Brusc, zimții de gheață ai soarelui aleargă spre pământ.

Totul începe să prindă energie! Viețuitoarele somnoroase ies încet,încet 

din cuiburile lor, păsările încep să zboare voioase de colo-colo, iar mugurașii 

dezmierdati de soare încep a se umfla de bucurie. Casele oamenilor sunt copleșite 

de lumina firavă a dimineții, încet, încet și aceștia prind viață. Parcă orașul s-a trezit 

din nou!

Acum străzile încep să se aglomereze din ce în ce mai mult, parcă ajung să roiască 

din toate părțile. Monștri mobili fug grăbiți pe autostrăzile acum pline! Iar lumea 

începe o nouă zi!

Dimineața în oraș

Înfașurat într-o mantie de lumină, soarele călătorește deasupra tuturor. Razele 

lui luminează străduțele mici din aglomeratul New York. 

Cladirile, care par niște uriași printre oameni, mai au puțin și ating linia orizontului.

Unul dintre lucurile speciale pe care ți le poate oferi un oraș aglomerat este 

oportunitatea de a te descoperi pe tine înșuți. 

Cerul senin parcă sclipește în lumina soarelui. Când unii închid afaceri de milioane, 

alții încercă să își croiască un drum în viață. Frumușețea  orașelor mari este că poți 

observa multe tipologii de oameni. Culorile aprinse ale grafftiului devin încet,încet 

atracțiile principale ala turiștilor. Arta stradală este un nou mod în care tinerii pun 

mult efort. 

Statuia Libertații ne zâmbește din depărtare, amintindu-ne faptul că suntem o țară 

liberă, dând un prilej de bucurie fiecăruia, Chipurile a milioane de oameni învăluite 

într-o lumină caldă parcă îmi zâmbesc.

Orașul New York va avea mereu un loc special în inima mea.

          Niculescu Deea, a VIII-a C

Dimineți aglomerate

Desen: Olteanu Oana, clasa a VIII-a C

Desen: Ilinca Gabura, clasa a VIII-a C
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Anotimpul ploios Parcul Toamnei

Dumitru Vlad, a  VIII-a C

Deși există nenumărate parcuri în București, niciunul nu mă-ncântă mai mult 

ca parcul Herăstrău la început de toamnă. 

Copacii își arcuiesc crengile deasupra aleilor aglomerate, formând o cupolă de 

frunze înflăcărate care par a adăposti oamenii de ploile năprasnice. De fiecare dată 

când pașesc, frunzele uscate foșnesc sub greutatea bocancului meu asemenea unor 

coji zdrobite de castane.

În ciuda frigului, oamenii își părăsesc locuințele pentru a vedea cu proprii lor 

ochi natura dezlanțuită. Ramurile nucilor se apleacă sub greutatea numeroaselor 

lor fructe. Brazii, cu acele lor veșnic verzi privesc sfidător natura ofilită din jurul 

lor, așteptând parcă sosirea iernii pentru a avea șansa de a-și dovedi încă o dată 

superioritatea.

Odată cu lăsarea serii, parcul își schimbă înfățisarea, adoptând trăsături de-a 

dreptul înfricoșătoare. Toate vietățile se retrag spre adăposturile lor călduroase, 

așteptând începutul unei noi zile.

Închid ochii și-mi imaginez această frumusețe a naturii neschimbată pentru 

totdeauna.

Amza Sara, a VIII-a C

Pot recunoaște că preferata mea din cele patru crăiese maiestuoase care împart 

anul între ele este, cu siguranță, Toamna. 

Toamna, prințesa ce reprezintă moartea verdeții, dispariția căldurii și totodată 

cea care dă viață fructelor si legumelor, ploilor răcoritoare, conține atât frumusețea 

vieții, cât și misterul a ce se întamplă la finalul  acesteia.

Majoritatea zilelor răcoroase de toamnă le petrec cu o carte bună pe o băncuță 

din parcul învăluit de atmosfera  pătrunzătoare a anotimpului. Îmi place să privesc 

cum pe leagănele si toboganele pe care se dădeau cu  puțin timp în urmă copiii 

amorțesc și sunt acoperite de un strat fin si străveziu de brumă.

Mă plimb pe aleea stejarilor, care deja își dezbracă haina acum stacojie pe 

suprafata tulbure a lacului rece. Parcul, de obicei plin de tot felul de vietăți energice, 

este acum pustiu și amorțit de la vremea mohorâtă.

Pe vremea anotimpului ploios, parcul se transformă într-o lume cu totul diferită și 

nu încetează să mă impresioneze în fiecare an.

Desen: Nae Calin, I A
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Prudeanu Dragoș, a VIII-a C

Razele aurii ale soarelui pătrund prin ferestrele cristaline ca o oglindă ale 
sufletului.

Orașul plin de lumină și veselie este înconjurat de păsările ce ciripesc cântecul lor 
nesfârșit al dimineții. Acestea zburdă prin văzduhul ceresc răspândind bucurie peste 
tot.

Casele protective par a prinde viață pentru a păzi fiecare suflet nevinovat. Își 
deschid acoperișul murdar, își îndreaptă ferestrele năpădite de singurătate și încep 
să hoinărească pe străzi ca și când ar fi o aură trimisă de Dumnezeu să aducă pace și 
bunăvoință printre oameni.

Pădurea este mai vie ca niciodată și la fel sunt și animalele, ființele ne-
cuvântătoare ce înfrumusețează orașul. 

Iepurașii haioși țopăie prin toate potecile 
ronțăind morcovi, căprioarele și cerbii 

maiestuoși își arată toată splendoarea, 
urșii, ieșiți din hibernarea lor nesfârșită, 

se plimbă greoi prin toată dumbrava 
în căutarea fructelor de pădure. 
Râul străveziu ca diamantul de  
care toate ființele se bucură 
deoarece le încălzește inima și 
reînvie sufletul, curge nestingherit 
prin toate meleagurile codrului, 
descoperind minunății de care 
niciun om nu a avut onoarea a le 
vedea.

Prin toate colțurile orașului se 
extinde fericirea sufletelor omenești 

renăscute și dorința de a ajuta pe 
cineva, fie fizic, verbal sau chiar mintal, 

de a face o schimbare în această lume 
“imperfectă”.

Armonie în zori de zi

Gavrizescu Ana, a V-a B

Nu  v-ați întrebat vreodată, atunci 
când pierdeți timpul, unde se 
duce acesta? Ei, deși mi-e greu 

s-o spun, este luat de către cele mai 
înfiorătoare ființe, de către Domnii 
Cenușii și este dus la Banca Timpului, 
unde se adună tot timpul irosit din 
lume!

Când spun înfricoșători, nu mă refer 
la cum arată, ci la acțiunile acestora. 
Ei fac calcule matematice, arătându-
le oamenilor cât timp irosesc în fiecare 
zi, apoi luând-le acel timp pierdut și 
transformând oamenii în niște ființe care nu mai 
pierd timpul niciodată, care nu se mai joacă și care 
toata ziua lucrează neîncetat.

     Lăsând asta de o parte, presupun ca v-ați dat seama cum arată! Adică faptul 
ca sunt îmbrăcați din cap pana în picioare în cenușiu sau faptul ca au o servieta 
mare pe care o cară mereu cu ei, dar am sa va mai dau și alte detalii, bineînțeles, 
pentru cei care nu i-au cunoscut deja. Au un palton lung pâna la genunchi, pe care 
este situată în partea dreapta o broșă cu un ceas, în picioare poartă niște cizme 
de cauciuc de ploaie, iar pe cap au o pălărie gri, legată cu o sfoara neagră, care le 
acoperă aproape în întregime fața. Chiar mă întreb... Cum arata chipul lor?!

     Banca Timpului este un fel de locuință a lor, acolo au loc toate întâlnirile mari, 
care se țin in niște săli ennooorme, pentru că și banca este o clădire la fel de enormă. 
Și apropo, Domnii Cenușii nu, nu au un nume propriu-zis, în caz ca unii dintre voi vă 
întrebați, au nume de cod, cum ar fi agent S298QR sau agent XW98T0.

     Nu i-am cunoscut încă, așa ca poate nu știu atât de multe despre ei, dar știu cu 
siguranță că este bine să vă feriți de aceștia. Cum? Citiți Momo, de Michael Ende. 
Găsiți răspunsul acolo!

Domnii Cenușii

Desen: Ingrid  Multescu, I A



2 4 2 5

Niculescu Deea, a VIII-a C

Î              ntreg satul este acoperit într-o mantie aramie. Împărăteasa Toamna a ajuns pe 
tărâmul nostru și lasă în spatele ei fiori reci și culori autumnale. Razele soarelui 
au început încet,încet să pălească.

Coroanele copacilor au început să se transforme în odăjdii sumbre. Covorul în 
care milioane de copii se aruncă este alcătuit din frunze lăsate în spate o dată 
cu schimbarea anotimpului.Străjerii ulițelor se coboară pentru a lăsa oamenii să 
strângă în panerul lor fructe zemoase. Norii suri își țes pânza pe bolta cerului. Din 
când în când o picătură se prelinge pe 
frunzele acoperite de bruma argintie.

În văzduh se aude în 
surdină căderea lină a unei 
frunze,asemănându-se cu o aripă 
plăpândă a unui fluture. Cerul 
de plumb parcă azvârle spre 
pământ stropi grei de ploaie.

Toamna mână păsările 
călătoare spre țările calde. 
Cerul este acoperit de micile 
vietăți ale cerului. Acestea 
se grăbesc să ajungă cât 
mai repede în tărâmurile 
depărtate. Arborii își dezbracă 
frunzișul și așteaptă goi, 
dârdâind de frig, hainele noi 
ale primăverii viitoare.

Toamna împrăștie arome 
dulci și amărui asupra satului.
Pătrunde în sufletul meu cu 
un Un fior rece trezește în 
mine un sentiment puternic de 
melancolie.

Tomna fermecată

Tufan Flavia, a VIII-a C

Era o zi înnorată, soarele stătea ascuns în spatele norilor, sau poate ei 
îl țineau captiv, oricum mingea de foc nu se vedea pe înnoratul cer. 
Mă plimbam pe aleile înguste ale parcului, acestea erau ca un labirint. 
Dintr-odată, am ajuns într-un codru, eram singură, era o atmosfera 
calmă, mă simțeam în legatură strânsă cu natura. 

Puteam vedea o rază de lumină strecurându-se prin crengile dese ale copacilor 
înalți. O veveriță se urca în copac, cănd, dintr-odată am simțit un strop de apă pe 
nas… începuse să picure. M-am așezat pe covorul arămiu de frunze moarte căzute 
din copaci.

Ploua  din ce în ce mai tare, am început să fug pe aleile parcului și apoi prin 
pădure, încercând să-mi găsesc drumul spre casă. Eram udă leoarcă, picioarele-mi 
tremurau de frig la adierea puternică a vântului.

Am intrat în casă și am amorțit, diferența de temperatură m-a luat prin 
surprindere. M-am așezat pe canapea și m-am uitat pe geam la ploaia de toamnă.

Covorul arămiu
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Tanasă Mara-Ilinca, a VIII-a C

Era o dimineață plăcută, liniștită. Lătratul câinelui meu mă trezi și astfel începea 
o nouă zi de toamnă. Pe geamul mare, parcă înghețat , se așternea orașul 

pașnic, mohorât ca într-o asemenea dimineață . 

Era o atmosferă nostalgică, 
apăsătoare chiar, creată  de 
venirea Crăiesei ruginii. 

Crăiasa de aramă

Copacii din grădină erau toți parcă încordați, aplecați spre pământ ca niște supuși 
ai Crăiesei impunătoare. 

Frunzele lor cădeau încet și atunci simțeai că parcă se cutremură pământul. 
Închideam ochii și oftam. Vântul răcoros se juca cu crengile copacilor ca niște 
marionete la un spectacol teatral , coordonatorul fiind Craiasa însăși.  Covorul țesut 
din fir arămiu se așternea peste iarba veștejită. Din depărtare se deslușea o siluetă 
ca în ceață. 

Apărea toamna , Regina , iar toată natura îi ura un mare bun venit. 

Animalele erau de negăsit . Îmi lipsea glasul mlădios al păsărilor ce cântau o 
serenadă în timpul verii . Și câinii din vecini se retrăgeau înapoi în căsuța lor mititică. 
Pentru ei venea anotimpul de odihnă. Nu mai alergau ca altădată prin grădină 
zburdalnici. Se ivea câte o cioară mai amețită ce se plimba țanțoșă peste covorul 
arămiu. Era solitară, fidelă Crăiesei , asigurându-se de schimbările ce se produceau în 
natură. 

Călătorea cioara peste dealuri și ajungea și la câmpii, unde vedea recoltele 
îmbogățindu-se. Se ilustra un cadru cromatic, specific anotimpului autumnal. 

Mă trezesc parcă din vis de zgomotul picăturilor reci de ploaie. Ies în grădină și 
simt picăturile reci atingându-mi obrajii. Cerul de plumb îmi trimite fiori reci . E frig 
afară ! 

A sosit Crăiasa de aramă!
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E un fior de-a lungul corpului
Ce te curentează
Ți se strange pieptul,
nu poți respira
Și parca nimic nu mai conteaza

De ce mai există ziua de maine,
dacă nu mă fascinează ziua de azi?

De ce să te mai ridici, dacă oricum,
Urmează în continuare să cazi?

Te uiți în jurul tău,
toți se simt bine
Te uiti in oglinda,
Oare de ce nu poate fi așa și la mine?

Ar putea să-mi spună cineva unde e greșeala?
Sunt eu de vină? Sau e altcineva?

Totul e mai simplu decât pare,
Din păcate mulți dintre noi nu vad a vieții cântare..
Ne închidem într-o camera,
Înghițim cheia și apoi,
ne plângem ca nu putem ieși.

Urlăm de disperare..
Nimeni nu simte si nu vede ce ne doare.

Într-un final realizăm
ca nimeni nu ne salvează de mintea noastră
care încontinuu aberează.

Noi suntem stăpâni pe sine,
Noi urlăm,
Adormim,
Și ne trezim cu gandul la bine...

Valeria  Boian

Strig și nu mă aude nimeni,

în întunericul mut.

Din clasa plină cu doar trei elevi

Răsună zgomotul unei grădini zoologice

cu anmale fără capete.

Și iar mă cufund în întunericul

plin cu gânduri copleșitoare.

Aud întreruptorul,

Se culcă...

acum încep să alerge,

fără capete.

Ana Dagubic

Totul a inceput atat de simplu,

La orice pas,

Totul e mai greu 

Dar nu mă las

Copil fiind am visat la acest moment,

Aș da orice sa ma intorc la lucrurile simple.

Fără griji,fără responsabilitați,fara suferința

Să văd lumea doar in roz.

Alexia

S t r i g ă t u l

Umblă ianuarie prin lume

Cu pași imenși de frig

Eu nu-l văd, nu-l văd.

Trece ianuarie prin lume

Trece ianuarie prin mine.

Am strigat spre cer

Și nimeni n-a vrut să-mi raspuna.

Iancu Robert-George

Alergam singur prin Întunericul mut

Și mă tot loveam de tainele ascunse

Ale păduri de mult stinse

Strigătul îndepartat lumina cerul

Ca o lună singuratică printre stele

Ce veghea asupra fricilor mele.

Și întind mâna grea spre ea

Dar gândurile mă obosesc

Și mâna cade brusc

Și se pierde în întunericul profund.

Maria Belcea
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 O noapte fără sfârşit

E o noapte fără început

 În visul meu,

Aşa s-a întâmplat.

 Soarele ca mingea de foc,

 Nu mai venea.

Pe cer se vedeau doar astrele argintii

 Sau norii plumburii.

Ziua, ea nu mai apărea,

Noaptea, ea tot se lungea,

Nimeni nu o ajuta

Decât steaua care strălucea.

Toată lumea doar dormea

Şi nimeni nu se trezea,

Decât Luna care, săraca,plângea

Deoarece Soarele nu apărea.

Dintr-o dată o lumină a apărut

Toată lumea o îndrăgea

Iar copiii fericiţi au plecat

Cu ghiozdanele şi şepcile pe cap.

Dora Niţă (clasa a IV a B)

   

Eram la bunica mea. Mă jucam în iarba verde, dar eu îmi doream să fiu peste 
mare , să conduc o corabie şi să simt inima mării. M-am dus în casa bunicii 

mele şi m-am apucat să caut cartea „Corabia Viselor”. Am căutat cam jumătate de 
ceas şi am găsit-o. Când am deschis-o parcă am auzit valurile mării.

Şi aşa am început să citesc. Dintr-o dată am început să nu mai simt nimic şi după 
ce am început să îmi simt din nou bătăile inimii, am observat că nu mai sunt în 
camera ţără- nească de la bunica mea, ci pe o corabie adevărată!

Corabia părea că nu este cârmuită de nimeni şi aşa am condus-o eu. Mă simţeam 
de parcă nu aş fi fost eu şi parcă fiecare picătură de apă care mă atingea se 
transforma într-o steluţă multicoloră. Am călătorit destul de mult timp fără să mă 
sperii de ceva. Nopţile nicidecum nu mă speriam pentru că ştiam să conduc o barcă 
şi mă orientam de fiecare dată după stele.Aşa nu mă pierdeam niciodată. Toate zilele 
pe care le-am avut, cât timp am călătorit, erau călduroase, cu soare călduţ şi blând.

Dar într-o zi, am văzut o piatră în formă de inimă, albastră, pe fundul oceanului. 
Parcă acea piatră mă atrăgea la ea şi am sărit în apă ca s-o iau. M-am grăbit foarte 
mult pentru că,dacă nu mă mişcam repede, corabia o lua în altă direcţie şi nu o mai 
găseam niciodată. După ce am luat piatra, am înotat din nou spre barca mea,m-am 
urcat în ea şi am pornit la drum.

Piatra era minunată, iar eu o consideram o bogăţie de preţ. Păcat că am stat doar 
două ceasuri pe acea corabie minunată pentru că m-am trezit din nou în camera 
mea din casa bunicii mele. 

Când am realizat că nu mai sunt pe corabia mea uimi- toare, am fost tristă, dar am 
văzut că aveam în mână piatra albastră, în formă de inimă.

Eu am denumit acea piatră „Inima Oceanului” şi de atunci o ţin cu mândrie în 
camera mea. 

Alexandra Lebit (clasa a IV a)                             
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Era seară. Eram gata de culcare, însă, încercând să adorm, nu reuşeam. 
Era linişte, o linişte asurzitoare, dar în mintea mea se derulau imagini 

ca într-un film.Nu eram în camera mea din pod, ci eram într-o gradină cu 
flori peste tot, cu copaci falnici în faţa mea,cu muzică ce parcă din cer se 
auzea, cu duci şi ducese, prinţese şi prinţi, regi şi regine şi multe oglinzi 
pentru toată lumea. M-am uitat în a mea şi ce credeţi că am văzut? Eram ca 
o zână cu aripi din sidef, o coroană minunată şi o rochie fistichie, gata, gata 
de domnie!

Normal,aveam şi un castel şi-l vedeam prin oglindă.Era mare, frumos, 
parcă din cristal, şi avea un turn înalt, cu-n steag uriaş pe care ce credeţi 
că era? Chiar faţa mea! Cu părul împletit,aranjat, arătam ca o regină fără 
împărat. Apoi m-am uitat în spate şi am văzut întuneric.M-am întrebat ce 
s-a întâmplat cu caste- lul, nobilii şi steagul, însă nu m-am putut gândi 
decât că, probabil, fusese doar un vis. Însă încă sper că, până la urmă, visul 
mi se va îndeplini!

                                              Crezi, doreşti şi visezi!

Daria Crăciun (clasa a IV a A)

Într-o zi un vrăjitor găsise o carte cu vrăji. El făcuse o vrajă. Pagina cărţii se 
transformă în cristale verzi. Era ceva magic, era o carte foarte valoroasă. 

Această carte face nişte vrăji periculoase. Acele vrăji pot schimba tot spaţiul, nu doar 
atât, ele pot distruge planeta Pământ. Cartea ajunse la un om care nu avea mulţi 
bani, până într-o zi, când omul a deschis cartea. Răul a pătruns în acel om sărac. Se 
transformase într-un monstru. Omul zise:

   -Vreau să distrug toată lumea! zise el.

După câteva zile, săracul a primit o armură indestructibilă. După aceea a folosit o 
vrajă din carte. Cu acea vrajă a făcut un toiag care controla tot. Când primise toiagul 
a hipnotizat tot satul. Le-a poruncit să îi aducă toate bogăţiile. Peste o zi, un cavaler 
cu o armură de aur, se decise să îl învingă. Când a început lupta, cavalerul îi dăduse 
în cap cu sabia. Nu îl lovise aproape deloc. Cavalerul rău zise:

     -Nu o să mă învingi tu!

     -Ba o s-o fac!

Cavalerul bun i-a băgat sabia în inimă. În acea clipă, tot răul din omul sărac ieşise. 
Omul zise:

   -Ce s-a întâmplat cu mine?

Cavalerul luase cartea şi o puse în cel mai securizat loc din lume. Acel loc era un 
templu. Templul era protejat de capcane cu : foc, ţepi, săgeţi, prăpăstii. După câteva 
zile, un om şi-a propus să găsească cartea cu vrăji, dar , dar nu a găsit-o şi a murit din 
cauza capcanelor.

După un an de zile, un vrăjitor a auzit de cartea de cristale. El a vrut să o ia. Ca să o 
ia, trebuia să aibă: un toiag, cristalul suprem. A doua zi, luase cartea. El voia să o facă 
mai puternică. Îi trebuia o poţiune. Acea poţiune era făcută din: ochi de păianjen, 
otravă de cobră, sânge de om şi ouă de broască. 

El a scăpat lavă în poţiune şi a explodat tot bârlogul.

                                                                

Alex P. (clasa a III a B)
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Eu am visat că Moş Crăciun venise la noi în luna octombrie. M-am mirat foarte 
tare pentru că ştiam că Moş Crăciun vine în luna decembrie. M-am bucurat 

enorm. Mama şi tata voiau să se ducă până la mall, dar ,când ei l-au văzut, şi-au 
schimbat planurile. Eram aşa de fericită, fiindcă el mi-a promis data trecută că anul 
viitor îmi va aduce un căţeluş. Mi-am dorit dintotdeauna un căţel. Am visat mereu 
cum mă jucam cu el, cum îl îngrijeam, cum îi mângâiam blăniţa moale şi cum îi 
simţeam răsuflarea caldă, în mâna mea.

Inima îmi bătea cu putere. Simţeam cum îmi sare din piept. Îmi treceau mii de 
gânduri prin minte. Încă nu m-am gândit ce nume să îi dau. Nu ştiam dacă voiam 
băieţel sau fetiţă.

Moş Crăciun mi-a arătat data trecută mai multe poze cu căţei şi eu am ales 
Pomeranianul Boo. Acum nu mai conta ce căţel îmi aduce. Aveam emoţii mari. 
Aşteptam cu sufletul la gură să văd dacă Moş Crăciun mi-a adus un câine.

El a intrat pe uşă şi m-am întrebat unde este câinele. După el a intrat un spiriduş 
care avea în mâini o cuşcă roz pufoasă, foarte pufoasă. Când am văzut câinele, 
toată faţa mi s-a înseninat. Nu îmi venea să cred ce îmi vedeau ochii: era un câine 
Pomeranian Boo. Era aşa cum l-am visat. L-am luat în braţe.Nu îmi venea să cred cât 
de moale şi pufos era. Am simţit că era cel mai pufos lucru pe care l-am îmbrăţişat în 
viaţa mea. Apoi am simţit ceva umed în palma mea. M-am trezit şi mi-am dat seama 
că a fost un vis. Lacrimile îmi curgeau pe obraji. Nu era năsucul lui în palma mea...

Mi-am dat seama că viaţa e mai frumoasă atunci când visezi. Bunica mea îmi 
spunea că, atunci când îţi doreşti ceva foarte mult, visele pot deveni realitate.

     Atunci voi continua să visez...

     Visaţi şi voi!!!

Carla Maria Damaschin (clasa a III a A)

Într-o zi, m-am întâlnit cu un nor pe nume Lena. Am vrut să văd cum arată 
lumea norilor, aşa că am urcat pe nor şi am zburat peste munţi, văi, lacuri şi 

oceane, câmpii pustii şi galbene şi mări adânci nemărginite. Când am ajuns, ce să 
vezi, era splendid! Lena mi-a spus că va trebui să mă obişnuiesc , pentru că diseară 
voi mânca apă şi peşti prăjiţi (cum să mănânci apă prăjită!). Lena mi-a arătat camera 
mea. În cameră erau: un pat în formă de nor, cu o pătură răco- roasă împletită în 
abur, o mică măsuţă făcută din marmură cu două scăunele albastre ca cerul însorit. 
Pe măsuţă erau două furculiţe din argint, două cuţite tot din argint, două farfuriuţe 
albe făcute din perle mari şi un dulăpior galben făcut din stele.

Seara, la masă, am mâncat omletă din abur şi apă prăjită.A fost delicios.Apoi 
norişoara m-a dus la croitoreasa norilor şi mi-a făcut o rochie din razele soare- lui, 
valurile mărilor, albastrul cerului, răcoarea norilor, auriul aurului, albul perlelor, 
splendoarea lunii, lumina stelelor şi griul argintiului. Arătam foarte drăguţ. 
Croitoreasa mi-a şi făcut o coadă împletită în stil noresc. Eram gata de plecare. Mi-
am luat geanta dăruită de Lena. În ea mi-am pus o pătură, apă, omleta din abur, 
furculiţele şi farfuriile, cuţitele de pe masa de marmurădin cameră. 

A fost o călătorie lungă , dar frumoasă!

Tenea Sofia (clasa a III a B)
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Iepurele alb

Era odată un iepuraş alb ca neaua, iar ochii lui erau albastri ca cerul senin. El 
locuia într-o poieniţă viu colorată, într-o vizuină spaţioasă.

Într-o zi, pe neaşteptate, a venit o furtună puternică. Vizuina era complet distrusă.

    -Vizuina mea! Acum unde o să locuiesc? zise el necăjit. Iepuraşul porni la drum 
să-şi găsească o nouă locuinţă. A mers şi a mers până a găsit locul perfect a-şi făuri 
căsuţa. El era fericit acolo unde şi-a construit casa. Şi-a făcut mulţi pri- eteni acolo, 
dar cea mai bună era Căprioara-Mioara. Ei se jucau mult împreună, dar Vulpoiul  
Roşcăţel voia să îi manânce pe amândoi. Deşi tot încerca să-i mă- nânce, nu reuşea, 
deoarece Lupul Cenuşiu le venea mereu în ajutor. Nici cu Ursul Cafeniu în ajutor, nu 
putea să îi captureze. 

    Într-o zi cei doi amici i-au spus:

   -Bunătatea mereu învinge răutatea!

   Din acel moment, cei doi năzdrăvani au devenit buni cu toate animalele din 
pădure.

Dana Dumitru (clasa a II a B)

Lacul îngheţat

O fetiţă cu ochi verzi, strălucitori, cu păr roşcat şi cu faţa albă ca spuma lap- 
telui, mergea cu greu prin nămeţi. La un moment dat se opri: în faţa ei se 

întindea un lac îngheţat. Simţea cum vântul şuiera pe lângă urechile ei mici şi roşii 
de atâta frig. În acel moment ,apărură şase cerbi cu coarne lungi şi cafenii.

Fetiţa a încălţat o pereche de patine din cristal şi a început să patineze, iar cerbii 
dansau alături de ea, alunecând pe gheaţa sticloasă.Fulgi mari şi grei au început să 
cadă din ce în ce mai des peste ei.Imediat, cerbii s-au grăbit spre adăpostul lor. Fetiţa 
a început să alerge şi ea spre casă.

    Seara, obosită, a adormit cu gândul la cerbii dansatori.

    Fusese o zi minunată!

Carina Dumitru (clasa a II a B)

Micul pinguin                                         

Într-o lume ideală există un pinguin care se abţinea să nu plângă. Toţi priete- nii 
lui îşi băteau joc de el. Majoritatea prietenilor pinguinului cenuşiu râdeau ca o 

maimuţă neobrăzată de aproape tot ce era urât şi li se părea destul de amu- zant!

Pe pinguinul cenuşiu îl chema Carlos. Era chipeş şi avea nişte ochi minunaţi şi o 
faţă sclipitoare. Chiar şi părinţii se purtau urât cu Carlos. Mereu el muncea tot ce era 
de muncit şi el făcea toată treaba bună. Tot ce curăţa, după ce termi- na, totul era 
lună.Carlos nu era nici mare, nici mic, el era mediu. Într-o zi, când s-a dus să ia peşte 
din ocean, a venit un rechin şi l-a luat în adâncuri la o petre- cere de rechini. Carlos 
va fi tortul. Au stins lumina pentru ca să vină tortul, adică el. Era ziua unui rechinel. 
Apoi au început să cânte: Mulţi ani trăiască! Mulţi ani trăiască! La mulţi ani! Cine să 
trăiască? Cine să trăiască? La mulţi ani! Rechinaşul să trăiască! Rechinaşul să trăiască! 
La mulţi ani!!! Şi a suflat în lumânări.

     -La multi ani, iubitul meu! spuse mama.

     -La mulţi ani, scumpul meu! zise tata. 

    Când au luat cuţitul de tort să îl taie, a venit toată familia, dar şi toţi prietenii lui 
Carlos. S-au luat la luptă. După câteva ore, un pinguin a spus:

   -Noi acum ne luptăm degeaba. Haideţi să fim prieteni! Cine e de partea mea? 

   Toţi rechinii şi toţi pinguinii au zis „Da” în cor. Atunci rechinii şi pinguinii au dat o 
petrecere. Când au ajuns la ţărm, mama lui Carlos a zis:

    -Haideţi să nu ne mai batem joc de Carlos şi să nu îl mai punem doar pe el să 
facă treabă. Haideţi să muncim şi noi că uite ce se poate intâmpla!

     De atunci, nimeni nu şi-a mai bătut joc de Carlos şi toţi au mai făcut curat. Ce 
frumos a fost când Carlos nu s-a mai simţit jignit şi când rechinii nu i-au mai mâncat 
pe pinguini!

Buleată Ingrid (clasa a II a A)
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Stând pe marginea lacului 

cristalin, am în vizor întregul 

oraș București. Acesta, pe 

timpul zilei activ, colorat și aglomerat, 

pare acum o imagine înghețată într-o 

buclă firavă a timpului, așteptând 

răbdător ca soarele să urce până în 

vârful boltei cerești și să dezmorțească 

de-a binelea orașul.

În acest tablou rece și ușor intimidant, 

liniștea de mormânt este spartă de 

ciripiturile voioase ale privighetorilor și 

mierlelor care trezesc delicat viața  verde a 

orașului. Acestea taie necruțător linia orizontului 

și lasă în urma lor un firișor fin poleit cu aur, invitând 

soarele de-abia trezit la un dans elegant.

Admir fascinată formele, culorile și înălțimile variate ale clădirilor și îmi dau seama că 

diferențele ne fac să strălucim în propria noastră lumină. Într-o căsuță galbenă cu etaj, 

perdelele se dau ușor la o parte pentru a pătrunde undele îmbietoare de căldură în 

camera buimacă de la raza puternică de lumină ce a invadat-o brusc.

Acum, trecând de la planul cosmic și de la clădirile mari din planul terestru, îmi 

cobor privirea înspre lacul de cleștar, în care orașul se reflectă ușor deformat, colorând 

viu apa limpede. Peștișorii mai scot din când în când capul la suprafață, așteptând să 

își primească hrana zilnică delicioasă.

Pe timpul dimineții se oferă cel mai spectaculos tablou, iar trecerea înceată de la 

amorțitul oraș fantomatic la coloratul oraș plin de energie este o priveliște de neratat.

Amza Sara, a VIII-a C

În zorii dimineții
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A venit fulgul mic 
Și am înghețat un pic,
Că mi-am dat seama de ceva, 
A venit iarna.

Cu toate sărbătorile frumoase, 
Îți aduc pufoșenii grase,
Puse sub bradul decorat 
Și frumos aranjat.

Acasă facem cozonac,
Pe care îl mâncăm cu drag,
Pentru târgul de Crăciun,
Care va avea un an bun.

Boacă Tamara și 
Beloiu Astrid, a VII-a A

Iarna rece a venit
Și pe toți i-a înălbit,

Numai, numai zurgălăi
Se aud prin munți și văi,
C-așa am învățat-o noi.

Totul este numai gheață,
Mai subțire ca o ață,
Gerul bate fără stop,

Măcar dac-ar da de un hop.

Vântul este regele
Peste toate frunzele,

Pământul s-a cam răcit,
E mai tare ca un hit.

Luca Andrei-Petrișor
a VIII-a C

Iarna bună a venit
Și pe toți ne-a uimit,
Cu cadouri câte vrei

Pentru mari și mititei.

Este o plăcere mare,
Moșul va veni în zare,

Îi creez o poezie
Despre o mare fantezie.

Asta este iarna mea
Și luceste ca o stea
Și ne aduce bucurii

Chiar acum pentru copii.

Țâncu Daria, a VII-a A

Iarna

 

Visele zboară prin cer,

Prin lumina lunii,

Se vede un ren,

Ascuns prin copacii deși.

Neaua se așterne,

Peste orașul încântat,

Vântul bate alene,

Scuturând cerul înstelat.

Încerc să dorm ușor,

Gândurile ce mă încojoară,

Spiritul iernii mi-e frică să moară

Așteptându-l pe Moș Crăciun.

Dar am crescut și noi acum,

Și vom merge pe un lung drum,

Însă te voi aștepta,

Calea a-mi lumina.

Se pare că la copilărie am de renunțat,

Ceva atenția mi-a captat,

Îți spun la revedere cu drag,

Un munte am de cățărat.

Mirea Clara,a VIII-a A

Decembrie

Desen: Mia Olaru, III A
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Cerul s-a îngălbenit,

Iarna a sosit,

Fulgii cad peste șosea

Și se face pătură de nea.

Copiii așteaptă cu nerăbdare

Vacanța din iarna mare

Și Revelionul cu de toate,

Să înfulece pe săturate. 

Ursuleții adormiți 

Sunt cu uimire priviți

De Moș Ene,

Care numără stele . 

Boacă Tamara si Pop Daria

a VII-a A

Crăiasa zăpezii a venit cu un ger aspru,

Noi toți privim cum îngheață lacul albastru.

Din norii cei gri zăpadă moale cerne,

Iar noi toți privim cum se așterne.

Iarna a venit ușor, ușor,

Iar copiii vor colinda cu un plugușor.

Fericire, bucurie și peste tot e omul bun,

Iar noi toți  colindăm în noaptea de Ajun.

Moș Crăciun se va furișa prin hornul de la casă

Și va avea niste lapte și biscuiți lăsați pe masă.

După ce el ne-o fi lăsat cadori sub bradul minunat

Își ia rămas bun și spre Polul Nord va fi plecat.

Ștefan Matei, a VIII-a C

Portnoi Mircea

a VII-a B

Vacanța de iarnă a început,

E un timp magic, ceva de necrezut!

Copiii sunt pe străzi fericiți

Și aleargă prin zăpadă ca niște zăpăciți.

Luptele cu bulgări au început

Și alți oameni de zăpadă s-au născut,

Fortărețe se construiesc,

La care cei mici se străduiesc.

Părinții pregătesc mâncare,

Unde fiecare preparat e o provocare.

 Multe igrediente sunt folosite,

Toate din alte țări sosite.

Moș Crăciun e pe drum,

Poate e chiar în sania lui acum.

Vine cu multe cadouri

Gata să le trimită la case cu multe decoruri.

După mine, iarna e specială,

În brad e multă beteală,

Copacii pe stradă sunt plini de nea,

Iarna aduce în suflet fericirea!

Sosirea iernii
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 Iarna vine cu bune și rele,

 Decorând doar pentru ele,

Cu trandafiri de gheață

Pe a noastră fereastră

Sperând să ne placă,

Indiferent de nuanță.

Neaua pune stăpânire

Pe al nostru,,Nea Vasile,,

Ce se-n cruntă și încurcă,

Ca să facă drum de luptă.

Copiii veseli afară

Se bucură de neaua curată,

Ca să facă și ei un om de zăpadă,

Fără a mai sta de pază.

 

 În final, iarna a ajuns,

Pe meleaguri la noi a pătruns,

Ea s-a oprit mai întâi într-un cătun,

O să-l aducă în curând și pe Moș Crăciun!

  Moș Crăciun este pe drum

 În seara de Crăciun,

Să se distreze,

 În jurul bradului să danseze.

Renii lui primesc atenție,

De la fiecare copil cu predilecție.

Are grijă să se infiltreze binișor,

Să treacă prin fiecare colțișor.

Crăciunița se pregătește

Ca sa gătească pentru al ei soț.

Un miros frumos ne amețește,

Dar afară parcă se zărește un hoț.

Uf, doar ne-am speriat, e sania unui anume moș,

 Ce caută să intre nevăzut pe un coș.

Georgescu Maia

Clasa a VII-a A

A venit iarna argintie,

Care este ca o poezie,

Pe care o recită sufletul meu

Și o așteptă în fiecare an mereu.

Prin casa mea plutește

Un miros care mă înnebunește,

Cozonacul aromat

Și cu mirodenii încărcat.

Copiii toți au ieșit,

La colinde au pornit,

Pentru un Crăciun fericit,

Alături de cei dragi și liniștit,

La săniuș e plin

Și cerul e senin,

Pentru copiii cei micuți,

Dar năzdrăvani și jucăuși.

Așadar, iarna mă înveselește,

Știind că steaua din brad stălucește

Și lumea se joacă în zăpadă,

Totul este o debandadă.

Pădure Călin

Clasa a VII-a A

Vine  iarna cu zăpadă

Și cu o mare paradă,

Cu mulți oameni costumați

Pe o șcenă toți adunați.

Copiii sunt doar cu joacă ocupați

Și de la bomboane sunt agitați.

Este anotimpul fericirii,

Iar frunzele cad sub vraja adierii.

Moș Crăciun vine degrabă

Ca să dea cadouri din desagă.

Toată lumea se simte bine acasă,

Se ascultă colinde și stau toți la masă.

 Rolea David

Clasa a VII-a A

 Iarna cu bune și rele

Evenimente din Seara de Ajun

Iarna
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Zăpada levitează peste asfalt,

sfidând legea gravitației

și tata vine în casă cu un brad

aducând legea distracției.

Renii zburând peste orașul înghețat

livrează cadouri copiilor

care-i așteaptă neîncetat

sperănd la magia jucăriilor.

Turta dulce e-n cuptor,

miroase minunat,

în casă e un decor

de neuitat!

Tufan Flavia

Clasa a VIII-a C

Olteanu Oana

Clasa a VIII-a C

Focul în șemineu trosnește,

Iar sufletul mi se încălzește,

Din bucătărie o mireasmă se simte,

Diferită de cea a focului fierbinte.

Decorată cu dulceață,

Turta dulce prinde viață,

Poate lua forma unui omuleț,

Dar și a unui fulg petrecăreț.

Bradul mândru plin cu globulețe

Într-un colț din cameră domnește,

Sub el cu iubire sunt așezate 

Multe surprize neașteptate.

Ho!Ho!Ho!

Se aude din zare,

Bucuria este mare,

E prilej de sărbătoare!

Toți copiii ies pe stradă,

Bucuroși, că sunt pe cale

Pe Moșul să-l revadă

Cu jucăriile sale.

Zurgălăi tare răsună,

Renii gonesc împreună,

Precum o furtună,

Ce frig vrea să impună!

Luminițe clipocesc a mister,

Asemeni stelelor de pe cer.

Copiii chicotesc.

E, în sfârșit, Ajunul!

Apoi vine Crăciunul!

Flavia Comănici

Clasa a VIII-a C

Creat pe: 13 dec

Sub brad

Azi este Ajunul,

Lumea se culcă,

Mâine e Crăcinul,

Iar eu mănânc o nucă.

După ce mă spăl pe dinți,

Intru-n pat ca să adorm,

Noi am fost copii cuminți,

Și-n vis în zână mă transform.

Următoarea dimineață,

Merg să mă spăl pe față,

Apoi fug pân' jos la brad,

Dar am grijă să nu cad.

Am zărit cadourile,

Le-am deschis ușor fără să le stric,

Erau păpuși de toate felurile,

Iar din cer zăpadă pic'.

Eu iubesc această sărbătoare,

Ne apropie și-nveselește,

Globuri mici, atârnă strălucitoare,

Iar zăpada în curând se potolește.

Gheorghiu-Milcin Alexa

Clasa a VII-a A

Atmosfera de Crăciun

Iarna Spirit de iarnă
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I arna este anotimpul meu preferat! Fulgii de nea care cad pe pământul amorțit, 
ciocolata caldă și puloverele care mai de care mai colorate mă transpun 
în spiritul festiv, cel al Crăciunului, al 
generozității. 

 Eu locuiesc în Londra, la un drum lung și 
friguros departe de familia mea, pe care nu am 
mai văzut-o de doi ani.  Crăciunul este sărbătoarea 
mea preferată, dar de când nu îl mai petrec cu 
familia, nu mai este așa entuziasmant. Așa că 
anul acesta m-am hotărât să îi surprind și să vin în 
vizită!

 Pe douăzeci și trei decembrie, în ziua dinaintea 
ajunului, m-am urcat într-un tren, și așa a început aventura de Crăciun! De-abia 
a plecat trenul din stație, și s-a și oprit, dar cum nu există semafoare pe șinele de 
tren, mi s-a părut ciudat.  M-am ridicat, îndreptându-mă spre cabina conductorului, 
când, făra atențiune, trenul s-a mișcat și eu am căzut peste un domn învăluit într-un 
parfum divin, care mirosea a turtă dulce. Nu știu dacă ochii căprui, părul cârlionțat 
sau mireasma înduioșătoare  m-au fascinat mai mult. Mi-am cerut scuze pentru 
incident și m-am întors la locul meu, unde am adormit. Când m-am trezit, o oră mai 
târziu, am văzut pe geamul aburit orășelul mic în care locuiau părinții mei, dar trenul 
stătea pe loc, așa că m-am hotărât să merg pe jos. 

Drumul nu era scurt și stratul de zăpadă era înalt, dar eu eram determinată. Ieșită 
din tren, adierea rece m-a străpuns, îmbujorându-mi obrajii. M-am scufundat în 
plapuma alba de nea. Am auzit un strigăt. Când m-am întors, mi-am dat seama că 
era al domnului misterios. Acesta mi-a spus că dorea să mă însoțească, deoarece el 
mergea în aceeași direcție, și inima mi s-a topit la auzul cuvintelor acelea.

Am ajuns în oraș, în fața casei familiei mele și acolo, i-am văzut, parcă știau că 
veneam. 

 M-am dus să îmi iau rămas bun de la noul meu prieten, am văzut tristețe în ochii 
lui și l-am invitat să petreacă Crăciunul cu noi!

Tufan Flavia, clasa a VIII-a C

AVENTURA DE CRĂCIUN

Micul orășel liniștit Boston  este cutremurat de minunata veste că gerul 
a venit de la munte cu a sa regină a Iernii . Din cerul întunecat fulgi 
mari de zăpadă de un alb imaculat, diafan coboară și se aștern pe 

iarba moale și pe frunzele ruginite ale toamnei târzii. Dar toate aceste schimbări ale 
naturii sunt mult așteptate de orășenii care de mult s-au pregătit pentru un  sezon 
rece.

Un miros plăcut, încântător iese  din casele oamenilor încălzind atmosfera de 
afară. Copiii zburdalnici se grăbesc la săniuș, pentru a se distra. Luminițe colorate 
asemenea curcubeului au fost agățate prin tot orașul. Umblam calmă și admiram 
acest peisaj frumos al decorului natural. Erau brazi prin toate parcurile decorați 
specific sărbătorii.

 Magazinele erau  aglomerate cu părinții ce caută cât mai multe cadouri. Eram așa 
de fericită, deoarece această sărbătoare specială unea familiile, iar toată lumea era 
împreună împărțind cadouri micuțe, pline de generozitate și suflet. 

M-am grăbit  spre un anticariat micuț, care mi se părea mie mai special. Pe geamul 
rece ca gheața erau imprimate flori de nea, ce reprezentau marca gerului necruțător. 
Am intrat într-o încăpere voluminoasă, plină ochi cu volume vechi distruse din 
cauza timpului nemilos. Am găsit  într-un colț mai restrâns o carte prăfuită, care 
aștepta să fie deschisă, ca povestea acesteia să fie citită. Am ridicat-o de acolo și 
uitându-mă mai atent am văzut că era, de fapt, jurnalul lui Mihai Eminescu.

Era doar adevărat? Mihai Eminescu? Autorul  atâtor poezii, atâtor cărți, recunoscut 
ca geniu avea un jurnal, iar acesta se afla în mâinile mele. Nu îmi venea să cred! Mi-
am întors capul să văd dacă găsesc anticarul și uitându-mă mai atent, am observat o 
făptură mică ce se ascundea după tejghea. Citea pe nerăsuflate, captivat probabil de 
acele pagini fantastice. I-am spus dorința mea de a cumpăra acea carte. La început 
acesta nu a fost de accord, deoarece zicea că nu era de vânzare. M-am întristat și 
la insistențele mele repetate, acesta a răspuns afirmativ din cap și mi-a explicat că 
aceste volume sunt scrise pentru a fi citite, iar acea carte nu mai fusese deschisă de 
mult timp. 

  Nici nu am apucat să îi mulțumesc, că am și fugit afară fericită pentru  acel cadou 
primit de Crăciun. Pentru mine era ca un dar, fiindcă a deveni scriitoare era visul 
meu.

Mara-Ilinca Tanasă , clasa VIII-a C

Cadoul de Crăciun
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Magazinul era un spectacol captivant pentru fiecare om ce pășea dincolo de 
usi. Ghirlande aurii, globuri atarnate de crengile bradului de Crăciun, acadele și 
decoratiuni sclipicioase creau o întreaga atmosfera feerica. Moș Crăciuni parcă îmi 
urmăreau fiecare mișcare pe care o făceam. Mă uităm împrejur și nu știam la ce sa 
mă uit prima data. Voiam să pun mâna pe fiecare plus pufos, trenulet în mișcare 
sau elf care ieșea din cutia de cadouri la fiecare cateva secunde. Am înaintat prin 
mulțime și un miros puternic de turtă dulce m-a izbit. În mijlocul magazinului se 
afla o mare casuta de turta dulce. Cea mai mare! Decorată cu ciocolata pe acoperiș, 
dulciuri colorate la geamuri, acadele si glazura ce curgea de pe margini, aceasta era 
atracția principala! 

Un anunt discret, însă, îmi tăia orice speranta ca as putea totuși să intru în ea 
pe ușa de un metru. M-am plimbat prin tot magazinul, dar gandul imi statea tot 
la masiva casa de turta dulce. M-am întors langa ea si am intrat pe ușa, fără sa 
ma gandesc. Nu, n-am făcut bine. Nu mai auzeam colindele de pe fundal, nu mai 
vedeam auriu în jurul meu… Vedeam o lumina puternica, dar nu erau farurile 
masinutei expuse în spatele magazinului. Era altceva, o lumina care s-a stins. 
În fața mea apare un elf. Se uita vesel la mine și aștepta sa îi zic ceva. Nu aveam 
cuvinte atunci. Îmi puneam o mie de întrebări, dar nu aveam niciun răspuns la ce 
se intampla. Deodată, elful ma saluta, iar eu ii raspund sfioasa inapoi, facandu-i cu 
mana. În spatele meu se afla o ciuperca mare, care părea a fi casa unui strumf...Dar 
unde mă aflam totuși? 

Răspunsul la întrebarea mea, în schimb, l-am aflat repede, odată ce elful mi-a 
prezentat locul. Mă aflam în “Lumea Poveștilor”". Nu mă așteptam la ceva mai puțin 
neașteptat. Am simțit o ușoară atingere pe umăr și am întors capul. În spatele meu 
se afla un strumf, nedumerit de vizita mea pe taramul lui. Cativa pași mai încolo o 
arca de acadele se înalța pe marginea unui râu din care curgea ciocolata. Din copacii 
de deasupra capului meu se auzeau niște veverițe certandu-se. Puțin mai încolo 
puteam auzi glasul mladios al unui inorog. Eram fermecată sa vad atatea personaje 
de poveste într-un singur loc. M-am apropiat de unde venea sunetul și am zărit 
cornul perfect ascuțit și strălucitor al inorogului. Era înconjurat de plante cu care 
vorbea, ale căror tulpini ajungeau până în nori! 

N-as fi vrut sa mai plec din “Lumea Poveștilor”", dar am auzit, ca prin vis, în 
difuzoarele magazinului anuntandu-se inchiderea acestuia în zece minute. M-am 
panicat și am căutat cu înfrigurare ușa prin care intrasem. 

Am deschis- o și amintirile au rămas în urma mea, ca un vis frumos...

 Gabura Ilinca, clasa a VIII-a C

Jucaria pentru un copil înseamnă bucurie, dar un magazin de jucării 
înseamnă un adevărat taram magic. Unele, sunt magazine și atât. În schimb, 
altele îți oferă amintiri de neuitat. Într-unul din acestea am trăit o experienta 

care mi-a rămas în minte ca și cum s-ar fi întâmplat ieri…

 Casa de turtă dulce

Desen: Lea Cheillan, III B
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Anghel Raluca, clasa a V-a B  

Intr-o zi am fost invitata de o prietena in LAPONIA ca sa sarbatorim 
Craciunul. Trebuia sa ma ia cu sania chiar Mos Craciun. Dar cand a aparut 
am observant ceva ciudat ceva ce nu mai vazusem….

Mos Craciun era trist. Avea costumul uzat iar in interiorul saniei avea doar niste 
cutiute de bomboane. Toate cadourile adevarate disparusera. 

Cand am ajus in LAPONIA am observat ca toti cetatenii erau transformati in brazi 
iar copiii acestora erau ori globuri ori cadouri. Prietena mea care era de asemenea 
un mic copacel de Craciun , mi-a spus ca o vrajitoare  malefica  pe nume Anti 
Craciun ii preschimbase in brazi pe toti cei care iubeau aceasta sarbatoare. Tot Anca 
(care era prietena la care venisem )  mi-a mai spus si ca singura metoda de a ridica 
blestemul era sa folosesti un sceptru magic care ar fi inlaturat totul. Acest sceptru se 
afla intr-o pestera micuta sub palatul lui Anti Craciun.

Urmatoarea zi am calatorit pana la pestera urmand aceasta harta : 

 Cand  am ajuns am vazut sceptrul 
stralucind de la un kilometru. Era foarte 
frumos si auriu. L-am luat intr-un minut 
de neatentie al vrajitoarei si BIBITI BABITI 
BUF toti bradutii, toate globurile si toate 
cadourile s-au transformat inapoi in 
oameni. Iar Anti Craciun a devenit loiala 

Mosului 
pentru 
totdeauna.

Am petrecut Craciunul frumos si cu Mos Craciun si 
cu Anca. Am petrecut pana dimineata si nu ne mai 
saturam de mancare , glume  si cadouri. A fost un 
Craciun de neuitat. Peste doua zile am primit doua 
poze, una era cu sceptrul pus pe masa Ancai iar cealalta 
era cu mosul ingropat in cadouri si vesel nevoie mare.

Păturan Thomas , clasa a V-a B

Era data de 24 decembrie. O singură zi înainte de Crăciun. Eu și cu 
toată familia mea ne-am adunat pentru a onora această minunată 
sărbătoare. Neavând niște prieteni prin preajmă,am decis să îmi pun 

geaca și să ies afară.

Imediat ce-am ieșit,m-am așezat pe o bancă și am privit cum minunații fulgi albaștri 
coborau din ceruri și după aceea se așterneau ușor pe pământ. Un anumit fulg mi-a 
atras atenția si a căzut deodată din ceruri, dar nu ca un fulg normal,ci mai mult ca un 
pix. Am venit mai aproape pentru a-l examina mai atent. Observasem că avea ceva 
imprimat pe el. Scria ,,Proprietatea lui Moș  Crăciun ’’. Nu-mi venea să cred că eu chiar 
am prins un asemenea fulg. Însă lucrul care nu-mi dădea pace: de unde a venit fulgul 
respectiv? 

Dintr-o data, pe neașteptate, am văzut cum un alt fulg a căzut. Și după acea încă 
unul. Păreau să formeze un fel de drum care trebuia urmat. Neavând altceva mai bun 
de făcut,am decis să-l urmez. După aproximativ zece minute am ajuns la cee ace părea 
a fi o cabana făcută din turtă dulce. Am ciocănit la ușă și,spre mirarea mea ,a deschis-o 
Moș Crăciun.

Nu cred că se aștepta ca un 
copil să bată la ușa lui în toiul 
nopții. M-a primit în casa lui și 
m-a întrebat ce caut acolo. I-am  
spus că am urmat niște fulgi care 
cădeau din cer. Aparent acei 
fulgi au căzut din sania moșului 
în timp ce livra cadourile. După 
ceva timp,m-am reîntors la 
familia mea,nerăbdător să le 
spun ce tocmai sa întâmplat. 
Desigur că nu m-au crezut,fiind 
doar un copil.

Orice ar fi, eu tot știu că acesteă 
întâlnire nu a fost una oarecare. Și 
abea aștept următorul Crăciun!

În așteptarea lui Moș Crăciun Salvarea Crăciunului
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Maria Rolea , clasa aVIII-a A

E    u si familia mea mergeam la 
Polul Nord să îl vizităm pe 
Moș Crăciun de ziua lui. Îi 

pregătisem un cadou deosebit care 
avea valoare sentimentală. Știam 
că acesta avea deja foate multe 
jucării, de aceea i-am scris fiecare 
dintre noi o scrisoare și i-am 
înramat o fotografie cu el și noi. 
Aproape ajunsesem și deja era 
mult mai frig și se făcea din ce în 
ce mai întuneric, deși era ora unu.

Pe drum, am oprit la un magazin 

ca să luăm ciocolată caldă ca să ne 

încălzim. Fix când am terminat-o, am ajuns la 

sediul Crăciun. 

Înăuntru erau mulți elfi alergând și făcând cadouri. Perioada asta era cea mai 

aglomerată, deoarece era Crăciunul. O bandă rulantă care se întindea prin tot sediul 

arătând ca un șerpișor. De pe ea, elfii luau piesele de jucării și le montau împreună, apoi alți 

elfi le luau și le împachetau.

După căteva momente, apare și Moșu’ alături de niște elfi cântând colinde cât coborau 

scările înspre noi. Când au ajuns la noi, s-au oprit și toți elfii au început să aplaude. Moșu 

a venit și ne-a luat în brațe, apoi ne-a oferit câte un cadou gigantic la fiecare. Imediat ce 

a avut ocazia i-am dat și noi cadoul. El a fost foarte impresionat de acesta, deoarece el de 

obicei nu primea cadouri, doar dădea. Era atât de bucuros, încât ne-a dus la magazinul lui 

personal de ciocolată caldă, unde veneau elfii și se știa că se face cea mai buna ciocolată, 

ca sa ne facă cinste. Cât timp eram acolo, un elf l-a sunat pe Moșu’ spunându-i să vină 

rapid, deoarece se luase curentul în tot sediul. Moșu’ și familia mea s-au ridicat direct, dar 

eu nu  m-am putut abține să nu termin ciocolata. Am băut-o dintr-o gură și am alergat ca 

să-i ajung pe ceilalți din urmă.

Toți trebuie să fim fericiți

Când am deschis ușa sediului, toți elfii alergau panicați prin tot locul, iar familia mea și 

Moșu’ încercau să-i calmeze, dar nu reușeau. Era hărmălaie. Trebuia să fac ceva. Am pășit 

înăuntru și am luat un clopoțel de pe bandă. Am dat din el cu speranța de a mă face 

observată. În urma clinchetului cristalin, toți s-au întors cu fața spre mine. Văzând cum se 

uitau la mine, nu era ușor, dar știam că asta era de făcut. Le-am spus că nu era momentul 

să se panicheze, ci să găsim o cale de a readuce curentul, deoarece în momentul acela erau 

numeroși copii care așteptau să primească cadouri în fața pomului de Crăciun. Aceștia 

și-au dat seama că asta era adevărat, așa că au venit cu ideea sa creăm energie pozitivă. 

Se spunea că rezolvă tot, dar totuși nu eram foarte siguri că va merge. Într-un final, ne-

am asumat riscurile pentru că știam că nu mai exista o altă cale și trebuia să ne grăbim. 

Am propus să cântăm colinde, deoarece acestea provoacă fericire și fericirea generează 

energie pozitivă. Moșu’ a dat ritmul și noi l-am susținut cântând și dansând. 

Deodată, tot sediul era fericit din nou, dar totuși ceva nu era bine, deoarece curentul nu 

revenea. Moșu’ și-a reamintit că azi venise un elf supărat la el spunându-i că voia foare mult 

să vadă selele de aproape. Ne-am dat seama că asta era problema, deoarece niciun elf nu 

trebuia să fie supărat. L-am căutat toți și l-am găsit în camera de relaxare a elfilor, supărat. 

Am rugat elfii să îi facă un binoclu cu care                 

putea să se uite la stele din propiere. 

Când l-au terminat, l-au rugat pe elful 

supărat să se ducă afară unde era 

binoclul. Acest era atât de fericit. S-a 

dus repede spre binoclu și s-a uitat în 

el. Cu un zâmbet a pornit iar curentul. 

Sediul s-a luminat tot și toți erau din 

nou fericiți. S-au apucat de muncă și au 

reușit să trimită toate cadourile copiilor la 

timp .
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Mi-a spus aseară un fulg, în vis,
Că stă acolo-n ceruri scris,
Că-n orice an, de sărbători,
Tu, Moșule, să îmi cobori!

La toți copiii pe pământ,
Chiar de-i ninsoare, ger sau vânt
Ca să le-aduci tot ce-și doresc,
Să-ți zic un simplu mulțumesc. 

Eu te-aș ruga să îmi aduci, 
Un coșuleț cu niște nuci, 
Sub brad aș vrea o păpușică, 
Una foarte frumușică. 

Venirea ta, cu jucării
E pentru noi o mare zi,
La Polul Nord de unde vii,
Să bucuri tu niște copii. 

Vlad Teodora
Clasa a VIII-a C

Iarna a venit cu un cadou mic
Fiind sub brad pitit,
Pus de Moș Crăciun

Cu drag în Ajun.
 

Moș Crăciun a venit
Cu un cadou de dăruit

Pentru copiii nerăbdători
Care îl așteaptă în zori.

Într-o secundă a intrat pe horn
Și a și plecat spre un alt om

Fericit și împlinit, că ne-a înveselit,
Apoi pleacă la Polul Nord înfofolit

Cu un Elf frumos gătit
Și cu sacul de gem mânjit.

Grecu Diana și Belou Astrid
Clasa a VII-a AMoș Crăciun a revenit, 

Demult nu l-am mai zărit.
Chiar mi-a fost dor de el,

Fiindcă este drag și pufușel.

Este îmbrăcat în roșu,
Cu cipicei cu moșu,

Pe care-i îmbracă neîncetat
Până vor fi de-aruncat.

Ne-a adus acum cadouri,
Niște bluze și maiouri,

Și nuiele la copii,
Care au fost răi, să știi. 

Țâncu Daria, Clasa a VII-a A

Moșul nostru îndrăgit,
Pe la case a venit,

Să ne-aducă cadouașe,
Care sunt foarte pufoase.

Renii săi îl trag în aer,
Ca s-ajungă pe la noi
Afară cântă un greier,

Iar furnicile-n mușuroi.

De dimineață când găsim cadouri
Ne uităm curioși în nouri,

Să îl căutăm pe Moș,
Care a intrat pe coș.

Gheorghiu-Milcin Alexa
Clasa a VII-a A

Iarna în umbra nopții
Se deschide ușa portii

Și prin horn e pregătit,
Moș Crăciun a și venit!

Cu sacul plin de bucurii
Pentru adulți sau mici copii.

Iarna lungă s-o vestească,
Toți să se pregătească,

Și curând fiecare o să primească
Ceea ce o să-și dorească.

Și prin neaua lungă, deasă,
Renii aduc cu bucurie

Cu o sanie măiastră
Spiritul de fericire.

Prundeanu Dragos
Clasa a VIII-a C

Moș Crăciun pe sanie vine
Cu cadouri pentru tine.
Are o barbă lungă albă
Și-o căciulă roșie dragă.

Renii sania urnesc,
Peste tot ei poposesc,
Daruri multe pun în prag,
Iar noi îi așteptăm cu drag.

Moșul cu bucurie le-a lăsat
Și împlinit a plecat.
Soarele a răsărit, 
Iar imediat copiii au venit.

Grecu Diana si Beloiu Astrid
Clasa a VII-a A

Moș Crăciun
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Azi e seara de Ajun,
Mai e puțin pân’ la Crăciun!
Biscuiții i-am gătit,
Pentru Moș i-am pregătit!

Sper ca Moșul să-mi aducă 
Ciocolată și o nucă ,
Cățelul vrea o jucărie ,
Iar mama o pălărie.

Toți ne-am dus să ne culcăm 
Pe Moșul să îl așteptăm.
După ce am adormit,
Ceva ciudat s-a auzit.

Scările le-am coborât,
Dar n-am crezut ce-am văzut!
Moș Crăciun tot a mâncat
Și pe horn el s-a blocat!

Rudolph de el tot trăgea
Cu niciun chip nu reușea!
Pe tatăl meu eu l-am chemat
Pe Rudolph l-a ajutat.

Când toți trei am tras o dată
Moșul a ieșit de-ndată.
Acesta mult ne-a muțumit
Și a plecat foarte grăbit.

Predescu Raisa Andreea
Clasa a VI-a A

E motiv de sărbătoare,
A venit ziua cea mare

Și după cum bine stiti,
Cadouri o sa primiți.

Ieri seara, când ați adormit,
Prin geam Moșul v-a privit.

A venit încet pe horn
Și s-a oprit pe coridor.

A ajuns la al vostru brad,
Încetișor s-a aplecat
Și a pus pentru copii

Haine, dulciuri, jucării.

Astăzi, când voi v-ati trezit,
Tare v-ați mai veselit

Știind că Moșul n-a uitat
Cum să vă facă pe plac.

Dumitru Vlad, clasa  a VIII-a C

Stăteam și așteptam venirea Moșului
Acesta coborând pe cărămizile coșului

Moșul mă privește și pe hol el a fugit,
A sărit în sanie și nu l-am mai găsit.

Când anul urmator a venit,
L-am prins și i-am cerut iertare,

Acesta mi-a zâmbit și mi-a dăruit o floare,
I-am întins farfuria cu biscuit și lapte

Și usor a plecat în noapte.

A doua zi, când m-am trezit,
Parca totul a-nverzit,

Lumea era mai caldă,
Zăpada era mai albă

Cadouri sub brad stăteau
Și la mine se uitau.

Le desfac încet
Și văd un clarinet.

Din el am suflat
Și lumea s-a cufundat,

Într-un nor lumea a picat,
Negru, peste tot aflat.

Și din nou eu am suflat,
Și lumea înapoi s-a dat,

Și timpul pe loc a stat,
Și lumea nu s-a mai mișcat.

Și din nou eu am suflat,
Și lumea iar s-a mișcat,

Și norul s-a spulberat,
Și lumea s-a eliberat.

Clarinetul eu am pus,
Într-un loc sigur l-am ascuns,

Dacî clarinetul foloseam,
Lumea în pericol băgam.

Daria Roman, clasa a VIII-a A

Desen: Alex Ristici, II B

ClarinetulMoșul s-a blocat în horn!

Dimineata de Crăciun
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Oancea Maria, clasa a VI-a A

A
hhh... 31 Decembrie 2018. Ultima zi din anul respectiv. Afară ninge, 

peste drum oamenii aprind artificii şi vecinii din dreapta şi stânga 

aprind focul. Numai eu stau în casă, pentru că am nasul înfundat şi 

temperatura corpului tot creștea.

Eram cu toate acestea fericit. Pentru mine, statul în casă sau statul afară de Anul 

Nou nu face o diferenţă majoră. La fel şi faptul că eşti răcit sau nu. Cea mai bună 

parte este că acest frumos eveniment este de neratat, chiar dacă eşti încuiat în beci, 

fără ferestre sau lumină, doar o bezna infinită.

Stăteam liniştit pe canapea şi citeam, când îl aud pe tata spunând numaratoarea. 

Pentru că tatăl meu nu vrea să o rateze, începe cu 60 de secunde. Clasic... Am stat 

vreo 10 secunde pe gânduri şi mi-am spus că  deși nu contează dacă sunt în casă 

sau afară, trebuie să stau cu familia mea, iar dacă ei vor afară, voi merge afară. În 

urmatoarele 20 de secunde îmi pun pe mine: fular, două hanorace, ghete, trei căciuli 

şi pantaloni groşi. O, să nu uităm de mănuşi. Am izbucnit afară și încep să numar şi 

eu cu familia mea.

''Şapte. Şase. Cinci...'' Eram aşa fericit. ''Trei... Doi... UNU!'' Era 1 Ianuarie 2019. Am 

deschis şampania şi am băut toţi un pahar, apoi le-am spart pentru noroc şi am 

intrat în casă să le trimitem tuturor mesaje de Anul Nou. Apoi ne-am uitat la filme 

până la patru dimineaţa.

Sper ca noul an să ne aducă tuturor bucurii! 

          Sfârşit de An

Alexandrescu Sofia, clasa a VI-a A

Lungi troiene călătoare acoperă străzile micului sat. Cumplita iarnă își 

așterne frumoasele farmece înghețate peste casele sătenilor.

Fulgii de nea zburau prin aer ca un roi de fluturi albi. Puteai spune că sunt mici 

lumini ce stârnesc focul tinereții, stins de mult în sufletele celor bătrâni.

Copacii poartă zale argintii pe crengile lor goale. Fiori de gheață se răspândesc pe 

umerii lor albi ca marmura.

Copiii ies afară la zăpadă. Își iau săniuțele pe deal și se dau pe derdeluș ca mașinile 

de curse. Alții construiesc oameni de zăpadă și se luptă cu bulgări de nea.

Însă tot ce este frumos are un sfârșit. Noaptea se abate asupra micului sat. Lumina 

felinarelor crează fantasme albe, ce cutrieră străzile singuratice. Pe dealul de lângă 

așezare, Crăiasa Zăpezii, călare pe un armăsar alb, înaripat, veghează îndeaproape. 

Ochii ei albaștrii și înghețați păreau să fie triști, de parcă și ea ar dori să se alăture 

copiilor și jocurilor lor. Însă ea plecă călare, Dumnezeu știe unde, căci multe sunt de 

făcut, lăsând în urmă un singur trandafir înghețat.

Iarna cea cumplită
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Curg pâraiele de apă, 

Peste-al iernii rece-obraz.

Și tot cântă ea din harpă, 

Iarna cântă de necaz.

Vine calda primavară, 

Înmiresmată c-altădată,

Se uită frumos la mine, 

De mână nu mă mai ține.

Plouă, plouă, nu mai ninge,

Fulgul alb nu se prelinge.

Aoleu, Iernuța mea, 

Strânge-ți  acum mantia!

                                                         

Iarnă, iarnă ești geroasă 

Friguroasă, dar frumoasă, 

Tu cu fulgii tăi de gheață 

Și cu adierea ta măreață. 

A venit în fața mea

Un fulg mic, un fulg de nea,

El se joacă în splendoare

Fără  aripi zburătoare.

Vlad Teodora

Clasa a VIII-a C

Oh, tu iarnă friguroasă,

Tu cu o fire grațioasă,

Ai venit din nou în sat,

Ca să ne dai mai mult de lucrat!

Aseară n-am prea dormit,

O fereastră a pocnit,

De la viscolul creat de tine,

Oh, iarno, ce-ai tu cu mine?!

Natura a murit toată,

Pe drum zăresc doar o fată

Care plânge după a ei floricică,

Ce și-a dat duhul de mititică.

Pleacă acum, iarnă grea,

Un fulg pe-aici să nu mai dea!

Căci numai probleme tu aduci,

Oh, iarno, departe să te duci!

Pădure Călin

Clasa a VII-a A

Renii moșului se pregătesc,

Familii cadouri dăruiesc,

Copiii în sat colindă,

Pe la case se perindă.

Eu în casă stau,

Ciocolată caldă beau,

Cățelușul șade-n coș

Și îl așteaptă pe Moș.

Fulgii lin cad pe pământ,

De la colindători se aude-un cânt,

Lumea e tare nerăbdătoare

Pentru această sărbătoare!

Iarna pleacă repede de la noi,

Cu zăpadă, nori și ploi,

Primăvara vine-ndată,

Cu flori, soare, colorată.

Gheorghiu-Milcin Alexa

Clasa a VII-a A

Plecarea iernii

Iarna cea grea

Iarna trecătoare
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Lazăr Catinca Ioana, clasa a VIII-a B

O l liniște de plumb reduce peisajul mort la o tăcere aspră. Fulgii rari, 

minusculi de zăpadă cad molatic, fără zgomot pe pătura rece a 

pământului, legănându-se într-un vals trist coordonat de suflarea 

crudă și înghețată a vântului de iarnă. Spectacolul amar al fulgilor e acompaniat de 

o lumină arămie a soarelui, înăbușită de norii veninoși și sumbri de pe cer. 

Treptat, lumina moare. Lumina, singura notă de euforie ce înveselea tabloul tragic 

al anotimpului îndurerat, se stinge. Soarele pierde lupta cu norii cenușii, iar astfel 

lumina înroșită de amurg capătă nuanțe închise și fumurii, învăluind totul într-o 

tensiune ascuțită, dureroasă, ce semnalează cu jale venirea temută a nopții inerte și 

reci. 

Noaptea de iarnă, plină de coșmaruri sfâșietoare și umbre străine, îmbrăcată într-o 

mantie groasă de angoasă, pășind mândră printre brazii negri în lumina palidă a 

lunii și înconjurată de orchestra dezolantă a vântului ce șuieră tăios.

Copacii golași, aflați în pragul morții, plâng amar sub povara de cristal a zăpezii. 

Peisajul de iarnă este învelit într-o lumină aurie, dulce - amăruie. Este singura 

clipă senină din toată sceneta tragică a anotimpului alb, în care toată lumea tace, 

învăluită în tristețe și jale. Parcă și fulgilor le e teamă să mai cadă. 

Soarele apune. Noaptea moartă preia tronul.

APUS DE IARNĂ
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Cu-n Eminescu ne mândrim,
Căci a dus faima-n lume
Și an de an sărbătorim

Pe-un Eminescu anume.
E cel ce-nseamnă poezie,
E cel ce-nseamnă a iubi,
E cel pe care îl vom scrie

De-atunci și până n-om mai fi.
Tu, Eminescu, veșnic ești,

Căci poezia este viață,
Ai scris și versuri și povești
Și n-ai rămas de gheață.

Și de ne naștem înc-odată,
Cu-n Eminescu ne-am ales,
Pe cer Luceafărul se-arată

Și azi găsim un înțeșes.
Și Eminescu de rostim

Înseamnă vers și un destin,
Tu, Eminescu, ești distins,

Luceafăr veșnic, nu pretins!

By Andreea ȘANDOR
Prof. Limba Română

În perioada 14-17 ianuarie, în cadrul orelor de limba și literatura 
română, au loc activități aniversare ale „poetului nepereche” al 

neamului românesc, prilejuite de sărbătorirea zilei Culturii Naționale, 
ziua lui Eminescu.

 

Bibliotecarul școlii, împreună cu  profesorii de limba română, 
prezintă elevilor date despre viața și opera ,,Luceafărului poeziei 
românești’’, amintiri, manuscrise și fotografii inedite, precum și 

curiozități despre stilul mai puțin necunoscut de viață al geniului, 
expuse print-un documentar bine structurat și incitant.

 

Elevii au ocazia de a-și da frâu liber imaginației prin activități 
creative ce se încheie cu poezii concepute de aceștia pe baza unor 
cuvinte eminesciene: „pădure”, „iubire”, „noapte”, „lună”, „stele” și cu 

portrete ale marelui poet.

Un Luceafar poezie,
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Eminescu

Soarele se-așterne, sfios, în noapte,

Valurile mării se sparg, pe rând, în șoapte,

Mă așez pe nisip cu un aer dramatic

Și privesc, în depărtare, peisajul romantic.

Parcă îmi străpunge inima o sclipire,

O enigmă, un murmur, o amintire.

Și într-una dintre aceste nopți obscure

Mă gândesc la un anume cineva, 

Ce, ca băiet, cutreiera prin pădure.

Poetul ce-amintește de lună și de stele, 

Poetul ce trăiește prin ale sale scrise perle,

Poetul ce ne-nvață despre iubire, despre viață,

Eminescu, spirit efemer, ce dăinuiește prin sper-
anță.

Amza Sara

Clasa a VIII-a C

Regina Lunii

Știu că nu-ți mai amintești

Iubirea noastră ca-n povești,

Nici nu mai știu ce s-a-ntâmplat,

Ne-am certat?

Ne-am împăcat?

Eram atât de fericit

În noaptea când ne-am întâlnit,

Erai cea mai frumoasă zână,

Mai sclipitoare decât mândra lună. 

Când m-am uitat în ochii tăi

Așa de negri,

Așa de goi,

Am știut într-o clipită

Că vreau să fii a mea iubită.

Acum sunt singur și rănit,

Inima mi-ai ofilit,

Dar eu încă te iubesc,

Mereu de tine-mi amintesc.

Dumitru Vlad

Clasa a VIII-a C

O plimbare prin codru

Era seară și nu zăreai nimic,

Dar, te rog, mai stai un pic,

Să simțim adierea de vânt,

Acum îmi răsare un gând.

Luna dă lumină așa firavă,

Îți zăresc privirea suavă,

Pădurea pe amândoi ne ocrotește,

Luceafărul din zare ne privește.

Georgescu Maia

Clasa a VII-a A

Ca stelele din zare

Te-am văzut, o fire grațioasă,

Erai superbă precum o crăiasă,

Crăiasa cerului măreț

Și a norului pizmăreț.

Ne-am plimbat ambii prin pădure,

Ți s-a așezat în păr un fluture,

Și-am dansat la umbra codrilor,

Așezându-ne pe spatele mușchilor.

Eu ți-am zis că te iubesc

Și că n-am să te părăsesc,

iar zâmbetul tău îmi pare

Ca stelele ce lucesc în zare.

Pădure Călin

Clasa a VII-a A
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  O adiere blândă îmi mângâie obrajii 
    Stând sub protecția pe care mi-o oferă brazii,

    Plopul stă mândru și semeț în lumina lunii,
    Astrul ceresc ce dă speranță lumii . 

    Bântuie în vis ca o sclipire în întuneric
    Versurile tainei cu sunet puternic.
    Ale iubirii șoapte dăinuie mereu,
    Și își găsesc ecou în sufletul meu. 

      
      Și scriu fără încetare, ca o prizonieră,

      Fermecată de natura de o frumusețe efemeră. 
      Cu ochii vrăjiți în priveliștea de poveste 
      Aud glasul tău cum dulce îmi șoptește:

      Te iubesc!

Tanasă Mara
Clasa a VIII-a C

În pădurea adormită,
Unde îngerii poposesc,

Al tău chip în noaptea plină
Îmi șoptește “te iubesc!”

 
Stelele lucesc în zare,
Ne privesc neîncetat,

Cuprind taine și mistere,
Luminând neîncetat.

 
Atmosfera de poveste,
Trilul bufniței măiestre,

O dulce strângere de mâini,
Nu-mi dau voie să-ți șoptesc

Nimic altceva, decât
Un simplu “te iubesc!”

 Gabura Ilinca
 Clasa a VIII-a C

Poveste...

Când stelele adorm,
Păsările vin în zbor 

Cu un dar nemaivăzut ,
Să mergem în văzduh 

Să-l vedem pe maiestrul Duh.

 Împreună am pornit 
Și l-am vizitat împreună 

Pentru a face o faptă bună. 
Am dat iubire copiilor 

Și ne-am rugat cu stăruință
Ca toți copiii să aibă credință.

Beloiu Astrid
Clasa a VII-a A

Visul
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Printre lună, printre stele,
După nouri, zile grele,

Din senin ni se arată
Un om bun, fără cravată,

Ci îmbrăcat la papion,
La scris, mare campion!

Pe noi ne inspiră și-l iubim,
Poet, pe care Eminescu-l numim,

Ne-a adus cu drag, din minte,
Poezii și multe pilde.

Prozator și jurnalist, înclinat spre romantism,
De copil, oportunist, se ducea spre clasicism,

A-nceput de mic să scrie,
Fericire ca să fie

Pentru noi toți de cândva,
Să venim din urma ta!

Dermengiu Andrei-Noah
Clasa a VIII-a C

Un Făt -Frumos cu ochi căprui,  
Șade-n știrea nimănui,
Sub un cer de stele plin,
Scrie într-un stil divin.

Noaptea poartă în spinare
O lună, una oarecare,
Ea luminează cu speranță,
Să creeze o nouă viață.

Eminescu tot suspină,
Luna nu-i deloc mai plină,
Iar pe foaia lui răsare 
O nouă rază de soare.

Vlad Teodora
Clasa a VIII-a C

În pădurea cea divină
După umbre și dureri,
Stă șezut ca-ntr-o grădină
Un mormânt ornat cu flori.

Sub un clar subtil de lună
Se ascund prin văzduh
Sentimente de durere
Regăsite printre stele.

Iar în noaptea cea pustie
Luna apare argintie,
Iar călimara de cerneală
A rămas aproape goală.

Și durerea și speranța
Toate omul definesc,
Iar izvoarele și cerbii
Natura o-nveselesc.

Iar petalele-adormite
Se trezesc sub clar de lună,
Suflet blând, îndurerat,
Eminescu, noapte bună…

Pop Daria- Maria
Clasa a VII-a A

Eminescu
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Sofia Alexandrescu, clasa a VI-a A

Lumea este amorțită și tăcută. Ca un trist film alb-negru, satele sunt 

înghețate și lipsite de viață. Numai vuietul viscolului sălbatic se mai aude în 

acest tărâm friguros.

Dar ce se vede, venind ca o cometă, de după nori? Raze aurite spărseseră plapuma 

norilor, ce țineau viața captivă într-o închisoare a iernii.

Primăvara, călare pe spinarea unui armăsar înaripat, cu sânu-i de verdeață, venise 

înapoi în țară, cu scopul de a goni bestiile iernii, viscolul și crivățul, înapoi în Tărâmul 

Gheții. Alături de ea cocostârcul tainic și veselele cântări anunțau lumea că sezonul 

căldurii începuse. Cu fiecare bătaie a aripilor , gheața de pe sate se topi. Lumea, 

plină de optimism, ieși afară, dezamorțindu-se. În curând străzile se umplură de 

cântece străvechi, culoare, iubire și lumină.

Rapide ca gândul, florile își scoaseră capetele de sub pământul umed. Vestitorii 

primăverii, ghioceii albi ca laptele, sa aliniară ca mici soldăței în fața Zânei Primăverii. 

Cu o mișcare a mâinii, binefăcătoarea noastră a înlăturat de tot norii, făcând loc 

pentru soare, ce-și va întinde razele în toate colțurile lumii.

Vrăbiile și rândunicile își începuseră cântecele veșnice. Animalele zburdară fericite 

pe câmpii. Codrul des își înverzi mantia misterioasă, peștii săriră din apă, jucându-

se fericiți și înotând în apa caldă. Copiii au ieșit afară, bucurându-se de îmbrățișarea 

soarelui care-i proteja de frig. Acesta este un concert al naturii, un adevărat festival 

al primăverii, pe care eu nu-l voi uita niciodată.

Festivalul Primăverii
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Și nu pot încheia fără povestea lalelei. Se zice că sultanii din vechiul Imperiu 

Otoman purtau la turban o lalea. Astfel numele de „tulip” se trage de la cuvântul 

persan „tulipan”,adică…turban. 

Lalelele provin din Asia, iar pentru comercianții europeni, care străbăteau mările 

și țările, erau ca și aurul. Secole 

la rând nebunia comerțului 

cu bulbi de lalele a animat 

piețele olandeze. În 1642 

în Lisse s-a deschis 

un muzeu numit 

„Laleaua Neagră”. 

Deschid ochii 

și privesc lalelele 

din grădina mea. 

Mă îndeamnă să 

deschid paginile 

unei cărți și așa 

intru în lumea 

descrisă de 

Alexandre Dumas, 

în romanul său 

„Laleaua Neagră”.

Comănici Flavia, clasa a VIII-a C

C            e este frumusețea? Sunt atât de multe definiții! Nu știu ce să aleg, dar în 

aceste zile de izolare, în care îmi văd rudele, prietenii, profesorii pe un 

ecran, am lângă mine cele mai plăpânde creații ale lui Dumnezeu, florile.

Sunt ca orice ființă, au nevoie de iubire, de apă, de substanțe, care să le hrănească 

și, în primul rând, au nevoie de soare. Eu le dăruiesc dragostea mea, ca și cum ar fi 

prietenele mele și nu fac diferență între ele. Fiecare mireasmă și culoare mă încântă, 

de la lalelele în nuanțe de roșu, galben sau mov, până la narcise, liliac, gura leului, 

crăițe, iasomie, petunii, trandafiri, care acum își scot petalele, sau regina nopții, care 

parfumează aerul nocturn.

Florile au poveștile lor. Privind cireșul înflorit îmi amintesc de sensibilitatea 

japonezilor, care au scris poeme despre perfecțiunea florilor de cireș. O albină ce se 

oprește în iasomia albă, frumos mirositoare, îmi amintește de Zâna Florilor dintr-un 

basm citit cândva.

Sunt înconjurată de atâtea culori, iar acum ajung lângă covorul de lalele 

multicolore, îngrijite cu mare drag de mama mea. Mintea mea mă duce înapoi, în 

timp și spațiu, în localitatea olandeză Lisse, nu de parte de Amsterdam și Haga, 

unde se află un imens parc natural cu milioane de flori. Se numește Keukenhof, iar 

acum este închis pentru vizitatori.

      Cu ochii minții îmi amintesc cum i-am parcurs aleile, descoperind toate florile 

din lumea asta, aduse de pe toate continentele: orhidee exotice, cactuși, ferigi. 

Frumusețea lor mi-a îmbogățit mintea, imaginația mea a început să zboare...

       O floare ne aduce mereu bucurie. O poți dărui, chiar și virtual, trimițând o 

fotografie pe WhatsApp! Mesajul tău este un semn de prețuire.

O întâmplare petrecută într-o grădină cu flori

Desen: Alex Dobrescu, III B
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Amza Sara, clasa a VIII-a C

La un moment dat în viață, orice copil visează să crească, să fie independent 
și să își poată lua deciziile pe cont propriu. Orice copil pierde, într-o clipă 
sau alta, farmecul inocenței și pășește nestingherit pragul maturității. Fiind 

eu însămi o victimă a falsei preconcepții că ceea ce îmi doresc este să cresc cât mai 
repede, câteodată mă găsesc nevoită să îmi închid ochii și mă întorc nostalgică 
pe meleagurile celei mai frumoase lumi pe care am avut norocul s-o descopăr: 
copilăria.

Ce poate fi mai frumos decât un univers în care toate grijile sunt sfărâmate în 
pulbere și luate de aripile calde ale vântului, în care singurele probleme sunt 
juliturile superficiale în genunchi de la o cazatură din plinul unui joc? Pășesc 
precaută în această lume colorată și plină de speranță și nu îmi pot lua ochii de la 
splendoarea acesteia. În stânga mea, o scară înaltă în spirală pare să conducă la uși 
spre toate amintirile copilăriei mele, din dreapta mea se aud clinchetele cristaline de 
râsete ale unor copii. Înaintând, mintea mea este îmbăiată în delicioasele mirosuri 
de turtă dulce, măr copt și vată de zahăr. Parcă mă regăsesc într-o poveste cu prinți 
și prințese, cavaleri curajoși și aventuri palpitante din care n-aș mai vrea să ies.

 Aleg să mă opresc în fața unui carusel, iar în capul meu se proiectează o vagă 
imagine a memoriei acestuia. Îmi aduc aminte cu câtă ardoare voiam sa ma dau 
în  acest carusel și cât de furioasă eram pe sentimentul de frică ce mă oprea din 
a-mi împlini dorința. Un gând fugar îmi trece prin minte și zâmbesc la simplitatea 
și totodată puterea sentimentelor mele de atunci. În fața ochilor mei, înapoi în 
tabloul de acum șapte ani, intră în cadru mama, blajină și iubitoare cum o știu 
dintotdeauna, și îmi dă o îmbrățișare care mă face să uit de toate certurile pe care 
le-am avut cu ea și de toate supărările pe care mi le-a cauzat pentru simplul fapt că 
sufletul meu de copil nu înțelegea grijile ei. Mama m-a ținut strâns de mână și mi-a 
promis că, dacă aleg să mă dau în carusel, urma să fie chiar acolo cu mine, așa că am 
înaintat curajoasă, sub protecția absolută a mamei și m-am distrat ca niciodată. Cât 
de ușor era totul pe atunci!

Ajung și la sfârșitul călătoriei mele pe tărâmul copilăriei și trebuie să mă întorc 
acasă, avand parcă un sentiment de armonie în inimă. Știu acum că, uneori, pentru 
a păstra pe deplin un moment în suflet, trebuie doar să apreciezi cu simplitate 
frumusețea clipei, așa cum numai un copil, prin puritatea sa, ar putea.

  Pe meleagurile copilăriei

Olteanu Oana , clasa a VIII-a C

Nu voi uita niciodata ziua in care am decis sa fac curat in pod. Hotarata sa 
organizez toate jucariile, pozele si diferite alte obiecte, am inceput prin a 

scoate toate lucrurile si a le pune pe canapea

Ma simteam coplesita, pentru mine fiecare obiect avea valoarea sa si imi era greu 
sa ma despart de el. Tot cautand in malderul de jucarii, gasesc un trenulet rosu si 
lung, plin de compartimente. Il iau in mainile tremurande pentru a-l studia mai bine, 
.. era chiar jucaria mea preferata din copilarie, ce credeam ca s-a pierdut in anul in 
care ne-am mutat. O lacrima imi aluneca incet pe obraz, iar in mintea mea incep sa 
se deruleze toate amintirile frumoase petrecute cu aceasta. 

Inchid ochii, coplesita de emotie si deodata ma trezesc in casa  noastra in care 
am facut primii pasi. In fata mea, o fetita se juca voioasa cu ternuletul rosu…eram 
chiar eu cu ani in urma! Zambesc fericita si privesc cum trenuletul merge pe sine, 
oprindu-se in fiecare statie sa ia pasagerii : ursuleti din plus, soldatei din lemn si 
cosulete cu bomboane. Brusc, usa camerei se deschide si intra surioara mea mai 
mica. Venise sa se joace cu mine. 

Voiam sa mai petrec cateva momente privind o parte frumoasa a copilariei 
mele dar scartiitul usii m-a trezit la realitate. In fata mea mea a reaparut gramada 
cu jucarii care trebuia aranjata. In dreptul usii se afla tot sora mea, de data asta 
invitandu-ma la masa. Atunci am realizat cat de repede trece timpul si cat de mult 
trebuie sa pretuim momentele traite alaturi de cei dragi.

TRENULEȚUL ROȘU

Desen: Noelle Papacu, II A
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Vlad Teodora, clasa a VIII-a C

Copilăria este lumea mirifică din care lipsește tristețea. Aici, copiilor li 
se citește mereu pe fete veselia, iar grijile îi ocolesc cu incapatanare. 
În acest taram al fanteziei, buzele lor știu doar sa rada, iar sufletele lor 

zboara precum fluturii suavi in lumina cald a soarelui de primavara. Inocenta cu 
care copii își trăiesc copilăria este asemenea gingasiei prin care florile gustă din 
splendoarea vieții.

Atunci cand vorbesc despre copilărie, primul meu gand este legat de cele mai 
frumos lucru de care am avut parte în copilărie: imaginatia.

De mic copil am fost o visătoare. Mă țineam de mână cu imaginatia, ca și cum ar 
fi fost prietena mea cea mai buna.

Visam ca sunt o prințesă și că locuiesc împreuna cu părinții mei, regina și regele, 
într-o imparatie îndepărtată. Mama era „regina mereu veselă”, asa-i spuneau 
curtenii deseori. Ei se minunau cum de atunci cand intra in incapere, inveselea 
pe fiecare. Tata era ocupat mai mereu, nu-l vedeam deloc prin preajmă. Era prea 
ocupat sa devină rege peste mari și tari, să cucerească lumea-ntreaga.

Cand venea acasă, tata îmi aducea mereu cate un ceas, fie că era un ceas 
deșteptător, cucu sau un cesulet de mana. Niciodată nu am înțeles de ce, aveam 
tot ce-mi doream, un ceas era complet inutil la cate bijuterii și podoabe aveam. De 
fiecare data cand primeam cate o cutie cu un ceas în aceasta, ii reprosam tatălui 
meu ca nu stie sa faca cadouri. Tocmai el ma invatase ca „a face cadouri cuiva e 
un dar de la Dumnezeu de care nu toți oamenii au parte”, însă, pe atunci, eram 
convinsă ca el nu va primi în veci acest dar sacru.

Anii au trecut si inca eram prinsa in acel taram imaginar. Ideea de a mă întoarce 
la realitate nu îmi trecuse nicidecum prin cap, intrucat nu îmi puteam imagina ce 
s-ar putea intampla în lumea adevărată. Eram încă printesa de 6 ani, chiar dacă 
nu mai aveam mult și implineam frumoasa varsta de 18 ani. Însă viața mea nu mai 
era așa roz ca de obicei. Venise ziua în care tata nu a mai plecat în drumetii. La 
început a fost ciudat sa il vad mereu cu noi în palat, cina mereu impreuna cu mine 
și mama, se plimba cu mama în fiecare zi prin grădina, nu mai era același pe care-l 
cunoșteam.

Cu ocazia majoratului meu, organizasem cea mai mare petrecere. Printi si 
printese de peste mari si tari urmau sa imi aduca cadouri dintre cele mai frumoase. 
În timp ce mă pregăteam de marea gală, am primit o veste neașteptată. 

Călătoria mea în lumea imaginației
Brusc, m-am trezit la realitate. Nu mai eram în castelul din imparatia îndepărtată, 

eram acasă. L-am văzut pe tata întins în pat cu pătura pana la gat. Îmi făcu semn 
să mă apropii de el. M-am pus în genunchi langa pat. Acesta mi-a spus ca are o 
boala grava si ca urmează sa își ia zborul către o lume mai buna. Am izbucnit in 
plans. 

În ultimele clipe de viata, tata mi-a zis povestea din spatele acelor ceasuri, care 
cu ani în urma mi se păreau inutile. El mi-a zis ca fiecare ceas îmi înseamnă încă o 
secundă, un minut, o ora, o zi, un an de viata. „ Viața e cel mai important lucru pe 
care ii detii. Pretuieș-te-l!” îmi zise el, cu durere în suflet. 

În următoarele secunde, am simțit că mi-am pierdut o părticică din suflet. Totul 
s-a înnegrit în fața ochilor. Mama a început să plângă și dus a fost sufletul tatălui 
meu… eroul sufletului  meu.    

                      

Desen: Vlad Teodora VIII C
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Tanasă Mara-Ilinca, clasa a VIII-a C

Vântul adia liniștit legănând crengile copacilor înmuguriți. Cerul era senin, 

de o culoare străvezie, iar soarele era strălucitor, de parcă atunci se trezea 

și lumina întreaga natură. Mă plimbam desculță pe iarba plină de rouă și 

simțeam aerul răcoros al dimineții. Închideam ochii și îmi imaginam că visam și eram 

într-o lume necunoscută. Locul era unul special, natura era mirifică, mă aflam într-un 

loc fantastic.

M-am apropiat încet de apa cristalină și am simțit cum un fior îmi străpungea șira 

spinării. Era rece ca de gheață. Pietricelele micuțe de la mal arătau ca niște perle 

agățate de un colier, dar pentru mine erau de fapt intrarea spre adâncurile apei 

albăstrii, o intrare spre un vis ascuns. Marea era nesfârșită, veșnică. Peștișori mici și 

colorați se plimbau prin limpezimea apei ca la o festivitate, era un adevărat festival, 

o explozie de culoare care parcă era ireal, ca dintr-un tablou.

Am întors capul, iar în stânga mea munții semeți și mândri străpungeau văzduhul, 

conferindu-mi un sentiment de liniște, mă aflam sub protecția naturii. 

M-am hotărât să merg pe o cărare prin pădurea deasă, ce mi se deschidea în fața 

ochilor. Mă simțeam de parcă mă întorceam înapoi spre lumea reală, spre micul 

orășel unde se afla casa bunicilor. Numai când vizitam locurile copilăriei, aveam 

puterea de a mă teleporta în această lume fabuloasă, unde numai copiii care 

credeau cu adevărat o puteau vedea. 

 Cu trecerea anilor am înțeles ce era de fapt: amintirile mele din trecut, se conturau 

perfect și care îmi făceau atâta plăcere. Copilăria mea minunată la bunici de care mă 

leagă atâtea amintiri dragi sufletului meu !

Un vis ascuns în adâncul sufletului 

- Alexandrescu Sofia, clasa a VI-a A

O petală a unei flori de cireș îmi cade ușor pe umăr. Vântul bate timid prin 

livada bunicii, creând o mică ninsoare roz.

Nostalgia îmi cutreieră inima. Sub lumina trandafirie a copilăriei, 

îmi aduc aminte de gustul dulce al roadelor copacilor, de jocurile de leapșa prin 

frunzișul răcoros și de întinsul sclipitor al iazului unde rațele bunicii se odihneau.

Ciripiri ascuțite îmi umplu urechiile. Lumina soarelui dintr-o vară depărtată îmi 

mângâie fața și îmi orbește ochii. Ce minunat, ce frumos... Să simți din nou tinerețea 

curgând prin vene... Cum acea energie copilăroasă revine la loc, ca un foc de mult 

stins, ce este dintr-o dată aprins din nou.

Frunzele verzi îmi gâdilă creștetul capului. Ce senzație... fiind copil, cireșii erau 

giganții mei prietenoși, acum, simpli ca orice copac din viața de oraș. 

Cum merg prin livada aceasta, pot să jur că aud, ca un ecou, vocea bunicii mele 

chemându-ne înăuntru, seara târziu, după o zii de joacă, când cerul se pregătea 

pentru tihnitul somn al nopții.

 Vai, dar zilele acelea sunt de multe plecate. Livada aceasta este ruina copilăriei 

mele, și nu mai uitându-mă la casa dărăpânată, ce obișnuea să ne ferească de 

fioroasele creaturi ale nopții, la iazul murdar, care obișnuia să fie locul unde ne 

băgam picioarele, să ne răcorim și la livada plină cu copaci putrezi și infestați de tot 

felul de gândăcei, ce obișnuia să fie plină de viață și raiul imaginației mele, îmi aduce 

lacrimi la ochii mei îmbătrâniți

      Ruina copilăriei mele
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Rămasă singură în acea cameră 

necunoscută, ca orice copil de 

cinci ani m-am lăsat pradă curiozității.

Am luat obiectul pe care adulții îi 

spuneau carte. Ei îl descriu ca pe ceva 

magic și tainic, însă mintea mea de copilă 

îl vedea doar ca pe un morman de hârtii, 

acoperite de litere, cu o copertă aurie 

frumoasă. Pe ea, cu litere mari, scria 

“Poveste fără Sfârșit”.

Mă așez pe fotoliul mare din colțul 

camerei. Ușor, ușor, încep să citesc, 

folosindu-mă de abilitatea nou învățată. După numai câteva pagini, simți cum 

cartea mă atrage în acțiunea sa, ca o tornado a imaginației. 

În curând sunt mica, mica, cât o literă! Sar de pe pagină pe pagină, văzând 

cum personajele prind viață și cum locurile acțiunii mi se arată. O furtună de 

emoții îmi năvălea mintea mea mica și fragile, de parcă personajele și cu mine 

aveam o legătură aparte. Eu, cititorul,  vedeam povestea prin ochii lor și simțeam 

sentimentele lor. Îmi dau seama de ce mama insista ca eu să citesc. Vai, dar acel 

morman de hârtii, ce mi se păru nesimnificativ, era într-adevăr ceva magic ce te 

transporta în altă lume.

Bunica mă apăsă ușor pe umăr, scoțându-mă împotriva voinței mele din acea 

lume miraculoasă. Părea surprinsă de cât de mult citisem în doar câteva ore. Îi explic 

câte lucruri văzusem și c-aș vrea să mai citesc. Bunica zâmbi călduros, mă luă în 

brațe și-mi citi până când am adormit.

Alexandrescu Sofia, clasa a VI-a A

Lectura cea dintâi

Crunta realitate
Apare mereu în noapte,
Și apăsarea inimii mele 
O citești doar în stele.
Din amurg am realizat
Al lumii secret criptat.

Și mă așez ușor
Pe prispa cea de demult
Și-mi amintesc cu dor
De-al bunicii păr cărunt.

Trebuie să privesc înainte
Să uit tot ce-am în minte
Să privesc în zare
Către viitorul cel mare!

Gata, bunico, am plecat,
Iubirea ți-am luat,
Cu gândul te-am îmbrățisat.
Și te port la mine-n inimă
Cum cară alții a vieții lumină!

Mulțumesc că m-ai ajutat,
Iubirea necondiționată mi-ai dat
 Și sunt pe vecie recunoscătoare
Pentru unica ta candoare!

Georgescu Dara, clasa a VIII-a A

Bunica 

Desen: Nistor Ilinca, III B
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 Amza Sara, Clasa a VIII-a C

Unul dintre cele mai marcante momente ale copilariei mele, desi 

stand acum sa ma gandesc parca e o intamplare oarecum hazlie, s-a 

petrecut cand aveam numai patru anisori, pe timpul unei veri toride 

la mare. E prima calatorie pe care mi-o amintesc, o excursie rapida de doua zile cu 

parintii pana la mare, pentru a-mi deschide orizontul spre frumusetile lumii.

 Prima zi de plaja, iar soarele dogoritor deja ma extenua. Valurile isi varsau furia 

napraznica asupra castelelor mele complexe de nisip, cauzandu-mi acea frustrare 

imatura pe care orice copil o simte. M-am hotarat sa infrunt marii razboinici care 

atacau zidurile palatelor mele cu atat curaj si m-am aventurat in valuri.

Asa-zisa mea „lupta” a inceput sa ma distreze nemaipomenit, iar acum parca nu 

mai voiam sa plec, insa atunci si-a facut aparitia adevarata regina a valurilor, un val 

atat de puternic si de inalt, comparativ cu statura mea mititica, incat n-am avut de 

ales si m-am predat. Am lasat valul sa ma ia.

Secunde mai tarziu, m-am trezit buimaca pe mal si am inceput sa plang cu un 

amar cumplit, cautandu-i cu privirea, printre lacrimi mari, pe parintii mei. Acestia 

au venit in graba la mine si m-au calmat, povestindu-mi intr-un mod impresionant 

despre minunatia, cat si despre pericolele marii. Am invatat sa iubesc apa si valurile 

pentru maretia regatului acestora, indiferent de provocarile pe care mi le infatisa.

 Desi poate parea ca prima mea amintire dintr-o vacanta a fost una mai putin 

placuta, imi aduc aminte cu drag de bunatatea parintilor mei si de iubirea 

nemarginita care mi-a calmat indata sufletul de copil.

 Lupta cu valurile

    Amza Sara, Clasa a VIII-a C

Viața nu este nici simplă, nici complicată, nici limpede, nici mohorâtă, 

nici contradictorie și nici coerentă. Este - și atâta tot. Numai imaginația 

o ordonează sau o complică, o luminează sau o întunecă, o diversifică sau unifică. 

Așa ne creăm din vise realități durabile, produse ale imaginației noastre.

Mintea, în sine, este un aspect curios al realității umane, având abilitatea să fie 

limpede ca apa mării într-o zi senină sau tulbure și agitată, ca valurile necruțătoare 

de pe timpul unei furtuni. Iar în această mare imensă, pătrund sau o părăsesc nave, 

bărci, vapoare: gânduri, idei, speranțe, vise care ancorează, în perechi, în porturi 

clădite în întregime de potențialul ființei umane.

Visele pot fi pentru oameni oportunități de eliberare și recreere, sau o capcană 

psihologică care îi blochează în propria minte, copleșindu-i. Ele sunt modalitatea 

de exprimare a subconștientului, permițându-ne să ne eliberăm de trăiri lăuntrice 

care ne frământă sau ne emoționează. Fie că Vaporul Viselor are mii de încăperi 

încurcate într-un labirint fără sfârșit, sau doar câteva uși larg deschise, în ultima se 

va găsi negreșit secretul spre înțelegerea profunzimii omului, așa cum interpretarea 

mai adâncă sau mai superficială a unui vis poate tulbura sau limpezi calea spre 

înțelegerea vieții.

Am un permanent impuls să socot că viața este simplă. E simplu să te naști, e 

simplu să crești, e simplu să mori. Însă viața nu are sens, și nici farmec, decât dacă 

o complici creându-ți propriile legi, ca să simți că exiști. Există un instinct care te 

împinge spre viață: să iubești, să visezi, să trăiești, un instinct care te mână spre 

eternitate în suflet. Și atunci când îți permiți să lași farmecul existenței în brațele 

deschise ale viselor, viața își găsește, în sfârșit, un sens.

Din adâncul sufletului

Desen: Alexa Gheorghiu Milicin, VI A
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 Comanici Flavia, Clasa a VIII-a C

De câte ori pornesc într-o drumeție pe munte, mă gândesc ce voi găsi la capătul 
drumului.

Cu rucsacul în spate și cu prieteni buni alături, zăresc cărăruia sinuoasă, ce se pierde printre 
copacii semeți. În apopiere, susură apa unui pârâu zglobiu și primul gând care îmi vine în minte 
este că voi urma calea acestei ape limpezi, născute în inima muntelui. Dacă ar avea o putere 
magică, râul mi-ar șopti ce este acolo, sus. Eu vreau, însă, să descopăr singură tainele naturii. Așa 
că, pun primul pas pe drumul îngust, prăfuit, care mă duce în adâncul pădurii.

Mă simt atât de mică, înconjurată de arborii măreți, ce-și întind crengile protectoare către 
cer. Eu nu zăresc, însă, printre ei decât crâmpeie de pete albastre. Sunt atât de măruntă în acest 
regat de împărați verzi, dar nu mi-e teamă, pentru că razele care coboară pe pământ par a mă 
ocroti de orice spirit ascuns.

     Trec această graniță și apar pomii veșnic verzi de conifere. Cărarea dispare, dar 
ghidul meu este acum soarele, a cărui strălucire o văd dincolo de vârfurile brazilor. 
Ici-colo apar stânci mărginite de plante multicolore, care-mi îmbogățesc 
imaginația. În lumea ascunsă sub aceste pietre, ar putea trăi un regat cu 
bătrâni înțelepți, cu zâne bune și cu cavaleri neînfricați.

Mă trezesc din acest vis și, obosită, grăbesc pasul. În fața mea, 
apare acum o mare luminoasă. Muntele dezgolit își arată toată 
frumusețea în bătaia usturătoare a vântului. Covorul verde de 
iarbă este brăzdat de flori galbene, care parcă s-au desprins 
din soarele aflat atât de aproape de ochii mei. Printre 
pâlcurile răzlețe de nori văd cum plutesc doi șoimi. Acesta 
este regatul lor și mă simt ca un intrus.

Dintr-odată, aud un zgomot ciudat. Pietrele de pe 
stânci cad sub copitele caprelor negre. Regatul acesta 
este și al lor! Privesc de jur-împrejur și nu mai găsesc 
nicio cărare. Mă sperii, dar în acea liniște deplină apare 
un susur cristalin, care mă umple dintr-odată de fericire: 
este izvorul pârâului, căruia voiam să-i aflu povestea. 
Acum am descoperit taina lui. Călătoria mea de jos până 
sus, pe vârf și acest peisaj divin îmi vor rămâne întipărite 
în memorie. Până la urmă nu capătul drumului este 
important, ci călătoria în sine! Așa se naște povestea despre 
munte.

Pași printre povești

Amza Sara, clasa a VIII-a C

 Singură, cu un rucsac bine pregătit cu toate cele necesare unei excursii reușite, 
am pornit pe traseul ce ducea spre inima munților, lăsând în urmă căbănuța 
unde poposisem cu părinții.

Era dimineața devreme, când toate stelele se mistuiseră și valuri de lumină trandafirie 
inundau orizontul îndepărtat, limpezind cerul azuriu. Pas cu pas, pătrund în pădurea de 
conifere, parcurgând cărarea marcată și inspirând adânc aerul umed. Mai arunc o privire 
scurtă în urmă, la geana de aur și de purpură a unui soare tânăr, deșteptând munții neguroși 
cupriniși de o înmărmurire solemnă, iar apoi îmi continui drumul.

Cam pe la jumătatea drumeției, am auzit un susur cristalin ce părea că-și are sursa într-
un luminiș din dreapta cărării. Puțin ezitantă, mă abat de la traseu și îmi fac loc printre 

trunchiurile dese de brazi, ieșind  în câmpul fraged îmbăiat în raze de soare 
care, reflectate pe picăturile de rouă, creează diamante sclipitoare.

           În inima luminișului deschis, un fir gingaș de apă 
mi-a atras atenția. M-am apropiat precaută pentru 

a prinde un gust din apa proaspată de munte, 
când, deodată, am observat că aceeași intenție 

o purta și un maiestuos prinț al pădurii: 
cerbul.

            Era pentru prima oară în viața 
mea când am văzut în libertate 
frumusețea unui cerb: coarne 
impunătoare, dar ochi mari, umezi 
si blânzi, blană moale și ușor 
striată. Uitându-mă mai atent, am 
descoperit că cerbul nu era singurul 
ce auzise de măreția izvorului. Un 
arici sfios, o veveriță zburdalnică 
și chiar un pui de căprioară vioi se 
alăturaseră acelui tărâm fermecat.

Am petrecut o vreme să admir 
tabloul splendid, iar apoi mi-am 
continuat netulburată expediția, 

știind că voi rămâne mereu cu 
amintirea izvorului tainic din pădure.

Tainele izvorului fermecat
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Dermengiu Andrei Noah, clasa a  VIII-a C

Având posibilitatea de a mă întoarce în timp, am ales să mă aventurez în a 
doua jumătate a secolului al XII-lea în Sibiul medieval și în împrejurimile sale.

Într-o zonă înecată de păduri, sătenii localității Cisnădioara au hotărât să înalțe 
o grandioasă biserică fortificată, pe un platou foarte îngust în vârful unui deal 
stâncos care mărginește satul la sud. Înconjurată de fortificații, aceasta a stat în calea 
atacatorilor ce urmăreau a năvăli asupra umilului sat.

Când coboram de la așa-zisa cetate, m-am întâlnit cu un tânăr ce împingea cu 
toate puterile sale un bolovan de piatră spre vârful dealului. M-am oprit și l-am 
întrebat cu ce scop împingea cu atâta trudă pietroiul, iar răspunsul său m-a uimit. 
Acesta mi-a spus că își dorește să își demonstreze sieși și sătenilor că este capabil 
de a împinge până în vârf o asemenea greutate, că are un caracter puternic, că 
nu se lasă înfrânt și că este un om pe care sătenii se pot bizui. Am rămas profund 
impresionat de gestul tânărului și mai ales de semnificațiile acestuia.

Revenind în prezent, mă gândesc cu nostalgie la evenimentul la care am fost 
martor și la faptul că, în interiorul cetății, oricine poate vedea astăzi grămezi de 
bolovani urcați cu râvnă de la poalele dealului. Asta mă face sa realizez că istoria 
a consolidat rezistența și tăria de caracter a locuitorilor ținutului Sibiu, respectiv 
Cisnădioara.

    Cetatea de la Cisnădioara

La 14 iulie 2035 eu mă plimblam pe strada cartierului meu. Cea ce ne face 
diferiți de alte civilizații es- te ca noi trăim în centrul Pământului. Stramoșii 
noștrii,Unchiul Liedenbrock și Axel, au inventat orașul nostru.

Se spune că au călătorit timp de multe luni pentru a ajunge spre centrul 
Pământului si a întemeia orașul nostru. Scopul acestui oraș este de a ajunge spre 
exteriorul Pământului unde sunt și alte fiiințe umane. Aventura mea începe în ziua 
celebrării descoperirii. Muncitorii noștrii au construit timp de mulți ani o mașinărie 
care va face un tunel prin scoarța terestră. În timp ce mii de persoane aplaudau și 
se bucurau deoarece vom ajunge la suprafață,eu m-am strecurat ca o pisică în acea 
mașinărie fară ca nimeni să mă vadă. Din fericire am găsit un loc unde m-am pitit 
pentru a nu fi văzut. Peste aproximativ zece minute roțile se mișcau la fel cum bătea 
inima mea. Auzeam multe zgomote ciudate de parcă cineva ciocănea o piatră de 
un metal. Mi se pare că vedeam niște bărbați care vorbeau despre anumite lucruri 
care nu merită a fi menționate. Din fericire nu m-au văzut. M-am decis să mă plimb 
prin mașinărie atât timp cît nimeni nu mă vedea. Nu o să vă vină să credeți ce s-a 
întâmplat. Am dat ochi în ochi cu cea ce părea a fi camera de combustibil. Ce mi 
s-a părut ciudat este că săgeata indică faptul că mașinăria va mai rezista timp de 
două ore. Deci mai aveam timp. Dintr-o datăl,  am văzut o umbră înaltă în spatele 
meu. Era la fel de înalt, din punctul meu de vedere, ca un stâlp. Mă luase de mâini 
și mă târâ în camera căpitanului. El părea foarte surprins să vadă un puști de 13 ani 
umblând prin aceste locuri. Aceștia au decis să rămân în cabină până o să ajungem 
la supra față. Peste ceva timp am ajuns.

Fiind acum la suprafață, cu toată forța 
mea, am fugit din cabină după aceea 
din mașinărie și în final eram pe 
cealaltă parte.Am fugit cât m-au ținut 
picioarele până când nu mai eram 
în văzul nimănui. Și așa, eu, ,arele 
George, am reușit să mă aventurez 
mii de kilometri departe de casă, 
unde cel mai probabil o să încep o 
viață nouă.

Călătorie spre exteriorul Pământului

Desen: Calin Ghoerghe, IB
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Comanici Flavia, clasa a VIII-a C

Cum ar fi să trăiești într-un oraș al muzicii? Te trezești dimineața și asculți 
ciripitul păsărelelor, poate și zgomotul sacadat al tramvaiului (doar suntem 
într-un oraș!). Salzburg înseamnă, în primul rând, ritmul de laendler, dansul 

tradițional austriac, ,,Sunetul Muzicii’’, povestea familiei von Trapp, filmată în 1964 
și… Wolfgang Amadeus Mozart, marele geniu al muzicii, care a venit pe lume în 
1756.

 Pornesc plină de entuziasm pe străzile înguste ale orașului, iar în mintea mea se 
aude muzica. Această artă unică i-a influențat pe oamenii care au construit grădinile 
baroce ale Palatului Mirabelle și podul peste râul Salzach. Natura și orașul sunt în 
perfectă armonie, iar eu mă-ndrept spre parcul cu pitici. Ca o fetiță năstrușnică ce 
sunt, vreau să îmbrățișez mica statuie de piatră. Lângă mine apare un ciobănesc 
german și rămân ca o stană de piatră. Animalul se apropia de mine și simțeam că nu 
mai pot să respir. Parcă a trecut un secol, iar frica mi-a adus în minte muzica. Notele 
de pe portativ mă linișteau și dansam în ritmul păstorului singuratic. Am închis ochii 
și-am simțit o mână micuță care mă mângâia. Era stăpâna câinelui, o fetiță de vârsta 
mea, care m-a luat de mână și m-a dus să admir fântânile arteziene Helbrunn.

Cu prietena mea austriacă am ajuns la fortăreața din 1077, la Mănăstirea Sf. Petru, 
cea mai veche de la nord de Alpi și la Muzeul Jucăriilor. În ritmul clopotelor Domului, 
am pășit în casele unde s-a născut și a locuit Mozart. Muzica este cel mai frumos dar! 
Salzburg trăiește mereu în Sunetul Muzicii, iar pentru un copil bucuria este și mai 
mare, atunci când gustă din ciocolata cu marțipan, marca Mozart. Ce poate fi mai 
frumos într-o călătorie?

Orașul muzicii Un univers previzibil

 Tufan Flavia,  VIII C

Fiecare avem o activitate preferatā, un hobby cu care alegem sā ne petrecem 
timpul, cum ar fi sportul, pictură sau vizionarea de filme, dar de cand eram 

micā mie mi-a plācut sā citesc. Cārțile sunt locul meu sigur, deoarece orice s-ar 
întâmpla în viața mea adevārata, acolo, în paginile imprimate cu cerneala este o 
lume minunatā.

Ajunsā pentru prima oară la St. Petersburg, am observat cā nu era deloc ca 
Moscova, strāzile erau pline de oameni. În tren l-am observat pe Alexei Kirilovici 
Vronksk, fiul doamnei bātrâne care mā însoțea, uitându-se insistent la mine, dar 
l-am ignorat, nu voiam sā par interesată, deoarece eram māritatā . Înainte sā pārāsim 
stația, unul dintre gardieni este călcat de un tren. Imaginea înfiorātoare îmi era 
imprimat de acum în minte, dar nu puteam schimba nimic. Alexei îi oferā vāduvei 
bani, dar acesta nu înțelege cā o persoanā iubitā nu poate fi niciodatā înlocuitā de 
niște bancnote de hârtie.

Asemenea multor aspecte din 
viața mea trebuie sā merg mai 
departe, de parcā nimic nu s-ar fi 
întâmplat. 

Mama se nāpusteste în camera 
mea, iar la auzul vocii ei eu închid 
cartea și o arunc sub pat, sperând 
cā nu a vāzut-o. Aceasta se aseazā 
pe patul meu, ridicā cartea, iar 
pe fata ei se aseazā o expresie 
surprinsā când vede cā cartea este 
în francezā! Citisem cartea “Anna 
Karenina” de Tolstoi de trei ori în 
românā, de douā ori în englezā, iar 
acum o începusem în francezā, de 
plictisealā. 

Chiar dacā nu înțelegeam toate 
cuvintele, acțiunea era la fel de 
intrigantā ca prima oarā.

Desen: Nicole Raduta, IV A
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Gabura Ilinca, clasa a VIII-a C

A tmosfera din bibliotecă era liniștitoare. Zidurile pline de cărțile 
roase de timpul care a trecut nemilos peste ele, erau incitante. Un 
întreg labirint, cu povești fascinante, mă desparțea de realitate. 

O fantasmă! Zilele se scurgeau mai greu în căutarea celei mai vechi cărți din 
bibliotecă. O carte unică, o legendă care speram să creeze nebănuite legături 
cu strămoșii mei!

Bibliotecara, doamna Norris, o femeie încrezătoare, dar aspră, cu haine largi 
și ochelari în formă de semilună, mi-a mărturisit că nu știe de această carte, iar 
tonul dur al vocii ei îmi răsună în continuare în gând. 

În moștenirea părinților mei, ultimul paragraf, scris de mână și pătat de 
cerneală, era menționată  cartea “Talisman”, o carte prețioasă, dar greu de 
găsit. Totuși, rămâne menționată Biblioteca Națională, dar raftul și rândul...Un 
mister!

Îmi petreceam nopțile și zilele între rafturile uzate ale căror cărți erau 
îngălbenite de trecerea ireversibilă a timpului. Scările ce urcă spre tavanul 
înalt al bibliotecii, parcă nu ar avea sfârșit în osteneala de a găsi cartea. După 
două săptămâni de nesomn, eram sleită de puteri. Brațele-mi slăbite nu mai 
puteau căra cărți dintr-o parte în alta, dar nici a escalada scările mari. Nu mai 
puteam! O carte inexistentă! M-am dus să mă culc, pe scaunul din capătul 
rândului. Picioarele îmi tremurau. Eram slăbită, epuizată! 

M-am așezat pe fotoliu și am adormit instantaneu. Nu mai gândeam liber, 
iar corpul îmi era moale. Prin pleoape zăream câteva fascicule de lumină ce 
veneau dinspre raftul din apropiere. Ceasul a bătut de ora două. Nu se poate! E 
încă noapte, dar lumina se intensifica…Un sentiment de neliniște îmi răscolea 
sufletul. 

Mi-era frică, dar curiozitatea nu mă lăsa în pace. Am mijit ochii din cauza 
luminii și m-am apropriat de sursă. Nu zăream capătul, era prea puternică 
lumina! Dar, îmi puteam da seama că era o carte, din zona interzisă. Mi-
am făcut curaj și am pătruns pe culoar. Nu departe de mine, se afla o carte, 
intitulată “Talismane”. Un entuziasm brusc mi-a făcut inima să tresară. 

Am pus mâna pe carte și am tras-o brusc, iar lumina a dispărut. M-am trezit 
iar în mijlocul beznei, iar lanterna îmi era departe. Deschid cartea, iar filele 
sunt luminoase. Un scris mic și des îmi face probleme. Nu-l pot desluși. 

MISTERE

Carte este grea, probabil are în jur de cinci kilograme. 

Din senin, literele se amestecă, iar printr-un clipocit puternic, o imagine 
alb-negru îmi apare pe pagina veche, o imagine a părinților mei, pe o stradă 
aglomerată a orașului. Amândoi, cântând desculți la violoncel. Fețele lor 
erau triste, umile, zâmbind oamenilor ce erau miloși și lăsau câte un bănuț 
în paharul de pe trotuar. Eram surprinsă de acest adevăr de care nu am știut 
niciodată. Părinții noștri au muncit la început din  greu pentru a ne susține, 
pentru a ne aduce din banii strânși o pâine pe masă.

Un sentiment de tristețe mi-a cuprins sufletul.  Nu am mai dat pagina. Mi-a 
fost frică de ceea ce avea să apară mai departe, de alte secrete ale strămoșilor 
mei, pentru care nu eram încă pregătită. Am închis cartea și am pus-o înapoi 
pe raft. M-am simțit, brusc, ușurată...și nu-mi doream nimic mai mult decât 
să mă adâncesc în salteaua patului meu și să îmi amintesc cele petrecute în 
bibliotecă..
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Tărâmul pe care l-am ales, este cel al imaginației 

Un sacru loc, renumit pentru prelucrarea informației,

Un loc în care visele devin realitate și totul se poate împlini,

Un loc al cărui stăpân niciodată nu se poate odihni.

Imagini neclare , amintiri rupte din poze,

Mii de cuvinte și petale de roze,

Personaje mistice, cavaleri și dragoni,

Burghezi și fierari, luptători campioni.

Ca niște piese de puzzle, toate se adună,

Ca stropii de ploaie, ce-alcătuiesc o furtună.

Toate-mpreună un mister să dezlege, 

Cel ce doar mintea-l poate-nțelege. 

 

Numai cu cerneala de rezervă a unui silou

Descrii acțiuni care spun povești ca un tablou.

Culorile sunt gânduri, servite pe-un platou

Calde sau reci, acompaniate de ecou.

În adâncul sufletului, sentimentele se-ascund,

Dar prin curtea minții, adevăruri pătrund,

Realitatea se schimba, dar nu mai contează,

Este farmecul imaginației, care te captează.

Dermengiu Andrei-Noah, VIII C

O călătorie spre un alt tărâm

Mara-Ilinca Tanasă, VIII C

Era o zi călduroasă din luna iulie. Mă aflam la casa de vacanță a bunicilor 
mei și citeam captivată, sub un arbore stufos, romanul meu preferat, Harry 
Potter de J.K.Rowling.

Un zgomot ciudat m-a făcut să tresar. Am privit cartea de pe genunchi , apoi am 
închis ochii...

În fața mea se ivise ca prin magie profesorul Snape , care îmi explica modalitatea 
prin care poți prepara o poțiune otrăvitoare. O avalanșă de întrebări mă năpădise. În 
jurul meu se aflau elevi îmbrăcați în robe, cu o baghetă în mână, pregătiți să repete 
după profesor vraja spusă de acesta.

Apoi mi-am amintit! Erau personajele din cartea mea! Dar, totuși , părea imposibil. 
Oare visam? N-am mai așteptat vreun răspuns, fiind parcă trezită de un clopoțel. 

Toți elevii s-au ridicat în picioare și s-au îndreptat grăbiți spre curtea castelului 
Hogwards, pregătindu-se pentru ora cu profesorul Hagrid despre 

animale fantastice.

În fața noastră se afla cel mai ciudat animal văzut vreodată. 
Era un hipogrif! Ce interesant! Acesta s-a apropiat de mine, 

iar eu fiind speriată am început să țip...Oare așa mă voi 
trezi din vis..? Mă uitam disperată în jur , parcă vrând 

să strig după ajutor și atunci am realizat...nimeni nu 
mă putea vedea sau auzi....Ce dezamăgire!

M-am apropiat de hipogrif și atunci am realizat 
că nu avea de ce să îmi fie frică. Hagrid tocmai 
ne explica că pe timpuri vrăjitorii zburau cu 
hipogriful atunci când aveau nevoie să treacă 
prin portalul dintre două lumi.Atunci îmi venise 
minunata idee...și simțindu-mă aventuroasă , 
m-am urcat pe hipogrif, acesta fiind pregătit să 
ne facă o demonstrație, în timp ce zbura.

Fiindu-mi un pic teamă, am închis ochii 
precaută.....Când i-am deschis, cartea îmi alunecase 

de pe genunchi. De pe copertă, hipogriful îmi făcea 
cu ochiul. Atunci am înțeles că totul fusese real! Ce 

aventură!

O întâmplare pe alt tărâm

Hipogriful

Desen: Dermengiu Andrei-Noah, VIII C
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Comanici Flavia  
Clasa a VIII-a C

E xistă și alte lumi, nu-i așa? 

Nu suntem singuri în acest univers infinit. Este imposibil!

Cum poate fi viața pe alt tărâm? Imaginația mă poartă acolo și , 
poate, la un moment dat voi ajunge chiar eu, cu trupul meu, într-un loc cu 
alte legi, cu alte ființe și un alt mod de a trăi.

 Sunt izolată în camera mea cu atâtea amintiri frumoase. Privind spre 
globul pământesc, pe care îl rotesc cu mare repeziciune, amețesc și sunt 
prinsă într-o cursă infernală, care mă coboară spre o lumină argintie. Nu mai 
văd nimic, apoi...

În fața mea apare un tărâm de basm. Un pârâu cu apă cristalină, lila, 
urcă spre munte. Cum e posibil, mă întreb? Nu am niciun răspuns, 

doar privesc uimită. Mă ridic de pe covorul fin, cu fire în culorile 
curcubeului. Este un fel de câmpie multicoloră, care se mișcă 

neîncetat, precum valurile mării. În jur își îndreaptă crengile 
spre cer un fel de copaci la fel de mișcători, cu crengi verzi 

și frunze ascuțite, albastre.

Dintr-odată, se aude un zgomot vesel. Este un cântec 
nemaiauzit. Apar și artiștii. Niște ființe micuțe, cu ochii 
mari, urechi clăpăuge și păr argintiu. Toate au pe cap 
un fel de ghinde strălucitoare. Sunt înconjurată de 
aceste creaturi, dar nu înțeleg nimic. Doar cântecul 
lor pare a avea sonoritățile lumii mele.

Pornesc cu ei spre un sat pierdut printre copacii 
mișcători. Căsuțele lor sunt ca niște ciuperci și peste 
tot strălucește ceva argintiu. Un bătrânel cu aceeași 

căciuliță argintie mă duce pe aleile satului. Văd copii 
citind în globuri de cristal ceva ce nu pot desluși. 

Probabil învață. Într-o sală mare este forfotă, aceste 
ființe drăgălașe își pregătesc prânzul. Nu departe, într-un 

atelier alți micuți repară ceva ce seamănă cu o dronă. În alt 
loc se aud melodii line, cred că se roagă.

Sunt fermecată de acest tărâm, deși nu înțeleg ce zic aceste 
creaturi mărunte la propriu, dar ce par atât de mari la figurat! Îmi 

inspiră liniște și fericire. Ce lume frumoasă au! E a lor, ei au grijă de ea!

 Din această mulțime fericită vine spre mine o ființă și îmi pune în palmă 
ceva ce seamănă cu o frunză argintie. Cred că e un cadou. Mă aplec ușor și 
îi mulțumesc. Nu răspunde, apoi zâmbesc. Toți încep să cânte și se rotesc în 
jurul meu. M-au înțeles. Ne rotim toți într-un dans amețitor și...ochii mi se 
închid. În fața mea apare globul pământesc. Sunt acasă ! Călătoria mea pe 
acel tărâm al fericirii s-a încheiat. Lumea lor nu e prea diferită de a noastră, 
însă ei ocroteau natura lor multicoloră și aș vrea ca și noi, pământenii, să le 
învățăm lecția.

O călătorie pe alt tărâm

Desen: AnaDraghici, III A 
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Borcos Runa, clasa a V-a A

Ana era o fetița ca oricare alta: mergea la școală, învăța, îi plăceau excursiile, 
jocurile, dar mai mult ca orice, îi plăceau animalele. Această fetița minunată 
avea și o dorință: să îl poată înțelege pe cel mai bun prieten al ei, cățelul 
Bubu.

Așa se face că într-o dimineața, când s-a ridicat din pat, s-a pomenit cu micul său 
animăluț lângă ea. Fata se uita în ochii lui mari și își spunea: Ce mi-ar plăcea să știu 
ce gândește!, când, dintr-odată Bubu a întrebat-o: 

-Hei, de ce te holbezi așa la mine?
Ana era mai uimită ca niciodată. Pe moment, rămăsese fără cuvinte, dar, după ce 

și-a revenit din șoc, l-a întrebat la rândul ei:
-Cum? Tu chiar poți vorbi?
-Ei, eu am vorbit tot timpul, dar întrebarea este cum de mă poți tu înțelege?
Fetița, încă tulburată de situație, a încetat să-i mai pună întrebări. După un mic 

moment de tăcere,  Bubu, care știa că era momentul perfect, a profitat de situație: 
- Acum, dacă tot mă poți înțelege, de ce nu-mi îndeplinești și mie o dorință?
Ana a cugetat o clipă și a realizat că dorința ei era deja împlinită, așa că de ce să nu 

o îndeplinească și pe a iubitului său câine. 
-Bine, sunt dispusă să-ți îndeplinesc oricâte dorințe vrei. Spune!
-Păi, pentru început, îmi doresc să merg în parc. Acolo unde sunt sute de copaci și 

lacuri și veverițe mici pe care să le pot alegra!
Fetița nu a mai stat pe gânduri, și-a luat paltonul și căciula, apoi a țâșnit pe ușă 

alături de nerăbdătorul Bubu. 
Când au ajuns în parc, Ana i-a dat drumul câinelui din lesă, iar acesta a început să 

alerge în toate părțile de fericire. Ea îl privea mulțumită și  bucuroasă că îi putuse 
îndeplini dorința.

După o oră și jumătate de distracție, s-au întors acasă. Ana l-a întrebat pe micul 
său tovarăș:

- Te-ai distrat, Bubu? Haide, acum spune-mi care este 
următoarea dorință!

Tot ce a putut auzi a fost un lătrat. Nu-l mai putea înțelege. 
La început a fost tristă, dar a realizat că totul avea un scop 
anume, iar scopul acestei aventuri magice a fost acela de a-i 
îndeplini o dorință micului său prieten.

Dragomir Eva, clasa a V-a A      

Este o zi răcoroasă de primăvară. Eu, împreună cu o prietenă, Denisa, mergem 
la Grădina Zoologică  pentru a vedea toate animalele spectaculoase din jurul 

lumii. Ajunse acolo, vedem tot felul de animale foarte diferite unele de celelalte. 
De la mari la mici și de la albe la negre. Dar la un moment, ne decidem să facem un 
lucru foarte periculos , care probabil funcționează, conform unei legende străvechi.      
Se spune că dacă rămâi peste noapte în Grădina Zoologică, anumite lucruri 
misterioase se întâmplă. Când Grădina Zoologică se închide, ne ascundem după 
cușcă jaguarului și așteptăm să plece angajații.

Peste aproximativ zece minute, o agitație foarte mare începe să predomine 
Grădina.

Ieșim de după cușcă jaguarului și cu foarte mare atenție, observăm  diferența. 
Animalele vorbesc între ele și se poartă exact că niște persoane din viață de zi cu 
zi. Dintr-o dată jaguarul din cușcă de alături se transformă intr_o femeie înalta, 
îmbrăcată din cap până în picioare cu negru. Din cușcă șarpelui iese o femeie lungă 
îmbrăcată cu piele de șarpe si, tot așa, toată Grădina Zoologică se transformă în 
diferitepersonalități. 

Intrăm în vorba cu Doamna Jaguar și cu Doamna Șarpe și purtăm o convorbire 
destul de scurtă deoarece niște mutanți de pe altă planetă ne atacă. Panicați fiind, 
fugim în cusca jaguarului unde, scoatem niste pietre și incepem sa aruncam in ei. 
În prima parte, adversarii conduc lupta și sunt pe cale să ne învingă, până când, 
maimutele scot niste banane cu care incep sa arunce in mutanti. Acestia crezand 
ca sunt niste bombe se retrag dar, nu dupa mult timp ramanem fara. Asadar, 
Denisa vine cu o idee foarte ingenioasa. Isi scoate telefonul si pune un film in care 
o persoana trage cu o arma. Si se aude asa tare incat, mutantii se urca in nava 
lor si fug cat de repede pot. Doamnele și Domnii ne spun ca este ceva eroic si ca 
numai prietenii adevarati pot reusi asa ceva. Acestia se duc înapoi în cușca lor 
transformându-se la loc în animale.

        De dimineață, eu impreuna cu  Denisa ieșim din Grădina Zoologică și fugim 
rapid acasă. Părinții ne așteaptă  îngrijorați dar după ce le povestim totul, nu știm 
dacă ne cred sau nu, ne iartă  și ne spun că de acum înainte să nu mai fugim peste 
noapte. Pot spună că această experiență nu va fi uitată nici de mine și nici de Denisa 
niciodată.

Aventura la grădina zoologică Atunci când animalele vorbesc
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Budui Patrick Ștefan, clasa a V-a A

Într-o seară, mă jucam plictisit cu mașinuțele mele de jucărie, când mama mea mi-a 
spus pentru a nu știu câta oară că trebuie să îmi termin temele. Eu am fost destul de 

supărat deoarece nu doream să îmi fac temele dificile, așa că am preferat să merg să mă 
culc. Îmi era foarte greu să adorm întrucât eram neliniștit din cauza temelor nefăcute, 
sigur mă vor certa atât părinții cât și domnii profesori. Începusem să mă gândesc la cea 
mai mare dorință, aceea de a termina mereu temele la timp și de a scăpa de griji. 

Deodată, am auzit geam deschizându-se. M-am ridicat din pat și am fost nemaipomenit 
de mirat să văd un dragon mic făcându-mi temele. Dragonul inteligent îmi făcea exercițiile 
performante cu ușurință. Nu i se păreau grele, ci foarte ușoare, el fiind obișnuit să facă 
exercițiile performante din lumea lui. Am început să îl ajut și eu, atât cât puteam, pentru a 
le termina mai rapid.

Odată cu terminarea temelor, dragonului i se făcuse foame, așa că m-am dus în 
bucătărie și i-am adus niște pește, îmi spusese că îl adoră. Următoarea dimineață, mama 
mea mă întreba mâhnită dacă mi-am terminat temele și dacă știu unde a dispărut tot 
peștele din frigider. Eu i-am răspuns fericit că le-am terminat cu ușurință și am făcut și 
suplimentar. Legat de pește i-am spus că m-am simțit înfometat după atâta matematică și 
că l-am mâncat pe tot. De atunci, prietenul meu cel mai bun era dragonul special, care era 
inteligent, prietenos și mereu fericit. Ca mama mea să nu îl observe și să se sperie, el era 
nevoit să se prefacă în jucărie în fiecare dimineață, iar seara își relua forma obișnuită.

Crocozaurul

Am ales să vă vorbesc despre crocozaur deoarece este cel mai bun prieten 
al meu din visele pe care le am în fiecare noapte. Acum scriu pentru a nu-l 
uita nici pe el, nici peripețiile noastre, în caz de nu o sa îl mai visez…

Prietenul meu ciudat are un cap mare, plin cu informații utile pe care le pot utiliza 
la scoală și o coadă verde de crocodil cu care poate sări la niște înălțimi fascinante. 
Trunchiul lui precum focul roșu pe care îl scoate pe gură și pe nas, iar aripile lui 
colorate sunt de dinozaur, cu o piele aspră. Picioarele lui sunt masive, dar nu prea 
le folosește deoarece, de cele mai multe ori, prietenul meu zboară. Pe urechi scoate 
apă rece, ca să se racoreasca după ce sufla focul fierbinte toată noaptea.

El este draguț și prietenos. Chiar dacă pare feroce, el nu este așa. Crocozaurul ar vrea 
să vă cunoască, dar acum și voi vă puteți imagina un prieten la fel de fantastic după ce 
l-am descris pe crocozaur. El se comportă frumos cu oamenii prietenoși si simpatici. 

Croco v-a salutat!

Dragonul meu Inteligent

Ciotec Darius Ioan, clasa aV-a A

Era o zi frumoasă de vară, iar eu stăteam in pat și mă gândeam la dorința mea 
imposibilă: să zbor pe un mangofazon, personajul principal al unei compuneri 
scrise de mine.

Într-o zi, i-am spus mamei despre dorință. Ea mi-a povestit o legendă despre dorințe 
în care îți scrii dorința pe un bilețel, îl pui într-o barcă de hârtie pe care o împingi în apa 
mării. Ziua următoare, am învățat să confecționez o barcă de hârtie în care mi-am pus 
bilețelul și pe care am lansat-o în apă. Noroc ca locuiam lângă plajă!

Tocmai când mă pregăteam de culcare, am auzit un sunet din preajma mării. Când 
m-am uitat pe geam, am văzut o umbră rotundă, pufoasă, cu două picioare și cu limba 
scoasă, era un mangofazon!Mangofazonul s-a apropiat prietenos de geamul meu și mi-a 
făcut semn să urc în spinarea sa. Uimit, am făcut precum mi-a indicat și două aripi imense 
s-au deschis în dreapta și stânga mea. Nu știam ce să cred, dacă-i vis ori realitate, dar 
simțeam vântul fluturându-mi părul și cum fiori reci îmi cuprindeau ușor corpul.

Am zburat împreună pe deasupra mării, munților și a dealurilor în lumina albă a lunii. 
Am admirat peisajele din înaltul cerului și aș fi călătorit astfel până la capătul lumii, fără să 
mă plictisesc, așa de minunat era totul în jurul meu! La răsăritul soarelui, mangofazonul 
m-a adus înapoi la geamul meu. I-am spus că sunt foarte fericit și recunoscător pentru 
aceasta aventură extraordinară.

El mi-a mulțumit că l-am creat în 
compunerea mea și m-a sfătuit 

să cred ca până acum în 
dorințele mele, chiar și 

când voi crește mare. 
Mi-a dăruit barca de 

hârtie să o păstrez ca 
amintire. Bilețelul a 

rămas la el.

Aventura alături de mangofazon

Desen: Nae Calin, I A
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Alexandru Carla Ioana, clasa a V-a A

Într-o dimineață caldă de vara, eu și sora mea îi băteam la cap pe 
părinți, așa cum făceam de obicei când voiam ceva. Ei ne tot spuneau 

să ne mulțumim cu un câine obișnuit, dar până la urmă, ne-am luat un mic 
bichon. Puiuțul cu blăniță crem pe care l-am primit era pufos și l-am numit 
Max, în ciuda dimensiunilor sale. El creștea foarte repede.

De Ziua Animalelor l-am adus la școală. Lângă fiecare bancă era pusă o 
cușcă transparentă cu găuri. Colegii mei deja își puseseră animăluțele în 
cuștile care deveniseră habitatul animăluțelor. Eva, prietena mea, își pusese 
cățeaua, pe Lara, în cușca care era acum o minicăsuță cu pat, baie și chiar 
și o bucătărie. Când l-am așezat pe Max în lădiță, aceasta s-a transformat 
într-o casă exact ca a Larei, doar că albastră. Jucăriile lui preferate erau 
acolo. 

Prima ora am avut sport. Animalele s-au descurcat excelent, deoarece 
ne-au ascultat și nu au făcut prostii. Următoarea ora am avut matematică, 
la care a participat și doamna profesoară de română. Atunci când doamna 
profesoară a pus o întrebare la care numai eu știam răspunsul, Max a ridicat 
lăbuța. Dumneaei l-a pus în joacă, dar, spre uimirea tuturor, Max a răspuns 
(da, a răspuns, cu vorbe) corect. Doamna profesoară de matematică l-a luat 
în brațe și l-a dus afară împreună cu doamna profesoară de română. Când 
s-au întors, pe chipurile profesoarelor flutura un zâmbet.

Deodată, lăbuțele celorlaltor animale s-au colorat în roz. Dumnealor ne-
au explicat că o dorință înțeleaptă e întotdeauna îndeplinită. 

Eu am mărturisit că mi-am dorit că Max să aibă superputeri. L-am luat 
în brațe și cățelul mi-a spus că și eu am superputeri. Eu am atins-o pe Eva, 
care s-a transformat în supereroină. Lara a început și ea să vorbească după 
ce Max a atins-o, iar pe geam au apărut o pisică și un cal zburător. 

Toți ne-am făcut un centru uriaș de binefacere în mijlocul orașului. 
De atunci, eu conduc grupul de supereroi care mă ajută să rezolv toate 
nedreptățile. Întotdeauna vom ajuta toate ființele și vom distruge răul.

O dorință înțeleaptă 

Era noapte târziu. M-am asezat ușor în pat și 
simțeam cum mă scufund într-o lume a viselor.

Călătoream și călătoream pana într-un loc străin mie. Parcă 
era o altă planetă, o altă civilizație, o altă lume, un alt ținut. Nu 

era soare, dar totuși cerul era roșu, gata să ia foc. De jur împrejur 
numai păduri, cine știe ce mistere se ascundeau printre arborii pârliți 

de căldură, vulcani care scoteau sunete ciudate, gata să erupă.

Deodată toată admirația îmi este distrusă de un zgomot ciudat, 
parcă venind din pădure. Cu spaimă, nesiguranță și chiar retragere mă 

îndrept spre pădure. Tiptil, mă urc într-un copac pentru a privi mai bine 
ce se petrece jos: cam cinci dragoni care suflau foc, formau un spectacol 
extraordinar, parcă erau vrăjiți. Zburau și iară coborau formând un dans 
superb. Nu îndrăzneam să mă cobor din copac, nu voiam ca spectacolul 

vrăjit să ia sfârșit. 

Totul era incredibil, nu as mai vrea sa părăsesc acest tărâm magic, 
vrăjit, misterios sunt sigură că mai am multe de descoperit!

 Grigore Ana, clasa a VIII-a C

  

Secretul dragonilor  
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  Alexandrescu Andrei Tudor, clasa a V-a A

Cea mai mare dorință a mea este 
să iau zece la prima teză de 

matematică. Pe cinci decembrie urma să 
fie lucrarea de control pe care o așteptam 
cu toții cu sufletul la gură.

Când repetam, cu o seară înainte de teză, 
mi s-a părut că am auzit un zgomot ciudat. 
O fi vreo fantomă, m-am gândit eu, dar nu 
i-am dat importanță deoarece eram foarte obosit. M-am culcat speriat, cu gândul 
la teză. Îmi era atât de frică să nu iau o notă mică! În acea noapte am avut un vis 
groaznic: luasem nota unu deoarece copiasem.

Când a sosit terifiantul moment al tezei, a venit doamna profesoară de mate și 
ne-a spus:

            - Mult noroc, copii!

            - Mulțumim! am strigat toți în cor, cu glasuri tremurânde.

După aceea, a plecat, iar noi ne-am rugat să dăm factor comun la nota zece, 
adică să luam toți nota maximă. Când ne-a dat subiectele, am început să scriu. La 
un moment dat, m-am blocat la o problemă. Nu reușeam să dau factor comun 
la 57*23+57*25x3-57*27. Am auzit un sunet la fel ca seara de dinainte. A ieșit o 
fantomă din perete. M-a ajutat nu doar la acea problemă, ci și la restul tezei. Înainte 
să plece, i-am mulțumit. Colegii și supraveghetoarea nu știau cui i-am mulțumit, așa 
că le-am spus că vorbeam singur din cauza emoțiilor.

După teză, un coleg, Darius,m-a întrebat ce s-a întâmplat și i-am spus adevărul, 
dar l-am pus să promită că nu va spune nimănui. S-a uitat cam lung la mine, nu i-a 
venit nici lui să creadă că mă ajutase o fantomă misterioasă. Acasă, le-am povestit 
părinților ce s-a întâmplat, au râs și mi-au spus că poate a fost doar imaginația mea. 
Totodată, mi-au mai spus că dacă îți dorești ceva cu adevărat, se va întâmpla, iar eu 
m-am gândit cu ardoare la zecele pe care mi-l doream atât de mult.

Peste o săptămână în care m-am gândit aproape fără oprire la teza de la mate, 
am primit rezultatele. Am luat zece cu felicitări! Era incredibil ce se întâmpla! În 
acea seară i-am mulțumit fantomei în gând. Încă sunt de părere că a fost o minune 
matematiciană.

O minune matematiciană

Petrișor Alexia, clasa a VI-a B

Mergeam cât de repede puteam prin peștera în care prietenul meu, David, 
locuia. Ne-am stabilit ca loc de întâlnire marginea tunelului de ieșire.

Ajunsă acolo, observ doi ochi mari și roșii, cu pupilele de mărimea unui deget și 
mărimea ochilor de grosimea unui stilou. Rămân înțepenită în acel loc și frica pune 
stăpânire pe sufletul meu, construindu-și acolo un palat de piatră. Nu mă puteam 
mișca și simțeam cum păienjenii mi se urcau pe spate, iar chipul bestiei se apropia 
de mine. Mă tot gândeam dacă ar trebui să fug sau să îmi scufund privirea în 
întuneric…

Monstrul se mișcă brusc, geme din toate puterile și se vaită într-o limbă ciudată...
Semăna cu chineza. Din spatele peretelui de rocă se ivește un chip de om care mă 
făcu să tremur din nou. Mă îndrept cu precauție spre trupul fricos și acesta aprinde 
un chibrit pentru a mă vedea mai bine. Îl văd și eu perfect acum, dar nu pot crede ce 
văd. Mă frec o data la ochi și apoi încă o data, dar privirea copilului era încă ațintită 
la mine. Îmi pune mâna pe umăr cu curaj și îi întreb dacă îl cheamă Mowgly. Acesta 
dădu din cap , făcându-mi semn pentru a-l urma. Fac o mică ezitare, dar tot mă duc.

Acesta mă conduce la o altă margine de tunel care arăta exact ca cea pe care 
prietenul meu mi-a 
descries-o. Atunci îmi dau 
seama că David mă aștepta 
chiar la capătul celălalt 
al tunelului. Fug repede 
spre el și liniștită îi dau o 
îmbrățișare caldă.

Spre sreară ne-am 
așezat obosiți la focul de 
tabară și am cântat fel și 
fel de melodii, band ceai 
fierbinte din căni făcute 
din lemn, chiar de noul 
meu prieten, Mowgly.

Un prieten în peșteră

Desen: Ema Dobrescu, I A
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Anghel Raluca, Clasa a V-a B

E ram în camera mea. 
Așteptam să se 
înnopteze pentru a 

mă culca. Însă somnul nu era 
bine poftit atunci când colierul 
meu norocos în formă 
de acadea începuse să 
lumineze. Aveam acel colier 
deoarece numele meu este 
Acadea.

Un portal s-a deschis, 
iar în interiorul lui scria 
„Spre Lumea Dulciurilor”. 
Am pășit cu entuziasm și în 
doar două secunde eram în 
cu totul și cu totul altă lume. 
Eram atât de diferită, aveam: 
o rochiță cu acadele, părul plin 
cu bomboane, pantofi hazli și o 
pălărie mare. Nu cunoșteam nimic 
și pe nimeni. Însă la un moment dat 
am primit un bilet cu mesajul „Te aștept 
la Muzeul Bunătăților!!!”, iar la final erau trei 
semne de exclamare.

Am întrebat cîteva persoane în formă de vată de zahăr 
„unde pot găsi acest muzeu?”, iar ele mi-au răspuns că „nu tu trebuie 
să găsești muzeul, muzeul te găsește pe tine!” Am decis să mai hoinăresc prin 
orașul acela minunat.

Dar nici nu am apucat să mă uit bine că un braț m-a prins strâns de rochiță și 
în următoarea clipă m-am trezit la Muzeul Bunătăților. Acolo era ghidul Turtă 
dulce. El mi-a prezentat tot muzeul, toate sculpturile și toate tablourile. Însă, 
când eram pe punctul de a-mi lua inima-n dinți, și de a mă întoarce acasă, am 
auzit un strigăt puternic „Staaaai!”. M-am oprit și l-am văzut pe Turtă dulce, 
care avea o bucată veche de hârtie în mâinile lui pline de glazură mentolată. 

Cele două lumi
Era o hartă. El mi-a explicat că oamenii în formă de dulciuri nu 

s-au născut așa. Ei au fost normali, doar că acum au fost 
blestemați de o vrăjitoare rea pe nume Leguma. 

Ea deținea orășelul Legumelor și devenise 
geloasă pe Lumea Dulciurilor deoarece 

aducea mai mulți copii în orașul în care 
mă aflam și eu. 

Turtă dulce mi-a arătat harta 
și pentru a învinge vrăjitoarea 

cea rea trebuia mai întâi să 
trecem de cele trei obstacole 
până la palatul Legumei. 
Cei trei pași de parcurs 
erau: 1. Lacul Ciorbei de 
Legume, 2. Stâncile din 
Morcovi și 3. Pădurea 
Sparanghelului.

Am pornit spre lac. L-am 
sărit ajutându-ne de niște 

liane. Apoi am sărit cu mare 
grijă peste stânci. În cele din 

urmă, am trecut fără frică prin 
pădure. Din depărtare puteai 

zări palatul Legumei. Era în formă 
de cartof și avea paznici grași cu 

niște coifuri din varză. Ne-am furișat prin 
spatele lor și am intrat în minunatul palat. De 

altfel, și singurul pe care îl văzusem în viața mea! 

Spre surprinderea noastră, Leguma ne aștepta chiar în 
poarta palatului. Era supărată pe Turtă dulce și pe toți cei din Lumea 

Dulciurilor. Însă pentru a ridica blestemul oamenilor dulciuri i-am promis că 
fiecare copil care va trece prin Lumea Dulciurilor, va poposi și prin orășelul 
Legumelor. Leguma a ridicat blestemul.

De atunci, fiecare copil venit în Lumea Dulciurilor, după vizitarea Muzeului 
Bunătăților, ajunge în continuare și în orășelul Legumelor. Iar cea mai tare 
parte este că Leguma îi întâmpină cu niște coșulețe pline vârf numai cu 
legume, pentru a le ține de foame pe tot parcursul călătoriei. 

  Desen: Ilinca Nistor, III B



1 1 0 1 1 1

Ana Zegheru, clasa a VI-a A

Ascunsă după muntele uriaș, se vede o casă minusculă. Un drum pietruit duce 
la această locuință. Iarba verde ca smaraldul înconjoară căsuța. Copacii falnici 
adăpostesc cabana din lemn de viscolul feroce și ploile torențiale. Acum este 

soare.
Cristalinul râu desparte coliba de întunecatul codru în care locuiesc milioane de 

specii de animale înfricoșătoare. Arbuștii scunzi cresc încet. Într-o zi vor ajunge cât 
un munte.

Acoperișul, mic și firav, se zărește din îndepărtare. Ușa micuța este făcută din lemn 
de stejar. Ferestrele sunt luminate de razele aurii ale soarelui.

Departe de această casă, în mijlocul pădurii, se aude un zgomot. Ca de obicei, 
pădurarul voinic taie lemnele. Toate fiarele pădurii se tem de el pentru că este înalt, 
puternic si are un topor ascuțit în mână.

Se face noapte. Pădurarul se întoarce acasă, la oraș, iar căbănuța dintre munți 
se duce la culcare. Stelele de argint dansează în jurul lunii, regina nopții și a 
întunericului. Începe să plouă.

Fulgerele aurii se îndreaptă hotărâte spre pământul adormit. Tunetele bubuie din 
depărtări. Doborâți de vântul aspru, brazii și-au pierdut puterea în luptă,iar acum 
cad la pământ atacați de războinicii nemiloși.

Se pare că totul a fost doar un simplu vis. Soarele luminează pădurea. Râul cristalin 
curge voios. Pădurarul vesel se întoarce la muncă.

Un peisaj atât de frumos ne poate stârni atenția, iar un loc simplu, dar minunat, 
poate crea sentimente de neuitat!

 O casă ca în povești                                

Alexandrescu Sofia, Clasa VI A

Intrai în pădurea neagră, abandonată de mult de oamenii satului. O ceață deasă 
mișuna pe la picioarele mele, ca un șarpe înșelător. Copacii par să mă privească cu 
dispreț. Din băltoacele murdare parcă cineva mă urmărește.

Ce pădure urâtă! Oriunde mă uit, nu mai siluete ale unor creaturi ciudate și 
neprimitoare. Un vânt aspur în suflă în ceafă, parcă ducând un milion de voci ce îmi spun 
să părăsesc pădurea, căci nu acolo îmi este locul. Dar aleg să nu le bag de seamă, căci 
de prea mult timp satul estechinuit de o singură întrebare: “Ce se află în miezul codrului 
întortocheat și putred?”

Ajung în inima pădurii. E o liniște de mormânt. Dintr-o dată, o lumină pală vine dinspre 
petalele unei flori. Aceasta se aprinde ca o steluță colorată, urmată de mille de surori 
ale ei. Frunzele ruginite ale copaciilor parcă reînviu după ce fuseseră decolorate pentru 
atâta vreme. Siluetele aceale înfricoșătoare se dovedesc a fi animale și păsări ciudate, ce 
umplă poienița magică. 

În bălțiile ce fusese odată murdară, ieșiră pești aurii și argintii. Floriile de lotus ce 
plutesc pe apă înfloresc din nou, iar toată murdăria fuse înlăturată, astfel încât pot să văd 
fundul micului lac. 

Pădurea magică

Nu cred că vreodată vă gândiți ce viață trăiesc 
creioanele. Această poveste vă va schimba 

idea de percepție a creioanelor.
Într-o zi normal, Matei, abia s-a sculat și era gata 

să-și înceapă ziua.
Matei este pasionat de desen, așa că acesta 

plănuia să deseneze un dragon. Totul pare normal în 
această zi însorită,dar partea rea este că toate creioanele lui Matei sunt folosite,și ascuțite 
până când nu mai au niciun folos. 

Creioanele lui Matei au decis să înceteze suferința continua pe care o îndură și să 
evedeze din casă. Imediat ce băiatul s-a așezat în birou, creioanele au acționat! Fiind toate 
aruncate și puse la întâmplare pe birou, câteva dintre ele au început să se rostogolească 
jos, pe covor,pentru a-l distrage pe Matei. După aceea creioanele rămase pe birou s-au 
ridicat, au luat niște funii la comanda generalului și i-au tras pe ceilalți,creioanele,de pe 
covor din nou pe birou. Din fericire Matei era atât de disperat în a găsi acele creioane,încât 
acesta încă le căuta. Două creioane,tactic ascunse după peredele,au deschis geamul 
pentru a evada.

Și așa toate creioanele lui Matei au evedat. Când au văzut celelalte creioane din toate 
casele vecine și reclamele la pachete cu creioane de culori diferite,aceștia au conștientizat 
faptul că și celelalte ființe din lemn sunt în pericol. Dar nu se puteau întoarce acum.

 Păturan Thomas, clasa a VI-a B

Creioanele

Desen: Vlad Metescu, I A

Desen: Ana Gavrizescu, VB
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Tanasă Mara-Ilinca, clasa a VIII-a C

 

Discreția și prudența îi dictau să se retragă și necunoscutul ocoli trunchiul 
copacului, ca să plece fără să fie văzut, când un zgomot îi atrase atenția. 
În spatele copacului se afla o fețiță mică. Aceasta îi făcu necunoscutului 

cu mâna pentru a nu vorbi , ca să nu fie descoperiți . Apoi, când cei doi s-au 
asigurat că nu mai este niciun pericol, aceasta s-a prezentat. Era Alice, Alice din Țara 
Minunilor. Necunoscutul era un critic literar care detesta cărțile fantastice , deoarece 
considera că sunt plictisitoare și că se joacă cu mintea copiilor. La început , acestui 
critic nu-i venea să creadă unde se află . A început să fugă, lăsând-o pe Alice singură 
,dar parcă se afla într-un labirint , deoarece nu reușea să identifice ieșirea. Criticul 
s-a speriat, îi venea să plângă când și-a dat seama că era captiv al unei carți pline de 
fantezii . A stat așa câteva minute pentru a se gândi la ce putea face , când a auzit 
murmurul pădurii. 

Fetița aștepta liniștită , iar la rugămintea criticului ,ea i-a 
explicat cele ce se întâmplaseră. Criticul literar era 
într-o misiune pentru a salva cartea . Trebuia să o 
oprească pe Regina Roșie în a cuceri tărâmul cu 
ajutorul dragonului de foc și astfel să o ajute 
pe Alice. Acesta a refuzat , la auzul istorisirii 
, zicând că nu e capabil să îndeplinească 
o asemenea misiune. 

Alice a oftat liniștită și i-a zis că atunci 
când se va decide ce va face să vină la 
Palatul Reginei Albe , acolo unde locuia și 
fetița și toate celelalte creaturi dornice să 
salveze Țara Minunilor. După ce , criticul a 
hoinărit câteva zile , s-a dat bătut și astfel 
a hotărât să ceara ajutor Reginei Albe. 
Dar acolo nu a găsit nicio informație pe 
care o aștepta , ci din contră , a fost convis 
de către Măria Sa , Regina că va trebui să își 
ducă la bun sfărșit misiunea. 

    Spre lumea viselor     

Așadar, criticul a rămas captiv acolo , închis în biblioteca palatului unde citea pe 
nerăsuflate cărți despre cum putea să învingă puternicul dragon și Regina Roșie . 
Acesta învățase despre fluturi vorbitori și ciuperci ce te metamorfozau într-un pitic 
sau uriaș , în cazul în care le mâncai , sau iepuri nebuni ce erau blocați într-o buclă 
a timpului. Criticul era parcă vrăjit , descoperind  enigmele acestui tărâm minunat . 
Începea să înțeleagă și să accepte totul. 

 Timpul trecea atât de repede , încât o ora era asemenea câtorva minute . 
Astfel, ziua marii bătălii sosise , iar el simțea că nu mai voia să se întoarcă acasă . 
La semnalul Reginei Albe au pornit înarmați la luptă. Dragonul de foc era foarte 
temător , distrugând absolut tot ce îi ieșea în cale. Criticul era foarte speriat , depășit 
de situație . Se simțea frica urcându-i pe spinare . S-a decis sa se ascundă . A oftat 

adânc , simțindu-se parcă obosit . 

S-a gândit mult și bine ce avea să facă. Scopul lui cel 
mare era să ajungă acasă. Atunci , și-a luat inima în 

dinți și a ieșit din ascunzătoare.A ridicat sabia de 
pe jos și a pornit la atac. 

Dintr-odată , imaginea din fața criticului 
s-a încețoșat. Își amintea ultimul eveniment 
, atunci când personajele fantastice se 
bucurau că el , criticul literar, a salvat Țara 
Minunilor. S-a trezit zâmbind. Era un pic 
confuz. Se afla la el acasă, în cămăruța mică 
unde era invadat de atmosfera cărților 
fantastice pentru copii, cărora trebuia să le 

scrie o recenzie despre cartea Alice în Țara 
Minunilor. A inspirat adânc. A luat hârtia și a 

mototolit-o , gândindu-se că lumea fantastică 
reprezintă un tărâm magic care ajută copiii să-și 

dezvolte imaginația.
Desen: Pop Daria, VII A
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SECRETELE UMBRELOR

, clasa a VII-a A

Era dimineață și m-am trezit într-un castel magic. Eram într-o cameră 
întunecată cu un pat si nu știam ce se întâmplă. Vedeam o usă luminoasă și 
m-am îndreptat spre ea. Speram să nu fie încuiată.

Aparent ușa era deschisă. Am scos capul să verific dacă e cineva. Pereții erau roșii 
și se auzeau sunete dintr-o cameră alăturată. M-am îndreptat spre sunet, înecetul cu 
încetul, deoarece îmi era frică să nu se întâmple ceva. Am ajuns și vedeam cum eu 
stăteam în pat plângând, deoarece făcusem o greșeala mare despre care nu aș vrea 
să spun aici. Dar oricum nu îmi vine să cred că am văzut asta. Nu știam unde mă aflu. 
Și de ce îmi văd amintirile? Presupuneam că eu încă dorm, dar totul părea atât de 
real!

Continuam să merg pe holurile roșiatice si am auzit un râset puternic la câțiva 
pași de mine. În față se vedea o lumină mai mica. M-am îndreptat, de data asta mai 
hotărât, deoarece știam că nu se va întâmpla nimic. Când mi-am dat un pic capul 
într-o parte, m-am văzut pe mine si pe alți doi prieteni cum eram într-o tabără de 

supraviețuire. Era târziu și noi trebuia 
să dormim, dar ne spuneam bancuri 
și râdeam în hohote. Din fericire, 
nu ne-a auzit niciun instructor 
și am continuat. Este bine că am 
întâlnit și o amintire frumoasă, dar și 
amuzantă.

Am început să caut ieșirea , dar se 
auzeau multe amintiri și mă stresau 
un pic ! Mergeam eu ce mergeam , 
și văd o ușă deschisă fară să se audă 
niciun sunet M-am apropiat de ușă și 
am văzut un portal mare și albastru 
. Am fugit spre el, pentru că m-am 
săturat . Am intrat.....

După câteva minute din a mă 
uita la galaxiile care erau în portal, 
m-am trezit din somn . Știam că este 
un vis , dar probabil am avut niște 
halucinații că totul părea foarte real !

Uite așa v-am povestit și 
întâmplarea asta !

Portalul amintirilor

Dumitru Vlad, clasa a VIII-a C

Mă aflam la baza unor scări ce păreau să urce la nesfârșit. În jurul meu totul 
era negru, cu excepția scărilor, care emanau o lumină albă ce îmi rănea 
ochii.      Simțeam că trebuia să le urc, ca și cum întreaga mea viață mă 

pregatisem pentru acest moment. Am urcat o treaptă. O durere sfâșietoare mi-a 
spintecat țeasta și mii de voci mi-au răsunat în urechi. Am decis să ignor. Încă o 
treaptă. Aceeași durere, aceleași voci. Cu fiecare treaptă urcată, durerea și zgomotul 
păreau să se accentueze. După un timp, ce a părut să fie o eternitate petrecută în 
agonie, am ajuns la capătul scărilor. În fața mea era o ușă albă de marmură, care 
părea să mai alunge din întunericul ce mă inconjura. Epuizat, cu ecoul vocilor încă 
răsunându-mi în minte, am împins-o cu toată forța de care eram capabil. Nu am 
fost surprins să văd că de partea cealaltă a ușii era doar o altă cameră înecată în 
beznă. Nu mai voiam să merg, voiam să rămân unde eram, să închid ochii și să mă 
odihnesc. Cu toate acestea, era o mică parte din mintea mea care striga să continui, 
să nu ma opresc niciodată.

Mi-am adunat toate puterile și am continuat să merg. În clipa în care am pasit in 
camera, ușa s-a închis. Simțeam cum aerul începea să se racească. Ceva mă făcea să 
cred că toată speranța dispăruse și că nu voi reuși niciodată sa scap din acest tărâm 
blestemat. Ce se întampla? Nu înțelegeam ce mă putea face să mă simt așa. Până și 
acea voce din capul meu care îmi spunea să continui amuțise.                          

Parcă de nicăieri, am simțit respirația cuiva, sau a ceva, în ceafa mea. Cu o mișcare 
aproape impercebtibilă, m-am rasucit pe călcâie, doar ca să mă trezesc față în față 
cu o siluetă facută în totalitate din umbre. În bezna care mă inconjura, trebuia să 
imi forțez ochii pentru a o distinge. Singurul lucru pe care îl puteam vedea clar 
erau ochii. Niște ochi albi, parcă lipsiti de viată, dar cu o licărire care mă umplea de 
căldură. Eram așa de concentrat, încât abia observasem că umbra îmi întinse mana. 
Ezitant, mi-am pus mâna într-a ei.

Nu se întamplase nimic. Cel puțin, din perpspectiva mea. Umbra, în schimb, îmi 
dăduse drumul la mână, se întoarse cu spatele și plecă, parcă țopăind de fericire. 
Indignat, am urmărit-o, dorind să aflu niște răspunsuri. De ce eram eu aici? Cum 
ajunsesem aici? Cine era ea? Dar, cu fiecare pas pe care îl luam, picioarele mele se 
afundau din ce în ce mai mult în pământul invizbil de sub mine, până când nu mă 
mai puteam mișca. Umbra se afla la cațiva metri în față când se întoarse cu fața spre 
mine. Am putut observa un zâmbet slab (sau presupun că asta era) apărându-i pe 
fața. După aceea se întoarse și continua să meargă. Încercam să strig după ea, dar 
niciun sunet nu părea să îmi iasa pe gură. Pământul continua să mă înghită. Am tras 
adânc aer în piept și m-am lăsat acoperit de negură.                                  

M-am trezit, inspirând lacom aer, în camera mea. Nu îmi venea să cred. Totul 
fusese doar un vis. Aș fi vrut să apuc să vorbesc cu silueta misterioasă, să primesc 
răspuns la toate întrebările care îmi veneau doldora în minte, dar pe moment 
puteam doar să mă bucur că eram teafăr și departe de ținutul acela de coșmar.

Desen: Nae Calin, I A
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Vlad Teodora, Clasa a VIII-a C

Z
ilele de vacanță erau aproape de 
final. Pentru a profita de timpul 
liber pe care îl aveam, am decis 

să merg în centrul orașului la Biblioteca 
Națională. Biblioteca, în întregime 
contruită din sticlă, era un tărâm magic, 
în care dacă pășeam, pantofii începeau să 
îmi lucească, iar rochița îmi flutura ca în 
filmele cu Merlin Monroe.

Cum hoinăream eu prin bibliotecă, 
plimbându-mă prin labiritul nesfârșit al 
imaginației, o ușă către o altă cameră îmi 
sare în ochi. Ușa era una imensă, făcută 
din lemn de nuc gros ce nu părea să ascundă ceva miraculos, ci alte rafturi cu cărți 
poleite cu aur.

Ușa se deschide. Un val de aer friguros mă izbește în față. Fac doi pași mărunți și 
cad, cad, cad. Corpul meu amorțește. Nu mai puteam face nimic. La un moment dat 
simt iarba moale sub capul meu, eram afară. Mă uit în jur și văd mii si mii de pitici cu 
chelia lucioasă.

Mă ridic încet și încep să merg puțin bălăngănit. Un pitic cu un costumaș albastru 
mă abordează, trăgându-mă de hăinuțe. Acesta nu vorbea, dar fața lui de îngeraș nu 
putea însemna piaza rea. 

Minionul mă plimbă printre rafturi și cărucioare cu cărțulii, până când am dat de 
un portal. Cu sfială intru prin acel portal. Tocmai pășisem în tărâmul marilor cititori. 
Aici, piticii aveau grijă ca noi, oamenii pasionați de tainele lecturii, să avem parte 
de toate cărtile noastre favorite. Aceștia, de fiecare dată când cineva împrumuta o 
carte, înlocuiau acea carte. 

La finalul turului, micul meu prieten îmi arătă drumul înapoi spre holul principal al 
bibliotecii. Mi-am luat rămas bun de la pitic și, cu lacrimi în ochi, ies din acel tărâm al 
adevăraților bibliotecari. 

Acum, de fiecare dată când trec pe lângă bibliotecă, îmi salut micii prieteni, acei 
care nu ne lasă niciodată la greu, aducându-ne zâmbetul pe buze.

Tărâmul magic al cărților

Dermengiu Andrei Noah, Clasa a VIII-a C

Între mine și imaginație a existat întotdeauna o legătură strașnică, minunată, 
dar aceasta nu ar fi fost posibilă dacă nu eram un bun prieten al cărților.

Încă de când eram mic, am început să explorez tărâmurile comple-xe ale lecturii, 
aventurându-mă prin fel de fel de ținuturi, alături de perso-naje fantastice ce 
îmi erau prietene. Indiferent de împrejurimile în care mă aflam, puteam să intru 
oricând în lumea cărților și să încep să  visez. Acestea au devenit pentru mine un 
port al viselor, un loc în care rândurile pe care le citeam, gândurile care îmi săgetau 
prin minte și interacțiunile cu personajele deveneau reale. Simțeam cum valuri 
învolburate mi se revărsau în suflet atunci când începeam să mă îndepărtez de 
port, dar tot timpul eram tras înapoi, fiind salvat de dorința arzătoare a cunoașterii, 
dorința de a pătrunde printre cuvintele a căror înțeles stătea ascuns, aș-teptând să 
fie descoperit. Singura limită pe care o aveam era imaginația, iar aceasta îmi stătea 
la dispoziție.

Cititul nu reprezintă doar un 
simplu factor ce ajută la dezvoltarea 
personală, ci un element crucial ce 
stă la baza formării oricărui individ, 
oricărei persoane ce dorește să-
și dezvolte vocabularul, modul 
de gândi-re, imaginația si cultura 
generală.

Aventurier prin lumea cărților
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Niculescu Deea, clasa a  VIII-a C 

Sentimentul magic pe care o carte buna ți-l produce nu poate fi înlocuit 
de nimic în lume.Personajele minunate împreună cu poveștile lor mi-au 
schimbat copilăria.De când eram mică mi-a plăcut să citesc,am realizat 
ulterior că pasiunea mea se poate transforma într-o adevărată slujba.

Încă de la o vârsta frageda, mă imaginam printre marii scriitori,ai româniei.Acum 
câteva luni am avut o idee năstrușnică de a organiza un club de lectură împreuna cu 
prietenele mele,la care să poată participa oricine. Cu o seară înainte de eveniment 
mi-am pus ceasul deșteptător să sune dis de dimineața,ora șase.Poate a fost 
soarta ,poate a fost ghinionul ,ce m-a făcut să nu mă pot trezi. Visul meu era atat 
de puternic , încât mă simțeam capturată în el. Lângă mine se aflau personajele 
copilăriei : Patrocle și Lizuca .

Aceștia mi-au prezentat împrejurimile,iar cand întrebarea de ce mă aflu pe acest 
tărâm minunat a apărut, ei au răspuns.Mi-au povestit că iubirea și talentul meu 
pentru literatură au creat acest tărâm deosebit în subconștientul meu.M-am lăsat 
purtată de cei doi și ușor,ușor am ajuns la un lac.Nu știu exact ce m-a atras la el 
,dar am simțit ceva neobișnuit.Apa ,parcă încerca să îmi spună o poveste .Crengile 
alunecoase m-au făcut sa cad în vraja lacului ...deodată o liană se agață de piciorul 
meu ,făcându-mă să nu mă m-ai pot mișca. 

Câteva clipe de teroare trec,iar eu tot nu reușesc să fac nimic. Încerc să-mi strig 
prietenii,dar nimeni nu mă aude și deodată .. îmi amintesc povestea pe care mama 
mi-o spunea la culcare. Cum a reușit să scape din lianele marii, algele, tot ce trebuia 
să fac era să stau liniștită și să mă așez pe spate. Liana, parcă magică a dispărut 
complet de pe piciorul meu. M-am întors, fericită, la prietenii mei și în timp ce 
alergam spre ei ,tărâmul dispărea usor-usor.Pleoapele mi s-au deschis,iar eu mă 
aflam de unde am plecat.

Realizez, ușor că tărâmul magic s-a risipit și a lăsat în urmă camera mea veche de 
apartament. O întrebare continuă să nu îmi dea pace. Ce s-ar fii întâmplat, daca nu 
îmi aminteam spusele mamei?

Un tărâm magic

  Amza Sara, clasa a VIII-a C       

Pe parcursul timpului, societatea și-a creat un ideal, o formă, mai vagă 
sau mai amplă, după care un om ar trebui să își modeleze viața, să 
învețe și să-și declare propria persoană “acceptabilă”. Fiecare așteaptă 
să își trăiască marea aventură, acel moment de tensiune maximă în care 

potențialul uman iese la iveală, definind substanța ce îl alcătuiește pe om. Fiecare 
așteaptă ca realitatea să îl lovească din plin într-un moment eroic, iar răspunsul mult 
prea căutat al întrebării “Cine sunt?” să se ivească, odată pentru totdeauna.

Adevărul e că cine suntem cam știm. Ceea ce nu știm și, poate că  pentru farmecul 
în care ne învăluie misterul, nici n-ar trebui pe deplin, este ceea ce vrem. Cum am 
putea? Ne schimbăm constant în viață, iar aceasta este o întrebare prea complexă 
pentru a fi răspunsă de ființa umană, cât timp aceasta e ocupată să vadă și să simtă. 
Și poate așa e cel mai bine.

Există în lume oameni cu o adevărată pofta de viață. Am aflat că acest cuvânt cu 
iz de poveste, “nomad”, nu e ceva ce deprinzi, ci ceva cu care te naști. Recunosc, 
această sete de călătorie și aventură mă sperie puțin. Mi-ar fi frică de ce aș simți 
când la sfârșitul timpului m-aș întoarce acasă și voi fi ratat prea mult. Și mi-ar mai fi 
frică dacă m-aș trezi în față cu momentul în care voi fi văzut tot. Pare imposibil, dar 
Pământul nu e infinit, doar timpul. Preluând totuși principiul de mai devreme, odată 
cu acest timp infinit, oamenii se pot mereu schimba, nu-i așa?

Îmi spunea un prieten despre genul acesta de oameni nomazi că ei fac pământul 
să se învârtă. Așa o fi, dar lumea nu se împarte în oameni care au curaj și oameni 
care n-au, căci dramul de vitejie de care e nevoie ca să cucerești lumea se găsește 
în sufletul fiecăruia. Lumea se împarte în oameni care aleg să fie buni, oameni care 
aleg să rămână în întuneric și oameni care reprezintă echilibrul dintre cele două 
lumi aparent opuse. Îmi place sa cred că cei buni îi depășesc în număr pe cei răi, 
pentru că, prin pura lor esență, oamenii sunt frumoși.

Un ultim, poate ușor neplăcut adevăr pe care îl știu e ca cel mai probabil niciodată 
nu vom putea atinge idealul pe care ni-l propunem pe deplin, niciodată nu ne vom 
putea răspunde la toate întrebările existențiale pe care ni le punem și niciodată 
nu vom depăși complet micile obstacole ce ne mențin umanitatea, pentru că să te 
oprești din a aspira la mai mult înseamnă să încetezi să speri. Iar pentru om, în ciuda 
oricărei logici, speranța moare ultima.

   Un ultim drum spre realitate
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