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 Despre un an şcolar cum nu a mai fost...

 Se încheie un an şcolar cum nu a mai fost altul până acum, un an 
în care  tot ce ştiam s-a modificat peste noapte şi ne-am trezit toți – elevi, 
părinți, profesori, într-un context nou.
 Încerc să găsesc cele mai potrivite cuvinte pentru a-l caracteriza 
obiectiv şi mă surprind gândind retrospectiv cu melancolie... a mai trecut 
un an, am mai condus o generație pe drumul spre maturizare, am ”zburat” 
împreună din nou spre absolvire. A câta generație?! Uneori pare că am 
pierdut şirul anilor şi cu toate acestea emoțiile sunt de fiecare dată la fel de 
puternice!
 După 18 ani de funcționare, LTSM a ajuns la majorat şi se mândreşte 
cu cele 10 generații de absolvenți ai gimnaziului şi 5 generații de absolvenți 
ai liceului alături de care echipa LTSM a trăit intens frământările pregătirilor, 
emoțiile examenelor şi bucuria rezultatelor.
 A fost un zbor lin ori unul zbuciumat? 
 E greu de apreciat căci fiecare are măsura lui, dar pot spune cu 
certitudine că noi, echipa LTSM, am făcut tot ce a fost omeneşte posibil 
pentru a asigura elevilor o învățare de calitate în condiții impuse ...impuse de 
pandemie, de restricțiile autorităților ori de temerile personale. 
 Pentru unii timpul a trecut mai uşor şi cu sens, pentru alții mai greu şi 
cu mult zbucium, dar am certitudinea că pentru noi toți a fost o călătorie a 
cunoaşterii, un drum cu suişuri şi coborâşuri, o îmbinare neprevăzută între 
învățare online, hibrid ori față în față, a fost o testare permanentă a rezilienței 
personale şi de grup, a fost o invitație deschisă la autocunoaştere şi dezvoltare 
personală.
 Aici, în oaza noastră, luptăm continuu pentru binele elevilor pe 
care-i avem în grijă – ne întâlnim, propunem, dezbatem, analizăm datele 
problemelor, identificăm soluții şi ajungem la rezoluții! Nu e simplu dar 
ÎMPREUNĂ totul pare mai uşor şi mai ...acasă! ÎMPREUNĂ suntem 
IMBATABILI!
 Deviza noastră este şi va rămâne ” ACHIEVING EXCELLENCE 
TOGETHER” iar pentru a atinge acest obiectiv măreț nu ne rămâne decât să 
muncim, să luptăm, să perseverăm şi să ne bucurăm permanent de călătoria 
noastră comună, să construim zi de zi o comunitate de învățare orientată 
spre viitor. 
 Secretele noastre? Comunicare deschisă, neîngrădită şi constructivă, 
familie, zâmbete, încruntări, mişcare, creativitate, muncă, artă, ştiință, 

zbucium, bucurie, adaptare ajustare, recalibrare ... toate transpuse într-o 
formulă perfectă pe care numai o echipă fantastică de profesionişti o poate 
descoperi şi aplica apoi în stil propriu.
 Echipa noastră? Oameni dedicați, implicați, ce vin zi de zi la şcoală 
cu pasiune şi dragoste pentru copii indiferent de locul sau poziția pe care o 
ocupă în organigrama instituției! 
 Sunt onorată să fac parte dintr-o comunitate de elită şi mulțumesc 
tuturor pentru eforturile depuse şi pentru evoluția profesională şi personală 
pe care o realizăm împreună provocându-ne zi de 
zi să fim azi mai buni decât ieri şi mâine mai 
buni decât azi!
 Încheiem acum un nou capitol, un 
an şcolar atât de diferit de toți cei pe 
care i-am parcurs până acum.
 2020 - 2021 a fost un an plin 
provocări şi tocmai de aceea, 
acum, la final, simt nevoia să 
spun ceea ce au spus şi alții 
înaintea mea ... Viața este o 
călătorie! Să ne bucurăm 
zilnic de ea şi să o facem 
să fie din ce în ce mai 
frumoasă, din ce în ce mai 
interesantă! Haideți să ne 
menținem entuziasmul şi 
să fim împreună aceeaşi 
comunitate puternică în 
care elevi, cadre didactice 
şi părinți acționează la 
unison pentru o învățare 
de calitate impulsionați 
de pasiunea şi dragostea 
pentru ceea ce facem!

Cu respect,
Carmen Jacqueline Dan
Director LTSM
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Drumul unei frunze

A venit toamna după o vară toridă în care adierea vântului 
era unul dintre lucrurile care îmi făceau sufletul să tresalte 
de bucurie. Văd cum în înaltul cerului păsările pleacă spre 

îndepărtatele țările calde. Copiii încep şcoala iar copacii îşi lasă jos 
pălăria de frunze, puțin câte puțin.
 Venise rândul meu. Eram emoționat fiindcă nu o mai făcusem 
niciodată. Am stat puțin iar după mi-am dat drumul în cădere liberă 
spre pământ. Eram supărat, îmi părăseam casa şi prietenii, dar în acelaşi 
timp şi bucuros, îndreptându-mă spre o nouă aventură. În cădere 
puteam observa lucruri care din copac erau greu de văzut, lucruri care 
mi-au atras imediat privirea.
 Văzusem în fața mea clădiri extraordinar de înalte şi frumoase 
care îmi stârneau emoții nemaitrăite. În stânga mea era un domn foarte 
frumos îmbrăcat. Acesta stătea pe o bancă împreuna cu câinele său, iar 
în acelaşi timp citea un ziar gigantic. În dreapta nu se întamplau lucruri  
prea interesante,ba din contră, erau multe vehicule care ascundeau multe 
personae nervoase din cauza traficului infernal. Claxoanele maşinilor se 
puteau auzi de la o distanță semnificativă.
 Mă apropiam de pământ. Mă simțeam foarte mândru deoarece mă 
simțeam ca primii oameni care au paşit pe suprafața satelitului natural al 
Pământului, Luna.
 Mă gândeam cum să aterizez, până când un vânt puternic de 
toamnă m-a lovit şi m-a dus departe de locul unde trebuia să aterizez. 
Avantajul era acela că eram mai aproape de sol.
 Înainte să aterizez am zărit un ultim lucru care m-a făcut să îmi 
încălzesc sufletul. Am văzut o familie care arăta drăgălaş şi care se 
plimba bucurându-se unul de celălalt. Am observat pe chipurile lor nişte 
zâmbete unice. Fix în acel moment am aterizat lângă ceilați camarazi, 
completând covorul arămiu.

Şerbănuț Virgil,  VIII-B
Desen: Cositor Malina, V-A
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Era o zi răcoroasă, iar bruma argintie îmbodobea întreg Pământul. Frunzele 
străluceau ca nişte monede de aur, iar dragile privighetori nu se mai auzeau 

cântând melodile sale deosebite şi unice. Pe covorul foşnitor, erau adunate 
frunzele cu miile, toate de culori diferite. 
  Cerul, împodobit cu nori frumoşi, parcă zâmbea la toți pământenii, luând parte 
la minunile toamnei. 
  Multe păsărele zburau prin văzduh, agitate, rapid, după cum erau obişnuite. 
Zburau spre țările calde, îndepărtate, unde aveau să-şi găsească cămine pe tot 
parcursul toamnei şi-al iernii. 
  Soarele mângăia uşor pământul cu razele sale iubite iar Toamna, îmbrăcată 
cu o rochie țesută cu fire de aur, chicotea alături de Septembrie, Octombrie şi 
Noiembrie la un ceai, în Cişmigiu. 
  Frunzele roşiatice, castanii, arămii şi aurii zburau lin, veghind sătenii harnici şi 
formând frumoase covoare foşnitoare, de toate culorile, ca o pictură abstractă şi 
captivantă. Elevii fericiți şi entuziasmați păşeau pe cărările înguste către prima lor 
zi de şcoala. Cântau sau fluierau cântece frumoase, cu mare zâmbete pe fețele lor 
copilăroase. 
  Rămurelele se mişcau cu încetinitorul, unele cazând pe covoarele frunzelor, iar 
rândunelele îşi luau zborul către țările calde. Natura era acoperită cu o mantie 
colorată, din frunze frumoase, iar aşa avea să rămână pentru mult timp. 

CRĂCIUN DARIA, Clasa a V-a A   Desen: Mara Padure

Toamna și minunile sale

Cu ale ei culori 
Te farmecă din zori, 

Frunzele cad neîncetat, 
Să  le călcăm e păcat.

 
Roadele ei bogate 
Pline de vitamine 

Le mâncam pe săturate 
Și ne fac mult bine. 

 
 Când școala începe,
Nimeni nu se pricepe.

Toți ar sta afară, 
Din zori până-n seară.

COSMA ANNE-MARIE, Clasa a V-a A

Toamna
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Era o zi frumoasă de noiembrie. Cerul era surprinzător de alb, ca o foaie de hârtie 
care învelea cerul într-o pătură a norilor. Mergeam, spre gura de metrou pentru a 
mă duce acasă, după o zi normală de liceu. 

Cobor scările, trec de barele de metal, mă dezinfectez, cobor din nou un şir de scări 
prăfuite şi ajung pe peron. Desigur, scot telefonul, 20 de mesaje necitite, cinci mail-
uri nedeschise, nouă postări noi pe Instagram şi încă 10 like-uri pe facebook. “Cat de 
ocupată pot fi într-o după-amiază de noiembrie!” mă gândeam în sinea mea . 
 Deschid fiecare mesaj, mă uit, gesticulez timid, dau ochii peste cap la fiecare 
postare nouă a colegelor mele şi aştept. Din fericire, metroul a venit destul de repede, 
văzând aglomerația dinăuntru. Intru, mă uit după un loc unde să mă aşez. Toate sunt 
ocupate, în afară de unul care este în spate, dar îi dau prioritate unei doamne bătrâne de 
a-l ocupa ca să par mai politicoasă decât aparența de adolescentă obsedată cu rețelele 
de socializare. Deschid din nou telefonul, intru pe Instagram, mă uit plictisită la story. 
Îmi pun căştile în urechi ca să ascult muzică, dar nimic nu se aude. Telefonul meu 
murise (se descărcase). Tastez disperată pe el , fiind în punctul culminant al enervării . 
Mă uit nervoasă la el, văzându-mi  reflexia . Arătam de parcă stăteam într-o închisoare 
cu fața mea nervoasă. Mi-l bag în ghiozdan şi privesc. Ce sa privesc ? Nimic. 
 Fiecare om stătea cu telefonul lui în mână, văzandu-si de treaba lui  Şi când 
spun toți, nu mă refer doar la adulți, copii, sau adolescenți ci şi persoane mai în vârstă. 
Toți se uitau de parcă erau controlați de micul ecran. Era ca într-un film SF. După ce 
am ieşit din metrou, enervarea mea se 
mai calmase  Mi-am înclinat capul spre 
cer şi am văzut ce alb era şi aerul ce rece 
devenise în ultimele zile. Acelaşi peisaj 
l-am putut întâlni peste tot pe unde am 
trecut . 
 Ajunsă acasă ,mi-am pus repede 
telafonul la încărcat şi am aşteptat cât 
mi s-a făcut ceaiul. Am luat o carte din 
biblioteca ca să mai fac şi eu ceva cu 
timpul meu . 
De când nu mai deschisesem o carte. 
Ding! , se auzi de lângă . Am lăsat cartea 
să cadă din mână, parcă hipnotizată, 
uitând de timp, de lume, de iarnă, de viață 
şi desigur, de acea carte care acum stătea 
amărâtă pe jos. Iau telefonul şi încep să 
butonez . Mă reconectasem.

POP DARIA  Clasa a VIII-a A

Conectați

Era iarăşi toamnă şi şcoala începea din nou. Vacanța de vară nu a fost relaxantă, 
deoarece trebuia să caut altă şcoală. Am ajuns în clasa a 4-a.

În prima zi de şcoală, m-am trezit mai devreme pentru a fi gata  la timp. Eram 
puțin somnoroasă, dar extrem de încântată. Şcoala nu era departe de mine, aşa că 
nu era cea mai mare grabă.
Când am intrat în clasă cu profesoara, toți se uitau ciudat la mine. Unii ştiau că 
voi veni, alții de- abia atunci au aflat. Erau 17 copii, 7 băieți şi restul fete. A fost un 
vis, ştiind că erau mai multe fete.
Doamna Cri  ne-a pus într-o coloană şi am plecat spre cort. 
Acolo doamna directoare a avut un discurs. După ce s-a terminat totul, ne-am 
întors în clasă. Toți ne-am prezentat. Un coleg , Marius , a zis : ,, Mă numesc 
Marius , îmi place să joc fotbal şi uneori fetele... Ne-am amuzat toți , dar el nu ştia 
ce a zis aşa de amuzant .
Fetele veneau la mine în pauză şi spuneau să vorbesc despre mine. Îmi era ruşine 
să vorbesc cu ele la început. Acum ele îmi spun să nu mai vorbesc atât de mult. 
Nu ştiam dacă acolo e locul meu , dar acum mă simt ca acasă, găsesc sprijin la 
nevoie şi mi-am făcut mulți prieteni. 

DUMITRESCU SARA-NICOLE, Clasa a V-a A    Desen: Miruna Ponoran

Prima zi de școală
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 Într-o zi frumoasă de toamnă, pe când soarele auriu strălucea pe cer, pe 
când frunzele ruginii fluturau liniştite în bătaia vântului, pe strada Gramatică 
locuiau într-o propoziție Substantivul, Pronumele şi Verbul. Toți trei erau frați, 
numai că Subiectul şi  Pronumele erau gemeni. Acestia erau porecliți gemenii 
Subiect, iar Verbul era poreclit Predicatul. 
  Într-o zi, Predicatul se sculă de dimineață şi decise să meargă la locul 
de joacă. Când a ajuns la locul de joacă, acesta a avut o mare surpriză. O parte 
de vorbire dormea în căsuța din lemn de fag. Când partea de vorbire îl auzi pe 
Predicat urcând scările, aceasta s-a speriat şi a spus bâlbâindu-se:
             -Te rog, nu-mi face nimic, dormeam aici, deoarece nu am unde să 
locuiesc!
            -Linişteşte-te, nu-ți voi face nimic! Dar am o întrebare. Vrei să vii la 
propoziția mea să mănânci ceva?
             -Desigur, sunt foarte flămând! Îți mulțumesc foarte mult! spuse partea de 
vorbire
         Aşa că Predicatul l-a condus până la propoziția lui. Pe drum, când cei doi 
treceau pe lângă florile gingaşe ce stăteau liniştite în bătaia soarelui, partea de 
vorbire i-a spus Predicatului multe despre el. Două dintre lucrurile pe care i le-a 
spus sunt: îl cheamă ,,Adjectiv” şi este poreclit de părțile de vorbire care îl văd 
,,Atribut” .
         Când cei doi au ajuns la propoziția Predicatului, acesta i-a dat de mâncare 
supă de litere şi cuvinte cu virgulițe.
          Între timp, Predicatul aflase că şi frații şi-au făcut un prieten. Acesta se 
numea tot ,,Substantiv” , ca unul dintre gemenii Predicatului, numai că acesta era 
poreclit ,,Complementul”. 
           Toți s-au împrietenit unul cu altul şi au rămas prieteni pentru totdeauna!

        CÎCU VALENTIN, Clasa a V-a A

        Desen: Alexandru Radulescu

Întâmplarea partilor de vorbire

 Există o casă în munții Arabi, cea mai 
înfricoşetoare casă în care trăieşte fiorosul, 
magicul şi supremul ADJECTIV! 
 El stă acolo de mai mult de zece ani buni. Nu se ştie dacă are o 
familie, dar există diferite zvonuri încâlcite, cum ar fi ca are o soție pe 
nume Substantiv şi o însoțeşte peste tot, sau că are doi căței pufoşi şi 
jucăuşi pe care îi cheamă Variabil şi Invariabil. 
 Dar, cel mai mare zvon dintre toate este că au un băiat pe nume 
Pronume, care îi va lua toată puterea Adjectivului şi va stăpâni lumea 
într-un mod malefic. Pronume este o mare amenințare pentru toată 
lumea bună. 
 Dacă nu facem ceva acum, lumea noastră frumoasă şi scumpă va 
sfârşi sub un blestem puternic, pe care doar Pronumele îl pote dezlega.

Banciu Ema, Clasa a V-a A

   A fost odată ca niciodată,  a fost o familie pe nume Parte de Vorbire. Aeastă 
familie trăia pe strada Propoziție. Copilul pe nume Pronume, îi avea ca părinți pe 
Substantiv şi Verb. Fratele lui Verb era Numeral, unchiul lor era Predicat, matuşa 
lui Substantiv era Subiect. Bunicii lui Pronume erau Atribut şi Complement.
   Mama Substantiv, era educatoare, avea grijă de Matei, Ana, Mirela, Andrei şi 
mulți alții. Tatăl Verb, făcea de toate, ba citea, ba alerga, era mereu pus pe treabă.
   Pronume, avea o mulțime de câini: Eu, Tu, Noi, Voi, El, Ea, Ei, Ele, în total opt 
câini. Fratele Verbului, Numeral, este foarte bun matematician.
   Vecinul de lângă casa lor, domnul Adjectiv şi soția lui, doamna Prepoziție, îi 
complimentau şi se mirau permanent cum reuşesc cu 
atâția căței să aibă casa aranjată, dichisită şi curată.
   Ce familie minunată!

SOROCEANU BIANCA
Clasa a V-a A

Familia Parte de Vorbire

Familia Adjectivului
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 Într-o zi, pe cînd totul era liniştit şi frumos, oamenii îşi vedeau de 
treaba lor.
Dar exista într-un orăşel un baiețel diferit. Era foarte deştept, mai 
ales la matematică. Lua cele mai bune note din clasă. Dar el tot nu era 
fericit.  Toată ziua, după ce se termina şcoala, stătea doar în camera lui, 
învățând. Nu avea nici măcar un prieten şi nici nu ştia ce pierdea.
Dar într-o  zi, tatăl lui îi porunci să se ducă afară şi să îşi facă un prieten. 
Băiatul se enervă, dar îsi ascultă tatăl. A stat jumătate de oră afară, într-
un balansoar pus acolo de tatăl lui , special pentru el. Tot timpul acela 
calcula în minte cât de mult timp iroseşte începând să-i placă să stea 
afară. Aşa făcu în fiecare zi, până ajunse să facă de plăcere.
 Începuse să nu mai învețe deloc. Toată ziua doar calcula timpul ce 
trecea.
Când se făcu mare, nu-i mai păsa  de nimic, doar de timpul pe care îl 
economisea. Aşa că se hotărî să înființeze un fel de club al economisirii 
timpului.
Ajunsese aşa rău, încât într-o zi se schimbă cu totul. Se transformă într-
un adevărat Domn Cenuşiu.
 Peste tot purta costum negru şi pantofi lucioşi şi eleganți. îsi luase 
o maşină neagră şi inventase un depozit al timpului. Fața lui nu avea 
expresie, iar fără trabucul gri ca cenuşa, se destrăma în văzduh, lăsând în 
urmă doar fumul.
Mergea cu maşina prin oraş  şi încerca să păcălească oamenii, calculând 
cât timp mai au, şi cât pot economisi furându-l şi depozitându-l , iar 
oamenii care nu mai aveau timp, se transformau şi ei într-un Domn 
Cenuşiu.
Aşa s-au înmulțit, până băiatul deştept şi silitor deveni preşedintele 
Domnilor Cenuşii, sau, cum se mai numesc, Hoții  de Timp.

BADIU MARIA
Clasa a V-a A

Legenda Domnilor Cenușii
 Acum mult timp în urmă, maestrul Hora avea supuşi care îl ajutau 
cu timpul.
     Într-o zi, o broscuță mititică rătăcită a ajuns la poarta palatului. 
Maestrul Hora, mereu şi-a dorit un animal de companie, aşa că a luat-o, 
tot el a îngrijit-o, i-a  dat de mâncare, îi punea fustițe şi tot felul de 
lucruri. Dar supuşii erau foarte geloşi, aşa că tot încercau să o otrăvească 
pe broscuță. Maestrul Hora ştia ce se întâmplă, aşa că a avut mai multă 
grijă de ea, ba chiar a numit-o Casiopeea.
     Supuşii deveneau şi mai geloşi, încât nu au m-ai ascultat foarte bine 
de maestru. Pe când maestrul deținea un secret oribil de mare, ştia 
că Casiopeea are puteri, broscuța şi Hora acum chiar aveau limba lor 
“Hocasio” de la Hora şi Casiopeea.
     Supuşii s-au săturat, aşa că au plecat din palat. Ei s-au gândit să obțină 
ei tot timpul. Dar trebuia să treacă printr-un foc verde foarte special, 
te va transforma în cenuşă, apoi te reface om, dar nu era aşa simplu, 
consecințele erau să uite totul, ca memoria lor să fie ştearsă, zis şi făcut şi 
nu regretau nimic. Acum ei aveau o pălărie cenuşie, o uniformă cenuşie, 
un trabuc, pe scurt, erau cenuşii. Doar un singur lucru mai țineau minte, 
să fure tot timpul. S-au şi denumit “Domnii Cenuşii”. Până la urmă şi 
personalitatea lor 
era cenuşie.
     Şi aşa s-au 
format Domnii 
Cenuşii.

COSMA 
ANNE-MARIE
Clasa a V-a A

Desen: 
Tudor T.

Legenda Domnilor Cenușii
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   Misterioşii domni cenuşii nu sunt compuşi din nimic altceva în afară de timp, timp ce 
fusese odată viu, însă, ajungând în posesia domnilor cenuşii, acesta devenea otrăvit. Traiul 
lor li se datorează micilor trabucuri cenuşii, fără de care s-ar destrăma-n neant şi-ar pieri. 
Trabucurile lor sunt făcute din gingaşe petale ale florilor clipelor înghețate. Înfățişarea lor nu 
este una complexă, fiind întrutotul cenuşii, însă caracterul lor moral este mai fascinant şi o 
taină se ascunde dincolo de apariția lor cenuşie. 
   Se spune că acum mulți ani, pe când era pace pe lume, pe când viața pe Pământ abia 
începuse, pe când fantasmul domnea şi fiecare zi era o inedită aventură, a-nceput povestea 
temuților domni cenuşii. La acea vreme erau nişte tineri voioşi, plini de viață, mereu prinşi cu 
zâmbetul lor radios pănă la urechi de larg şi erau admirați de toată lumea. Se-mbinau perfect 
în lume, ca şi când ar fi fost făuriți special pentru lume sau lumea pentru ei. 
   Într-o zi, pe când vocile limpezi ale tinerilor se intersectau cu un foşnet rapid, în timp 
ce razele blânde ale soarelui îşi întorseseră privirea spre codrul acum luminos, iar păsărelele 
vii la culoare-şi cântau melodia sfântă în toi de vară, toți orăştenii-şi îndreptară privirea spre 
păduricea cu pricina, ce bine-cuvânta de-o atenție fără limite. Din codru a ieşit un tănâr 
băiat, cu părul castaniu şi cu ochii ca smaraldele ce sclipeau în lumina soarelui, în completare 
perfectă cu fața sa blajină, pe care doar un om transparent şi bun la suflet o poate avea. Era 
simplu îmbrăcat, purta, în afară de veşminte specifice gri, purtate de toți ce-l înconjurau, chiar 
şi-aşa, se făcea distins prin extazul şi bunătatea din ochii săi, o pălărie închisă la culoare, cu 
un ceas brodat frumos pe aceasta. 
 Ochii săi cercetau cu grijă şi subtil întregul tărâm nou, necunoscut, deşi hotarele 
acestuia nu erau decât pete pentru Hora din cauza depărtării. Era prințul timpului, maestrul 
Secundus Minutius Hora, ce ieşise din codru ținând în mâini o fetiță mică şi delicată, parcă 
făurită din porțelan, cu ochii ca boabele de cafea la culoare, ageri, luminoşi. Părul îi era 
împletit frumos şi cosițele sale de culoarea mierii se revărsau în jos, până aproape de sol. Era 
Casiopeea, zeița profețiilor, singura sora a maestrului Hora, ce urma, în viitorul nu foarte 
îndepărtat, să fie preschimbată de tinerii ce urmau să fie cunoscuți sub denumirea de Domnii 
Cenuşii, într-o broască țestoasă, făcându-i virtuțile ca istețimea şi ageritatea să dispară, să le 
revină lor, tinerilor. 
   O preschimbaseră pe Casiopeea din cauza nefericirii cu privire la Hora, ce, li se părea 
lor, răpise toată atenția oamenilor ce, odată, le era acordată lor. Aflând acestea, Hora, ce 
considera raționamentul tinerilor greşit şi lipsit de sens, începu călătoria sa către hotarele 
timpului, alături de draga sa Casiopeea, căci familia şi ceilalți oameni dragi din viața noastră, 
ne trezesc o bucurie fără limite, specială. Ajuns la hotarele timpului, o înzestră din nou pe 
Casiopeea şi-i transformă pe tinerii vicleni în domnii cenuşi, neavând ştiință de pericolul 
creat tocmai de el. Devenise împăratul timpului, iar tinerii deveniseră temuții, dar nu 
atotştiutorii domni cenuşii. 

CRĂCIUN DARIA Clasa a V-a  A

            V-ați întrebat vreodată cum s-au format domnii cenuşii si cum Momo nu putea fi 
păcălită de aceştia? Ei bine, acum vă voi povesti.
              Totul a început acum mult mult timp, mai precis, acum 141 de ani.
             S-a declanşat un război dintre domnii albăstrii şi domnii maronii, deoarece oamenii 
deveneau din ce in ce mai trişiti si mai plictisiți. Doar o singură înțelegere mai era dintre 
cele două tabere rivale,  aceea de a îi ține pe oameni departe de acest război. Dar, mai târziu, 
această înțelegere va fi trădată.
             Războiul a continuat şi-a continuat, fără ca niciun om să afle, până când căpitanul 
domnilor maronii a trădat înțelegerea prin transformarea oamenilor pe care îi întalnea în 
domni maronii. Este un proces destul de simplu. Mai întai, trebuia să ia forma omenească, 
pentru că oamenii nu îi puteau vedea  nici pe domnii maronii, nici pe domnii albăstrii. Apoi, 
trebuia să se împrietenească cu acesta, iar apoi omul devenea din ce în ce mai plictisit si fără 
chef de viață, până când se transformă într-un domn maroniu.
            Până la urmă, oamenii s-au prins ce se întâmplă, deoarece tot mai mulți oameni 
dispăreau, iar domnii maronii au caştigat războiul, dar dupa acesta s-a întâmplat ceva straniu 
şi neaşteptat. Toți domnii maronii şi albăstrii care au mai rămas s-au transformat în domnii 
cenuşii pe care îi ştiți din cartea Momo. Aceştia erau o combinație dintre domnii maronii 
ți domnii albăstrii, numai că cel mai mult aveau din tradițiile şi comportamentul domnilor 
maronii. Doar felul în care arată este o combinație egală dintre domnii maronii şi domnii 
albăstrii. Aceştia erau de o culoare cenuşie, purtau  pălărie, la fel ca domnii albăstrii, şi aveau 
un trabuc în gură, la fel ca domnii maronii. 
Aceştia trăiau dintr-un anumit tip de timp, la 
fel ca domnii albăstrii, care trăiau din timpul 
distracției oamenilor, adică dacă un om s-a 
distrat 4000005 secunde în viața lui, atunci atât 
trăia un anumit domn albăstriu, iar egoismul şi 
răutatea le-au preluat de la domnii maronii. A, şi 
am uitat să menționez două lucruri, primul este 
ca Momo nu putea fi păcălită de aceştia, deoarece 
a fost un domn albăstriu care a murit onorabil în 
războiul dintre cele două tabere rivale,  iar apoi 
a venit pe pământ ca un om, iar al doilea lucru 
este că oamenii îi puteau vedea pe domnii cenuşii 
pentru că au aflat de razboi, numai că uitau brusc 
de ei.
 Şi aşa s-au format domnii cenuşii!

CÎCU VALENTIN, Clasa a V-a A
Desen: Miruna Ponoran

Legenda Domnilor Cenușii Legenda Domnilor Cenușii
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  Biblioteca ciudată
  Într-o zi de toamnă, pe când eram la şcoală , la bibliotecă, am vrut să iau o carte 
pe care voiam să o citesc. Nu puteam să o scot din raft. Am tras odată tare şi 
atunci am ajuns în alt tărâm.        
  M-am întâlnit cu nişte monstruleți care vorbeau o limbă foarte ciudată.
  -Ahner mal tues crues mite! a spus unul.
  -Crues notis malicos! a continuat altul.
Aceştia m-au închis într-o puşcărie în care erau mai mulți oameni. Un monstru a 
spus:
   -Turces rămânes acolos!
   -Exactus! a spus altul.
Am adormit în câteva minute, deoarece eram obosită.
    -Țrrrrr!
    -Ana, tu ce-ai citit ora asta? a întrebat Ileana.
    -Am citit o carte despre o fată care a ajuns pe o altă planetă, fiindcă a tras de o 
carte. Este foarte frumoasă cartea aceasta!
    -Mă întreb dacă fata aceea a ajuns pe o altă planetă din biblioteca asta... Eu o să 
mă apuc să citesc cartea aceasta. Aaaaaaaaa!
    - Ileana! Nu! Trebuie să mă duc după ea! Vin după tine!
   Asta este o povestire care va fi spusă altădată.

PĂUN IULIA, Clasa a V-a A      Desen: Mia Olaru

   Era o frumoasă zi de toamnă, 
iar frunzele aurii, arămii şi ruginii se 
apropiau încet de pământ. Rămurelele 
împodobite cu culoare şi lumină se 
mişcau cu încetinitorul către stânga şi 
dreapta iar cântecul micilor păsărele 
aproape că nu mai putea fi desluşit. 
  În timp ce păşeam pe cărarea către 
marea facultate, în acelaşi timp 
trecând la un nou capitol din viață, am 
observat cum lacrimile lui septembrie 
udau pământul.
  ,,Universitatea de Litere’’ era o 
clădire mare, cu multe geamuri 
dreptunghiulare  de unde se puteau 
vedea toți viitorii scriitori, emoționați, 
apropiindu-se de facultate. 
  Eram acum în dreptul marii uşi de 
la intrare, invitând elevii înăuntru 
ca o gazdă. Am respirat adânc şi 
gândul mi s-a dus înapoi la frumosul 
şi incomparabilul liceu ,,Gheorghe 
Lazăr’’. 
  Mi-am adus aminte de Crăcănel 
şi toate poznele pe care a trebuit să le îndure, despre Barbă şi discursul său 
emoționant, Barosanul şi toate frumoasele amintiri alături de el.
  În minte mi-au răsărit Stoica Dan şi Dragu Henry, cei mai minunați parteneri de 
pozne iar, în sfârşit, mi-am amintit despre ,,Tinerimea Română’’.

  Acum, era timpul pentru un nou capitol în viața mea. Niciodată nu aveam să uit 
despre ,,Lazăr’’ sau ale mele pozne, pentru că acestea sunt amintiri care nu sunt 
niciodată uitate, ca lumini care nu se sting. 

CRĂCIUN DARIA
Clasa a V-a A

Bun venit la facultate!
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Chibritul nu avea deloc voința de a se aprinde, dar am 
continuat să încerc să reaprind numeroase chibrituri, însă 
vremea lupta împotriva mea. Ochii umeziți de atat angoasa 

ce ma luase prin învăluire, buzele crăpate şi tremurânde nu mă 
ajutau din păcate să ies din acea stare, mai mult mă afundau.
      Înaintând în necunoscut cu lumina chioară de la chibrit, părea, şi 
de fapt simțeam din ce in ce mai mult că nu mă aflu într-o capelă. 
Am îndrăznit să fac cațiva paşi, să îmi dau seama ca asa-zisele icoane 
si desene erau de fapt picturi rupestre. Când am atins peretele, totul 
avea un aer aşa de primitiv, ce mă ducea cu gândul la o peşteră.
       Picturile înfațişau oameni preistorici şi animale, dar ceva mi se
părea în neregulă, sau poate doar mi se părea. Pentru o fracțiune de
secundă uitasem cu totul de dinamica ce avea loc in ‘altar’, şi ce e şi
mai ciudat, e totuşi anxietatea ce îşi clădise un lacaş mare şi apasator 
în mine, dar pe care nu o mai simțeam deloc atunci cand mă 
uitam la picturi, era ca şi cum totul în jurul meu dispărea, şi mă şi 
dezumanizau. “Cum, mă miram în mintea mea, să nu mai simt, să 
nu mai fiu într-o constantă stare de dezechilibru emoțional?! Ființa 
fără sentimente nu e om. Eu altfel nu stiu sa exist.

Patraulea Maria

Continuarea fragmentului – Capela de fluturi
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 Un val de căldură mi-a lovit imediat pielea înghețată, mici ințepături parcă 
emanate de milioane de ace încinse brodându-mi obrajii cu fir de lumină. 
     Speriată fiind de impactul pe cât de neprevăzut, pe-atât de incredibil 
si incitant, o grupare de impulsuri nervoase mi-au fost eliberate în corp, 
trimițându-mă cu câțiva paşi în spate.
    Sub talpa pantofului puțin înnoroit, acum stătea ceva neobişnuit. O treaptă 
îndeajuns de înaltă încât să mă facă să-mi pierd echilibrul şi-a făcut apariția 
vehement, ca un răsad al pământului de primăvara, din cimentul ce alcătuia baza 
acestei mistuitoare colivii a emoțiilor mele incerte. Nimic din ce forma în mod 
normal asa-zisa realitate nu mai era valid in acest moment. Totusi, învătată fiind 
cu mintea mea ce des dă naştere imposibilului, nu m-am înspăimântat. 
   Contrar normalitații, în timpul căderii eram cât se poate de pregătită să 
întâmpin podeaua. Ceea ce nu prevedeam era modul în care nu doar timpul, ci 
si moleculele din aer urmau să înghețe, cu o sumbritate ascuțită. De o densitate 
uluitoare, aerul parcă mă aseză pe sol, simțind suportul său, fin si plin de 
sensibilitate, sub întregimea trupului meu. 
   Podeaua era moale, poate prea moale ca să fie stratul subțire de nea ce 
m-a întâmpinat inițial. Afundată în curiozitate, dau să imi deschid ploapele 
tremurânde ce pare-se că au stat închise tot acest timp, deşi eram sigură că am 
văzut totul încremenind în jurul meu. 
   Lumină. O oază de lumină inundă acum capela, stele prinse în plasa existenței 
cățărându-se pe tavanul jos. Cu cât îl privesc mai mult, cu atât îl văd inălțându-se, 
formându-şi o întreaga cupolă de stele sub care eu rămân precum un solemn fir 
de iarbă. Aştept inevitabila ajustare a ochilor mei firavi la lumină, pentru a vedea 
că m-am înşelat amarnic. Acei fulgi pe care memoria mea vizuală i-a savurat la 
început s-au dovedit a fi de fapt o grupare aproape înspăimântătoare de licurici. 
Frumusețea lor, asemănători fiind cu fragmente dintr-un soare uitat la această 
oră a serii, mă face să îmi simt ochii umezindu-se. Razele de lumină, deveniră 
simple linii întinate de culori guaşe si tempera, iar ritmul energic al inimii mele 
făcuse ca întreaga imagine să bubuie în intensitate. Îmi duc mâna spre ochi, în 
încercarea de a face aceste urme de vulnerabilitate să plece, ca nu cumva magia 
acestui moment să simta că nu o apreciez îndeajuns, deşi lacrimile mele erau 
semnul aprecierii pure. Totusi, pe lângă palma mea presată strâns asupra genelor, 
o lacrimă scapă, lunecând în josul obrazului şi căzând cu zgomot pe podea. Deşi 
prezentă cu certitudine în propriul corp, în mintea mea s-a infiltrat imaginea 
acestui mic şiroi de emoție dintr-o perspectivă diferită. De parcă mă priveam 
afara trupului meu, mi-am putut vedea lacrima lovind cimentul din burete, 
luminând întreaga sală, în compania unui zumzet incandescent. 
    La această lumină şi mai puternică, zăresc în îndepărtatele colțuri iederă 

cățărătoare, ce se inalță spre infinit. Rânjesc uşor, umplându-mă de bucurie 
realizând că această clădire vede ce pot vedea şi eu. În acest moment, mi-a 
demonstrat că mă aude, că nu strig în van, către necunoscut. Iedera aceasta, o 
buruiană pentru unii, pentru mine reprezintă elementul pe care îl găsesc cel mai 
de preț în natură. Şi cea mai caraghioasă clădire, chiar mai caraghioasă decât cele 
văzute în drum spre acest loc, poate să devină în ochii mei o casă împărătească 
dacă este îmbrățişată pe exterior de un mănunchi de iederă însuflețită. 
   Cu o tresărire îmi aduc aminte de altarul spre care am plecat inițial şi mă urnesc 
cu un tremur scurt al genunchilor. După cele întâmplate mă gândesc de două 
ori inainte sa continui drumul. Îmi era mai clar decât oricând că întârzierea a 
fost cauzată în mod intenționat. Poate iedera să fii fost doar un joc pentru a mă 
distrage de la drum? Luând toate acestea în calcul mă întorc spre uşa pe care am 
intrat inițial, să văd că holul se lungise, şerpuindu-se ca o cobră înfometată. Nu 
mi-a trebuit nimic mai mult ca să înțeleg că nici plecarea nu mai era o opțiune, 
aşa că am înaintat. 
    O energie nelinştitoare înconjura altarul. Ca o sferă de vibrație caldă, acest 
impresionant perete trimitea unde prin fiecare fibră a corpului meu. Am simțit 
uşor, uşor cum toată această energie, călătorind prin trup cu o viteză amețitoare 
şi-a găsit ca adăpost centrul craniului meu. Ceva urma să se întâmple.
   Treptat, am realizat că am uitat din ce direcție am venit, multe lucruri ieşindu-
mi din minte pentru o perioadă nedeterminată de timp. Punând asta pe seama 
agitației emoționale, mi-am văzut de drum. În sfârşit reusesc să inteleg conturul 
altarului, zăcând acolo, în toată măreția lui. O treaptă înaltă ce urca acest altar la 
câțiva centimetri de sol şi o portiță din lemn erau singurele care-mi mai stăteau în 
cale. Nimic nu mă putea opri acum. 
   Îmi întind mâna spre portița de lemn, cu degetele prea lungi ca să le mai 
recunosc ca fiind ale mele. La atingerea acesteia, o durere ascuțită îmi fură atenția 
si îmi înfundă urechile. 
   Deschid iarăşi ochii ca să văd portița grilajulului bisericii deschizându-se odată 
ce a fost atinsă de mişcarea mecanică a crenguței mele. Afară era frig, iar modul 
în care gardul de fier s-a deschis, parcă invitându-mă înăuntru, m-a făcut să 
păşesc în curtea clădirii, până la impunătoarea uşă a acesteia. Urma să intru în 
biserică. Totul se simțea atât de familiar, deşi stiam că nu am mai intrat niciodată 
în bisericuța acestui parc. 

Stefan Jasmine
Clasa a XI-a
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Când mergeam prin curtea mea
Vine și-mi taie calea

Un vulpoi cu nasu-n sus,
Plin de sine și surâs.

Langă casă dă târcoale,
Călcând cozi de vrăbioare

Și se urcă pe-un lighian,
Alungit ca un burlan.

Și, uitându-se la mine,
Urlă cât îl ține-n fire,

Plin de scarbă și revolt,
- Libertarea-i doar un moft!

 Auzind acest slogan,
Vrăbile încep can-can:

 - Suntem păsări colorate
 Și ne iei din libertate?

Păsările dau și pleacă,
Dar ajung să se dezbată

Și decid într-un final
Să-l alunge pe dușman.

Însă este prea târziu,
Căci vulpoiul arămiu,
A convins întregul sat

Să-l proclame „Șef Roșcat”.

Teodora Sava, VIII B

Era mic și a rămas
Motănelul de pripas.
Numele l-a adorat,

Și răspundea imediat.
A crescut rapid la noi,

Devenind motan de soi,
Cu pretenții de domn mare

Arpagic băga teroare
Printre păsărele mici,
Porumbei și pitulici.

Într-o zi ,pe la apus,
O surpriză ne-a adus...
Șir indian în urma sa

O familie doresa ,
Cu codițele pe sus

Și tărcați cum alții nu-s,
Ce să fac? Mă supăr oare?

Nu! Să fie sărbătoare !

Iancu Eva, VI A

Stăteam afară pe bordei,
Dând mâncare la căței,

Când un mieunat se aude,
Și-un pisic vine cu rude.

Imediat cățeii sar,
Ca și cum ar fi un dar,

Uite, el a aparut.
Cum ei parcă au cerut.

Dar motanul nu e prost,
N-a venit fără un rost, 

Iar toată lumea-ntreagă știe,
Că pisica-i viclenie.

Iar eu privesc cum sare,
Și câinii nu-s deloc în stare,
S-o urmeze-n giumbușluc,

Nici de coadă n-o apuc.

Iar așa motanul fură,
Un prăjituric în gură,

Pleacă el cu neamu-n spate,
N-a uitat de niciun frate.

Iar eu m-am făcut cu zgomot,
Dar și eu cam scap un hohot,

Căci pisicul e șiret,
Iar eu m-am făcut poet. 

Sofia Enache, VIII B

În fața mea e un motan,
Mic cât un borcan.
Fiind foarte fricos, 

Aleargă de mine viguros.

Încercând să-l prind,
Ușor nefiind,

Am decis să-l aduc mai aproape
Cu un pahar de lapte.

Motanul, laptele văzând,
Precaut, dar flămând,

L-a lipăit pe tot, 
Lingându-se pe bot.

Apropiindu-se de mine,
L-am putut vedea mai bine.

Era murdar și neîngrijit,
Spălatul fiind binevenit.

După puțin timp era curat,
Alb imaculat.

În ochii lui văd luciri,
Parcă mulțumindu-mi din priviri.

Lebit Andrei, VIII B

Motanul Arpagic Hoțul Motanul mic și alb Șef Roșcat
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Într-o zi când eu scriam,
Un motan bătea în geam.
 Și când m-am uitat la el,

S-a făcut un covrigel.

Când am deschis geamul,
A intrat motanul.

Acesta era blănos
 Și foarte pufos,
Cu boticul roz.

Avea blana maronie,
Dar părea de jucărie.

Când mieuna,
Zici că ne spunea ceva.

Și când a intrat în casă,
L-am poftit cu drag la masă.

Și a tot mâncat,
Nimic n-a refuzat,
Pân’ s-a  saturat.

După ce s-a odihnit,
S-a și jucat un pic.

Și l-am botezat pe el,
Motănelul Covrigel.

CICU VALENTIN, V A

Era odată un motan 
Mare și golan.

Toată lumea îl numea
Domnul Gică. Golănea.

El era motan deștept,
Niciodată nu zicea “aștept”.

Toată lumea îl iubea ,
Doar o pisică nu-l plăcea.

Căuta cadouri mari
S-o impresioneze cu homari.

Ea era o fițoșică,
Dar era și o pisică.

Nu putea să-i ia o rochie
Sau o fustă argintie,
Niciuna nu-i plăcea, 
Cât timp se bălăcea.

BANCIU EMA, V A

Eu am acasă un câine mic,
Care este cât un pitic,
Nu l-ai crede în stare

Să facă atâtea prostioare.

De dimineață mă trezește,
Că el mâncare dorește,

Eu, înțelegător, cobor în bucătărie,
Unde zici că-i măcelărie.

Jucării aruncate, șervețele ronțăite,
Sunt câteva dintre surprizele primite

De la cățelușul meu micuț,
Pe care l-ai crede un pruncuț.

Îmi arată fățuca lui de cățel,
În sfârșit, a decis el,

Să fie un câine manierat,
Drăgăstos și bun de mângâiat.

Această schimbare mi-a plăcut,
Prin câte și alte câte am mai trecut,

Până să își dea seama,
Că m-am săturat de drama.

Acum scriu această poezie,
Cu el în poale, lingându-mă de bucurie,

Eu îl mângâi blând și-i spun:
Ești un câine foarte bun.

PĂDURE CALIN, VIII A

Mă uitam și eu pe geam,
Multă inspirație aveam,

Când văd o pasăre frumoasă
Zglobie și grațioasă.

În culori minunate era împodobită
Ca din povești era făurită

O baladă îmi cânta,
Și inima, în piept îmi sălta.

Un vals pe cer făcea,
Uimirea mi-o creea

Și aterizǎ lângă fereastra mea cu 
delicatețe,

Iar, sufletul parcă mi-l umple de 
frumusețe.

Surprinzător, ea vorbea
Și mi-a zis că tare i-ar plăcea

Dacă ar mănca și ea.
Și niște grăunțe de grâu am căutat

Iar, aceasta le-a adorat.

Pasărea mi-a mulțumit
Și fericirea ei m-a înveselit.

Un nume m-am gândit să-i pun
Așteptați imediat vă spun.

Pasărea era albastră,
Talentată și frumoasă

Și numele ei este,
Albăstrica din Poveste.

LEBIT ALEXANDRA, V B

Motanul Gică Manierele Motănelul Covrigel Albăstrica din poveste
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Ieri, sub soarele verii,
La o cafea amăruie,

M-a salutat din zborul dimineții,
O mică pasăre argintie.

 
Mi-am ridicat capul incetișor, 

Admirând cu fericire
Micuțul dansator ,

Făcând câte o răsucire.

La spectacolul aerian
S-au mai alăturat încă trei,

Printre care și un năzdrăvan,
Cu aripioare ca niște butonei.

Horpos Ariana, VII B

 

 
Vânăta cea mov și grasă,
S-a plictisit să stea acasă,

Să nu facă nimic toată ziua,
Decât să-și lustruiască pălăria.

 
Așa că și-a luat un caiet , niște cerneală ,

Și s-a dus să se angajeze la o școală.
A mers ea mult printr-o pădure

Și în sfârșit a ajuns la Școala de Mure.
 

Vânăta îsi dorea să fie,
Profesoară de biologie,

Așa că interviul ea l-a luat
Și postul pe loc l-a câștigat.

 
Acum într-una ea muncește

Niciodată nu se mai plictisește ,
Vânăta este o profesoară minunată,

Nu va renunța la acest post niciodată!

Predescu Raisa, VII A

Aţi auzit de Arpagic,
Motanul pufos și mic?

Chiar astăzi în drum spre școală
L-am găsit plin de cerneală.

Cred că vrea să fie scriitor.
Nu telegraf, nici croitor!

Va scrie paragraf cu paragraf,
Va da în curand primul autograf.

Dar ce se face că peniţă n-are!
Deci mă apuc să caut prin penare…

La oră n-am sa scriu nimic
Căci literele le-a mâncat Arpagic!

Matilda Roșca, V B

În grădina cu dovleci și dovlecei,
Mare zarvă se aude printre ei.

Telegrafistul șef și mare scriitor, 
De zor a căutat în sat un ajutor.

A dat urgent reclamă printr-o frunză,
Sperând ca cineva o sa răspunză.

Și ca de obicei, a asteptat nerăbdător,
Răspunsul să primească de la un doritor.

Salvatorul asteptat, este un vecin, băiat
Și se știe bine-n sat, scriitor apreciat.

Mult s-a bucurat el, că bunici și fete,
Vor primi mesaje și scrieri perfecte.

Și de astăzi înainte, noul angajat, se știe,
Va trimite poezii, cu multă bucurie!

Soroceanu Bianca, V A

Poezie

Scriitorul Arpagic

Spectacolul

Secția de Telegrafie
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Grădina mea e înflorită,                   
Primăvara e binevenită.  

Pe sub geam e un musafir, 
Langă el- un trandafir. 

 
Cu blănița în dungi 

Și cu unghii foarte lungi. 
Ochii albaștri îi sclipeau, 

I  se și mai lipeau. 
 

Se juca cu niște fluturi, 
Le trimitea niște săruturi. 

El nu știa să se joace, 
Arunca niște capace. 

 
Eu i-am dat niște lăptic, 

Să se facă și mai mic. 
Mustățile mari le avea

Și în ele se lovea. 
 

Ca să-l conving să ramană, 
I-am dat mâncare pentru o săptămână. 

Că era așa mic, mic, 
L-am numit Arpagic.

COSMA ANNE-MARIE
Clasa a V-a A

 

  Cum stăteam eu azi sub măr,
  Într-o cearta aprinsă cu un văr

  Am simțit pe la picior,
  Cum mă trece un fior.

  
   Văd că apare-un ghemotoc

   Mic și gras pe la mijloc,
   Abia dacă îl vedeai,

   Dar se ținea de tine scai.
 

   Am uitat de cearta aceea
   Și l-am luat în palma mea

   Să îl iau cu mine în casă
   Să îl pun pe gras la masă

   Și pentru că era pitic,
   M-am gândit să-i spun Mitic!

PĂUN IULIA
Clasa a V-a A

După o zi cam răcoroasă,
Și o noapte friguroasă

La secție s-a primit,
Un mesaj bine-venit.

Stejărel și Castanel,
Au vorbit cu Stânjărel
Să facă un plan mare,
Bun de pus în aplicare!

Vor o secție mai mare,
Ca să fie încăpătoare

Să curgă veștile, poveștile, 
Cu caleștile!

Toate câmpurile s-au unit,
Și pe loc s-au pregatit
Totul a fost fabricat,

Și repede realizat. 

Acum e o stație mare,
Cu sistem de-amplificare

Toata lumea-i fericită,
De-o nouă zi pregătită!

CRĂCIUN DARIA
Clasa a V-a A

Arpagic

 Poezia Mitică

Secția de Telegrafie
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 Este prima noapte de iarnă !
Stelele se zăresc  pierdute sub clăbucii albi de fum,care sunt 

cernuți de cumplita iarnă. Casele abia se văd prin oceanul de 
ninsoare care care îți acoperă privirea ca o pătură albă ca laptele.
Luna cea rotundă a dat o petrecere în craterele ei adânci, din care 

răsună voios clinchete de zurgălăi.
 Pământul este acoperit de o zale argintie, iar copacii și-au 

îmbrăcat veșmintele sclipitoare, de la care nu-ți poți lua ochii. 
 Veverițele dolofane stau în scoiburile lor, măncănd nucile 

pentru care au trudit toată vara, iar ciorile cele guralive se zăresc 
pe alocuri , ca niște pete negre cu un cioc portocaliu ca morcovii 

proaspeți.

Iarna va fi mereu anotimpul meu preferat!

Predescu Raisa Andreea
-clasa a VII-a A-

Desen: Ema Banciu, V A

O noapte înghețată de iarnă
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Iarna vine ușor-ușor,
Cu surprize mici de tot,

Moș Crăciun și încă ceva, 
Aceea e plapuma de nea.

Străzile sunt acoperite
Cu un strat de fericire.
Și magie nu mai spun,

Ce se vede de peste drum.

Păsările au migrat spre alte locuri,
Ca să își încerce norocul,

Să găsească un loc călduros,
Dar și atrăgător și drăgăstos.

Crăiasa ne-a tot invitat la palat,
Moș Crăciun sosește cu lucruri în sac.

Cu renii lui minunați la săniuță înhămați,
Foarte ageri și foarte luminați.

Totul în această noapte este feeric, 
Nici n-am observat că este întuneric,

Nu există amăgire sau supărare, 
Când totul este în prelucrare.

ȚÂNCU DARIA
Clasa a VIII-a A

Iarna, anotimpul magic

Hai fuguța! Hai fuguța!
Lustruim frumos ghetuța

Și o punem la intrare
Să o umple Moș Nicolae,
Să-l pândim de după uși,

Că vine cu dulciuri și păpuși!

PĂUN IULIA
Clasa a V-a A

Nuanțe de alb
Exclam de bucurie,

Grădina este toată argintie.
A venit iarna, zăpada s-a așternut,

Dumnezeu m-a ascultat ce am cerut.

Mă îmbrac rapid, dar cu grijă,
În casă miroase a coajă

Din cele mai proaspete portocale.
O întâmpin pe mama. Face sarmale.

Ies din casă cu repeziciune,
Mă așez pe sanie bine

Și de pe cel mai înalt deal,
Mă dau ca un pilot real.

Mă uit în jur. Oftez.
Iarnă, mai mult aș vrea să durezi!

Nuanțe de alb văd în jur,
Și un domn cu părul sur.

PĂDURE CĂLIN
 CLASA a VIII-a A

Poezie Moș NicolaeIarna, anotimpul 
magic
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Iarna

Iarna vine repejor 
Pe lacul limpejor,

Toți copiii se amuză
Patinând precum o muză.

Bătăi cu bulgări de zăpadă,
Săniuțe pe derdeluș,
Ziua asta minunată 
Sper c-o s-o apuci!

Mai e o zi pân’la Crăciun,
Astăzi este moș Ajun.

În toiul nopții mergem la colindat,
Deschideți ușile, nasul ne-a-nghețat!

Bradul îl împodobim,
Fursecuri Moșului îi pregătim,

Ghiciți cine va apărea 
În noaptea asta: Minunea!

E Crăciunul!
A venit?

Oare ce ne-a pregatit?
Stați! Ce s-a auzit?

Sub brad găsești tot ce-ți dorești,
Moșul a ajuns și la noi în sat

Cu renii lui ca din povești,
Și pe toți el ne-a mirat.

Ema Banciu
Clasa a V-a A

Desen: Sara Dumitrescu, V A    

 S-a întors acum și Iarna
Sã ne facã ea parada,
Și pe fulgii ei de omãt

Sã-i arunce. Vreau sã-i văd!

A adus un partener
Pentru crengile de lemn,
Îsi pune mantia de nea 

Chiar și peste casa mea.

Tare dor mi-a fost de ea
Că de nu,

Eu n-aș mai vrea
Să m-arunc în a ei nea.

Eric Berdilă, clasa a V-a A         

Iarna ca-n povești

     După o toamnă lungă, a sosit iarna. Afară este frig, copiii se dau cu sania, pe 
lângă case sunt mulți oameni de zăpadă.

     Steluțe argintii cad din norii albi, crengile copacilor au o mantie de nea. Brazii 
sunt împodobiți în podoabe colorate. Pârtia e plina de fericirea primilor schiori. 
Unii se dau pe derdeluş. Copiii abia-l aşteaptă pe Moşul cu sacul plin de jucării.
Totul este ca într-o poveste. Priveliştea de afară îți aduce multă bucurie în suflet.

     Pe stradă este aglomerat, glasurile copiilor se aud ca nişte vrăbii, alții fac 
cumpăraturi pentru familile lor,toți au o ocupație.Când mergi spre şcoală, trebuie 
să fii atent să nu cazi.Țurțurii transprarenți şi ascuțiți stau pe acoperişul casei.

     Toți au aşteptat-o muuuult!

Cosma Anne-Marie, clasa a V-a A

Povestea iernii
  Bună! Eu sunt Iarna, port o mantie albă strălucitoare şi mă plimb. Fiecare 
fulg de nea se uită la mine şi îmi zâmbeşte. Am venit pe pamântul acesta ca să 
readuc bucuria în inimile copiilor.
     Odată, într-un sătuc, am văzut un copil mic, care se uita la mine adânc, parcă 
mă vedea. În gândul lui spunea:Doamna iarna este foarte frumoasă,are ochii 
albaştri precum gheața,părul alb precum fulgii de nea şi are o voce catifelată.
     Ce doamnă frumoasă!

     Când am văzut acel copil, 
am luat toiagul , am bătut 
de trei ori in pământ şi a 
început să ningă.
     Deodată, am auzit strigăte 
de copii, alergând în stânga 
şi în dreapta, bătându-se cu 
bulgări si râzând.
     Spiritul iernii a venit!

Niculescu Eric
Clasa a V-a A 

Desen:  Badiu Maria
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 Iarna este anotimpul în care zăpada albă dăinuie pe întinsul țării, brazii sunt 
îmbrăcați cu un cojoc plin de steluțe argintii, iar animalele se bucură de această 
vreme superbă.
Fulgii albi ca spuma laptelui alunecă pe covorul tărâmului magic, imaculat. 
Bunica face cozonac, iar casa are un parfum îmbietor de la acesta. Copiii se 
uită pe geamul aburit,  savurând ciocolata caldă. Gerul pictează munți şi văi pe 
fereastra casei bunicilor.
 Copacii plini de ghirlande de țurțuri se clatină după vântul rece şi aspru. 
Păsările zglobii zboară neîncetat, încercând să caute un adăpost propice pentru ele 
şi puii lor.
 Afară era o atmosferă rece, dar parcă era un vis din care nu te puteai trezi 
niciodată. Albinuțele albe de diferite mărimi, se aşterneau pe pământul rece plin 
de omăt.
Iarna este un anotimp magic, ca-n poveşti, care ne aduce căldură, bucurie din 
suflet, dar şi amintiri frumoase

BELOIU ASTRID, VIII A

   Iarna, unul dintre cele mai bucuroase anotimpuri. Norii au început să 
cearnă steluțe argintii, dând prima informație că iarna a sosit. Zăpada s-a aşternut 
ca o mantie albă ca spuma laptelui şi strălucitoare care aduce sentimente de 
bucurie oamenilor.Cad uşor fulgi micuți ca de vată,creându-şi propriul dans 
mirific printre copii fericiți şi nerăbdători să vină Moş Crăciun .Peste tot ninge 
ca-n poveşti,.Copii ies la săniuş formând şiruri de săniuțe aşteptând să se dea 
pe deal.Totul miroase îmbietor.Se simte mirosul cozonacului cu nucă prăjită 
şi a omuleților de turtă dulce plini cu scorțişoară ca abanosul.Toate familiile 
împodobesc bradul cel care dă de veste că spiritul crăciunului este în casă şi că  
  Moş Crăciun va avea unde să pună ce va aduce. Globurile multicolore 
dau un sentiment de fericire,prin culorile vii pe care le emană.Ghirlanda argintie 
acoperă bradul cu un strat de finețe, iar steaua cea galbenă ca soarele,face 
ca bradul să fie complet şi fascinant.Moş Crăciun îşi face apartiția ,la copii 
conştiincioşi cu daruri şi multe dulciuri delicioase. Toată lumea se găteşte pentru 
a se simți bine în Ajunul Crăciunului.Neaua uşor se topeşte, Crăiasa Zăpezii 
anunță sfârşitul Iernii şi că acest capitol minunat se va închide cu cheia, până anul 
viitor.

ȚÂNCU DARIA
VIII A

Iarna
 A sosit iarna! Fulgii argintii plutesc prin aer ca nişte balerine. Norii 
plumburii acoperă ultimele raze timide ale soarelui. Cerul este de un albastru 
azuriu încântător. Zăpada fină se aşterne peste casele adormite. Țurțuri înfiorători 
cresc în colțurile umbroase.
 Străzile sunt pline de pătura moale de omăt. Copacii falnici poartă mantia 
lor strălucitoare şi călduroasă  de nea. Iarba smaraldie se ascunde sub straturile 
imense de puf alb. Nu este nici urmă de vreo pasăre călătoare, căci toate au plecat 
unde este mai cald. Prin păduri, urşii se pregătesc pentru hibernare, în timp ce 
celelalte animale se adăpostesc în bârloguri. Lacul cristalin este acum înghețat, 
dar în fiecare noapte Luna se oglindeşte în acesta. Nu se aude niciun sunet printre 
animale, doar foşnetul copacilor, care îşi scutură frunzele.
Satele sunt gata de sărbători. Fiecare colțişor este frumos decorat cu ghirlande 
şi globuri minunate. Colindătorii umplu străzile de fericire, cu colindele lor 
calde. Copiii sunt gata de un sezon de săniuş vesel şi plin de bucurii. Crăciunul 
se apropie încet, încet, iar scrisorile către Moş Crăciun sunt deja pe drum spre 
atelierul său.
 Seara Ajunului este aici. Cu mare veselie, copilaşii se pun la somn, în 
aşteptarea cadourilor. În dimineața de Crăciun, sătenii sunt la biserică, ascultând 
predicile sfânte ale preotului. După aprinderea lumânărilor, fiecare familie se 
retrage acasă. Copiii deschid cadourile mult aşteptate, în timp ce masa este pusă 
de către parinți. 
 Iarna, anotimpul bucuriilor, te aşteptăm cât de curând la anul! 

ANA 
ZEGHERU, 
VII A

Desen: Ema 
Banciu, V A

Iarna, un anotimp fantastic



40 41

    Era 21 decembrie. Afară nu era zăpadă. Eu nici nu pusesem bradul. Mama îmi 
tot spune că o să îl împodobim, dar nu l-am pus nici acum, şi mai sunt doar trei 
zile până la Crăciun! Cum m-am trezit, m-am dus la mama şi am trezit-o şi pe ea.
     -Hai să punem bradul! Hai! Hai! Că acum vine Moşul şi vede că nu are unde să 
pună cadourile.
     -Stai liniştit, că oricum vine Moşul şi la tine! zise mama.
     - Hai mai bine să fim siguri, nu? i-am răspuns eu.
     -Bine, dacă zici tu, îl facem în seara asta. Promit.
     Zis şi făcut. Cum a ajuns tata acasă, am şi început. În vreo 10 minute, bradul 
era gata. Eram aşa de fericit!
     -Acum sigur o să vină Moşul şi la noi! am spus eu cu fericire în glas.
     În ziua Ajunului, eram aşa de fericit, încât nici de aşteptat nu mai puteam. Abia 
aşteptam să văd ce o să îmi aducă Moşul. Singurul lucru care mă întrista, era că  
nu puteam să văd niciun dram din zăpada fină şi albă ca norii.
      Era noapte. M-am trezit ca să văd cadourile. Era ora 3 dimineața. Am mers 
tiptil până jos, ca să nu îi trezesc pe părinți. M-am uitat sub brad. Era plin de 
cadouri! Eram atât de fericit!
- MAMA, TATA!!!!! am strigat eu cu putere.
- DA! AI PĂȚIT CEVA? EŞTI BINE?
I-am speriat foarte tare.
- Nu am pățit nimic. Sunt extrem de fericit! Au venit cadourile! Nu pot să 
cred!
M-am uitat pe geam. Ningea. Afară era plin de zăpadă.
- Mama, vino puțin şi uită-te pe geam! Te rog!
- Ninge!
Era pur şi simplu un miracol. Nu a mai nins pe aici. Deloc.
Cred ca e prima dată când am prins zăpadă la mine acasă.
 Asta a fost una dintre cele mai frumoase zile din viața mea. Crăciunul este 
cea mai frumoasă 
sărbătoare din 
lume!

SAVA MARIUS
V A

Desen: Paun Iulia 
V A

O poveste de iarnă
Nu am să uit niciodată 
weekendul meu petrecut de 
curând în creierul munților 
Bucegi.
 Pentru a ajunge la 
timida noastră cabană, am 
parcurs un drum lung şi 
spectaculos printre stâncile 
falnice ale munților. Am rămas 
înmărmurită, cu ochii lipiți de 
geam, uitându-mă la grația şi eleganța lacului înghețat, pe care, din când 
în când, mai sărea câte o căprioară jucăuşă.
 Am ajuns la cabană târziu, însă destul de devreme cât să prindem 
apusul. Fulgii uşori dansau cu delicatețe prin aerul rece şi cădeau firav 
pe pământul acoperit de nea. Brazii înalți şi veşnic verzi ne acoperau cu 
umbrele lor, protejându-ne ochii de asprul soare care mergea la culcare.
 A doua zi am fost treziți de vuietul groaznic al viscolului, ce 
acoperise cu clăbuci de zăpadă casele din jurul cabanei. Cerul era gri, iar 
vântul izbea violent crengile copacilor de geamuri. Mult timp am crezut 
că viscolul cumplit detronase plăpânda ninsoare şi că pusese mâna pe 
tărâmul munților, însâ un strop de optimism mi-a alinat dorul ninsorii 
atunci când o rază de aur a străpuns cerul gri, precum Apollo răpune 
duşmanii, ce vor să întunece lumea, cu săgețiile sale făcute din cea mai 
puternică lumină.
 În curând s-a luminat afară şi ravagiul cauzat de viscolul teribil 
a rămas istorie. M-am aşezat la geam, lăsându-ma dusă în tărâmul 
basmelor, unde iarna domneşte linştită.

ALEXANDRESCU SOFIA, VII A        Desen: Eric Niculescu. V A

Iarna pe la geamuri
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Într-o zi de iarnă, copiii se jucau cu zăpadă. Făceau bulgări, oameni de zăpadă şi 
îngeraşi. Erau foarte fericiți şi nu s-ar mai fi oprit niciodată din joacă! 
   Într-un târziu, părinții lor i-au chemat la masă, deoarece era Ajunul Crăciunului 
şi trebuiau să îi pregătească Moşului laptele şi fursecurile şi să le aşeze la fereastră, 
dar şi să asculte colinde.
   Dimineața, toți copiii îşi deschideau cadourile şi râdeau încontinuu. S-au aşezat 
la masă şi îşi mâncau micul dejun în linişte, dar era ceva care lipsea. Bucuria de pe 
fețele lor nu mai era aşa de vie ca în ziua trecută când se jucau împreuna în zăpadă 
şi făceau năzdrăvănii. Am vrut să le readuc zâmbetul pe buze şi am început să le 
cânt la pian şi la chitară cântecele lor preferate, dar şi să îi provoc să readucem 
jocurile de afară în casă. Copiii s-au adunat şi-au început să cânte şi să danseze 
alături de mine, iar la final ne-am jucat Twister, lucru care i-a înveselit pe toți.
   Am fost atât de fericită că am readus bucuria pe fețele copiilor!

PĂUN IULIA, V A

Ziua de Crăciun
Era ajunul Crăciunului, eu şi sora mea făceam ultimele retuşuri pentru bradul de 
Crăciun. Voiam ca totul să fie perfect, pentru ca Moş Crăciun, cât am aşteptat şi 
ne-am pregătit pentru venira lui.
              Totul era gata, am mai stat un pic la televizor, iar apoi ne-am culcat cu 
greu, din cauza gândului care ne zbura la cadourile pe care urma să le primim. 
Eu cu sora si cu fratele meu obişnuiam să ne trezim reciproc în seara de Crăciun 
pentru a vedea cadourile mai devreme. În seara asta a fost la fel, ne-am trezit cu 
toții pe la ora trei şi am coborât în sufragerie, unde am găsit o groază de cadouri. 
Eu primisem o replica a unei maşini şi o cuşcă mai mare pentru papagalul meu, 
sora mea nişte creme si lucruri pentru machiaj, iar fratele meu o maşină cu 
telecomandă şi nişte jocuri pe care le puteam juca în familie. Eram foarte fericiți 
de cadoutile noastre. De dimineață, au coborât şi părinții şi le-au luat pe ale lor.
              A fost un Crăciun de poveste pe care n-am să-l uit!

PETRIŞOR LUCA-ANDREI, VIII A

 Un Crăciun de vis
  Psh! Se auzi ceva din tufişul acoperit de nea. Sare în copac şi se duce-n 
scorbură. Îşi adună provizii înainte să înceapă iarna geroasă. Ies din pădure şi mă 
îndrept spre sătucul mărunt în care părinții mei locuiesc.
   Sute de case infime acoperite cu omătul sclipitor stau lipite una de cealaltă. 
Țurțuri la colțurile casei, parcuri înzăpezite şi lacuri înghețate care se transformă 
în patinuare prezintă o atmosferă plăcută de iarnă. Toate casele sunt aproape la 
fel, în afară de uşile de la intrare care sunt viu colorate. Una mov precum lavanda, 
alta roşie ca  focul şi tot felul de alte culori mirifice. Uşa părinților mei are o 
culoare aparte. Este de un maro precum coaja fructului kiwi şi în jurul clanței este 
galbenă precum razele soarelui. 
   Bat la uşă, deoarece sonerie nu există. Tatăl meu deschide uşa şi mă găzduieşte 
în minuscula căsuță cu pod. Fel şi fel de podoabe peste tot: unele croşetate şi altele 
pictate . Un copac cu frunza veşnică îmi atrage atenția de cum am intrat în pragul 
uşii. Are globuri pictate manual şi o stea strălucitoare aşezată în vârful lui.
   La bucătărie e altă poveste. Fursecuri în formă de fulgi de nea şi tot felul de 
alte bucate cu mirosul lor îmbietor, îmi vine să le mănânc pe toate. În fiecare an 
se pregateşte o masă festiva de Crăciun. Pregătirile încep cu săptămâni înainte. 
Suntem în 20 decembrie, deci este normal ca familia mea să se pregătească de 
Crăciun.
   Zilele au trecut şi Ajunul Crăciunului a 
venit. Stau şi mă uit pe geamul înghețat 
în timp ce pregătesc masa cu mama mea. 
Vecinii părinților mei vor veni în curând 
să servească masa cu noi. Totul trebuie 
să fie pregatit şi aranjat. Am mâncat pe 
săturate şi am adormit cu burta plină.
   Este Crăciunul iar eu ca de fiecare dată 
mă trezesc ultima. Mă îmbrac frumos 
şi cobor. Toată familia mea numeroasă 
înconjoară bradul şi cântă colindul 
familiei.
    Cel mai frumos de Crăciun este să 
petreci timpul cu familia şi cu cei dragi, 
oriunde te-ai afla!
 

BANCIU EMA, V A

Poezie: Alex Dobrescu, IV B

Cadoul de Crăciun
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Moș Crăciun acuma vine,
Să ne facă o bucurie.

La ce oră vine?
Ei bine, asta nu se știe.

Acesta aduce cadouri la copii cuminți,
Ca să fie pentru tot anul răsplătiți.

Are un costum meșteșugit,
Chiar de spiriduși făurit.

Barbă mare el are
Și pe coș el sare.

Ochii îi are albaștri,
 Sunt ca niște aștri.

Acesta nouă reni are,
Unu-i Prancer,
Altu-i Dancer.
Unui Dasher,

Altu-i Donner.
Unu-i Vixen,

Altu-i Blitzen.
Și mai are încă trei,

Dar bănuiesc că știți de ei.

Sper că Moș Crăciun vine,
La orișicine.

Fiți cuminți, vine degrabă,
Are daruri în desagă!

CÎCU VALENTIN,  Clasa a V-a A

Poezie: Sofia Tenea,  IV B

Și-a facut aparitia Moșul
Pentru a colora coșul,

Vine cu daruri pentru copiii, 
Ce l-au așteptat tot anul zglobii.

El ne aduce cadouri în sac
Și le deșartă sub brad.

Noi primim ce ne dorim
Și apoi cu toți  sărbătorim.

A parcurs din Laponia un lung drum, 
Cu sania sosește mereu plină, 

În seara de Crăciun
Și oferă tuturor în suflete lumină.

PETRIȘOR LUCA-ANDREI
Clasa a VIII-a A

Moș Crăciun

Toată lumea îl știe,
Practic el aduce bucurie,

Referința e clară,
Moș Crăciun vine diseară!

Toți copiii sunt entuziasmați,
De la opt sunt culcați

Îl așteaptă pe bătrânul cu barbă argintie,
Care îi atârnă de bărbie.

Dar s-a întâmplat ceva,
Cândva, undeva,

Moșu’ și-a pierdut căciula,
Așa ceva nu putea nimeni afla.

Până la urmă s-a rezolvat,
Misterul a fost elucidat,

Căciula a fost cusută
De prea-iubita lui nevastă.

PĂDURE CĂLIN, CLASA a VIII-a A

Poezie: Natalia Geamăn, IV B

Crăciunul înseamnă bucurie
Care zboară peste tot,

Umplând oamenilor sufletele
Cu un strat de magie.

Bradul este împodobit,
Plin cu globulețe aurite,   

Stă lângă sobă înțepenit,    
Așteaptă sub el daruri multe. 

Din bucătărie ies mirosuri îmbietoare
De cozonaci cu nucă prăjită,

Toate pentru  zi de sărbătoare
Și masa trebuie pregătită.

Moș Crăciun se lasă așteptat,
Își face apariția în seara de Ajun,

Copiii s-au cam îmbufnat,
Poezii promit că-i spun.

ȚÂNCU DARIA
Clasa a VIII-a A

Căciula fermecată

Magia Crăciunului
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Bucatele de Crăciun

 Crăciunul era pe aproape, casele începeau a fi decorate şi satul micuț în care 
locuiam, chiar şi sărac, era ca un paradis al luminițelor de Crăciun.
   În mijlocul sătucului nostru era un brad mare, care era împodobit cu fel de 
fel de decorațiuni. Lacul mic şi înghețat era plin de oameni dansând sau încercând 
să patineze. Mirosul îmbietor al mâncării gătitese simțea de la o distanță destul de 
mare. 
  Seara sosise şi îmi auzisem numele în depărtare. Ştiam că mă strigau 
părinții, aşa că mi-am luat la revedere de la prietenii mei şi am plecat. Nici nu 
apucasem să bat la uşa noastră împodobită, căci bunica o şi deschise. Mama mi-a 
spus să mă dezbrac de geacă şi să o ajut pe ea şi pe bunica la gătit. Între timp, tata 
aşezase masa. Mâncarea fusese delicioasă. Eram obosită, aşa că am decis să mă 
culc.
Dimineața Ajunului! Aşteptam cu nerăbdare această zi. Prietenii mei mă 
aşteptau afară pentru a merge la colindat. Eu eram puțin emoționată, deoarece 
nu reținusem unul dintre colinde, dar amicii mei au spus că nu este nevoie să îl 
cântăm pe acela şi m-am calmat. Fusesem la toate căsuțele din sat şi, exact după ce 
am terminat, am fost chemată la masa de prânz. După ce am mâncat, urcasem să-
mi termin temele. 
Ziua Crăciunului! Cea mai tare zi a anului! Surprinză-tor, eram prima trează! 
M-am grăbit să îi trezesc şi pe ceilalți. Apoi i-am grăbit în mica sufragerie în care 
bradul ocupa mai mult spațiu decât ți-ai fi imaginat. Sub brad erau cadouri!
    Ce bine este să fii cu familia de Crăciun!!! 

Soroceanu Bianca       Desen Cîcu Valentin, V A
Clasa a V-a A

Crăciunul!

Pe masa unui român ai putea găsi:
Sarmale, cozonaci, miel, pentru cei ce vor sosi.

Dar am să vă spun cum se gătesc,
Aceste preparate o să le deslușesc.

Cozonacul ușor se face,
Frământăm coca, apoi o lăsăm în pace,

Între timp umplutura o preparăm,
Și înăuntru o aplicăm.

A face sarmale e o artă
Luăm varză și carne tocată,

Apoi le punem la fiert
Și la toată familia împart.

Mielul, ce să mai zic,
Umplem o bucată de carne cu un polonic,

Apoi la cuptor o băgăm,
Ca apoi să o savurăm.

Așadar, acum știți
Ce să faceți, cum să vă pregătiți

Pentru un Crăciun în familie,
Alături de cei dragi și ție și mie

PĂDURE CĂLIN
CLASA a VIII-a A

Poezie: Raisa Nica, IV B

Desen: Bogdan B.
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Urări Craciun Andreea Șandor

 Părinților,
  Aho, aho cu înseninare,

   Vin la voi cu o urare,
   Să fiți bine, sănătoși

   Și s-aveți copii voioși!
   Moș Crăciun pe toți să vă găsescă

   Și să vă cadorisească!
   Să-l primiți cu bucurie,

   Cu mască el o să fie,
   Și-a făcut și testul, sigur,
   Ca să-ndure el tot frigul!
   Are-n sac ce v-ați dorit
   Să nu vă fi-mbolnăvit,
   Pe copiii mei frumoși

   Să-i găsească sănătoși!!
   Anul Nou ce o să vină

   Să vă dea-n suflet lumină,
   Să fiți calzi și luminoși

   Lâng-ai voștri copii frumoși!
   La mulți ani, cu sănătate,

   Că le-om duce noi pe toate!
   S-aveți masa cu bucate

   Și un brad aprins în noapte,
   Moșul să-și fac-o cărare,

   Îl trimit la fiecare!
   Sănătoși ne-om revedea 

   Chiar în prag la ȘCOALA MEA!

Colegilor,
Pentru toate pe-ndelete

Moș Crăciun și-a lasat plete,
Chiar de  înc-un an s-a dus,
Multe-n spate toți am dus,

Dar acum cu bucurie
L-așteptăm pe Moș să vie!

Să-i deschidă cineva,
Dacă mască va purta,
C-a bătut o cale lungă

La fiecare s-ajungă.
În suflet păstrați speranța,

La ore arătați prestanța,
Moșului să-i cerem în dar

Să ne-aducă împreună iar,
Zâmbete vom dărui,

Când la școală ne-om reîntâlni!

Elevilor ,
Dragilor, vă doresc o vacanță magică,

Moșul să vină îndată,
Cu un sac de ciocolată,

C-o droaie de jucării
Și cu multe bucurii!

Să fiți veseli și cuminți,
Să-i ajutați pe părinți,
Împreună să tot stați

Și bradul să-l admirați!
Casa să v-o-mpodobiți
Și pe moșul să-l primiți,
Că-i obosit, de departe
Și vine la toți la noapte.

Să-i lăsați un biscuit,
Că e tare îndrăgit,

Să-l găsească lângă brad,
Că e tare-nfometat.

Acum eu vă pup cu dor
Până anul viitor,

Aș mai sta, dar nu e vreme,
Aștept iute poezii , dar și desene!

Să fiți veseli, stați acasă,
Să veniți la anul în clasă!

Desen Ema Banciu, V A
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una dintre cele mai prețioase din ținut. 
   Moş Crăciun înaintă şi pe buzele sale rozalii apăru un zâmbet misterios. 
Ajunse în atelierul elfilor, unde toți lucrau cu spor, unii creând cutiuțe muzicale, 
iar alți stilouri frumoase, magice. Ajuns la uşa de la intrare, care era făcută din 
lemn prețios de brănduşă, o deschise şi o arătare ciudată apăru în fața sa. 
   Avea părul său gri cârlionțat ascuns sub o căciulă roşie şi ochii săi ca 
smaraldul luminau puternic. Purta o mantie lungă şi ghete închise la culoare. 
Arăta leit cu Moşul, însă avea o voce groasă, foarte diferită de a lui. 
  -Bună ziua, Abner Cartner, fericit să vă întălnesc, însă aş vrea să vă-ntreb, de ce 
sunteți îmbrăcat în acest costum? Pare demn să fie purtat doar de Moş Crăciun, 
nu credeți? Întrebă arătarea. Aceşti mici oameni, ce joacă în această piesă, sunt 
elfi?
   Moş Crăciun se uită întrebător la omul din fața sa şi zise:
  -Dar, domnule, desigur că sunt Moş Crăciun! Cine altcineva să fiu? Iar elfii, nu 
joacă în nicio piesă de teatru , sunt cât se poate de reali, în carne şi oase! 
  Această replică fu urmată de o lungă linişte ce nu părea că ia sfârşit. Dintr-odată, 
domnul Cartner deschise gura pentru a vorbi. 
  -Ce an este? Cumva , anul1920?
  Îi luă lui Moş Crăciun ceva timp să răspundă,  dar când reuşi, ochii i se 
bulbucară. 
  -Sunteți străbunicul meu, nu e aşa? 
  Cum continuă povestea, nu pot să vă spun exact , însă lucrurile nu au luat o 
întorsătură frumoasă şi elfii de lângă cei doi nu mai fuseseră niciodată atât de 
confuzi. Ce ironie!

CRĂCIUN DARIA Clasa a V-a A

 Fulgii cădeau în grabă pe pământurile oamenilor, creând straturi nesfârşite 
de zăpadă deasă. Din acestea erau făuriți oameni de zăpadă, care apăreau la fiecare 
colț. Copiii patinau pe lacurile recent înghețate, răzând şi dansând cu bună voie. 
  Părinții lor erau în case, acoperiți cu pături care-i protejau de cumplitul ger pe 
care copiii lor nu-l observau. Unii citeau la lumina lumănărilor, iar alții aşteptau 
lângă ale lor şeminee. 
   Soarele, frumos şi darnic, cum era, le dăruia sătenilor lumină puternică, sus 
din locul său pe nesfârşitul văzduh, plin de nori albi ca neaua şi stele invizibile 
ziua, care-şi arătau fețele maiestuoase şi luminoase, odată cu Luna, care era 
cunoscută şi ca părintele lor. 
   Elfii şi ai lor prieteni dragi trăiau într-un loc ce nu poate fi văzut de ochiul 
liber, mai departe chiar şi decât Soarele, într-o mică căsuță pe un munte abrupt. 
Acest munte era înconjurat de câmpii pline de plante şi flori distinse, ce creşteau 
încet şi elfii ce le plantau erau nespus de răbdători. Vedeau cum le creşte tulpina, 
apoi cum îşi deschid petalele încet, dând la iveală bobocul florii, iar mirosul 
îmbietor plutea peste tot pe întinsa câmpie. 
   Prietenii elfilor erau păsările phoenix, cele cu aripile lor gingaşe şi în acelaşi 
timp puternice, de culoarea focului arzător şi roşiatică precum trandafirii. Aceştia 
zburaseră tocmai din Tările Anterioare, tărâmurile create de primul Moş Crăciun, 
străbunicul celui ce domnea pe tronul Sărbătorilor. Păsările acestea cutreierau în 
fiecare zi tărâmurile Sărbătorilor, cele de dincolo de maiestuosul Soare. 
   Elfii locuiau în micile lor căsuțe, toate în aceeaşi clădire. Nu erau departe 
de al lor atelier, unde confecționau frumoasele şi incomparabilele jucării, pe care 
Moş Crăciun le dăruia copiilor pe la sfârşitul lui decembrie. 
  Atelierul era mereu decorat festiv, cu ghirlandă pe fiecare scaun, lumini 
colorate şi lumănări îmbietoare. În colțul drept al uriaşului atelier unde lucrau zi 
şi noapte miile de elfi, era un maiestuos brad de Crăciun, împodobit cu globuri 
de toate nuanțele şi culorile posibile, unul mai frumos decât celălalte. În vârful 
acestuia era o stea sclipitoare, ce părea să vegheze toți elfii cât timp lucrau la 
minunatele jucării, îndrăgite nespus de mult de dragii copii. 
   În grajdul de lângă atelier stăteau renii, toți opt, alături de încă unul mai 
mic, care fusese găsit de Moş Crăciun cu câteva zile în urmă şi era antrenat pentru 
a putea ca, într-o zi, să-l ajute şi el pe Regele Sărbătorilor să călătorească peste tot 
prin lume, împărțind şi oferind distinse cadouri pământenilor. 
   În colțul grajdului era Moş Crăciun, îşi ținea sacul nesfârşit în mâna sa 
dreptă şi privea cu admirație renii. Un micuț elf intră în grajd şi îi spuse Moşului:
  -Domnule, cineva vrea să vă vadă, avea o voce pițigăiată şi, de cum termină de 
vorbit, se îndreptă înapoi spre al său atelier, pentru a făuri mai multe jucării. Elful 
era scund şi purta o căciuliță verde, pe care şi-o făcuse singur, din ață de omăt, 

Al doilea Moș Crăciun

Poezie: Petru Aronescu
IV B
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 Într-o zi de iarnă, pe când mă jucam cu zăpada albă, a sosit Crăiasa 
Zăpezii. Avea o trenă albă cu fulgi argintii și o rochie albă cu argintiu, 
paspoalată la mâneci și tiv cu blană albă. Toți eram speriați să nu ne facă 
ceva rău sau să nu cumva să ne distrugă zăpada.
  Toți ne-am adunat speriați în jurul ei, dar în curând ne-am dat seama că 
ea venise să se joace cu noi. A luat puțină zăpadă, a făcut un bulgăre și a 
aruncat în mine. Am aruncat și eu în ea, iar apoi s-a declanșat un război 
de bulgăreală. Am încercat să fac un zid, dar a fost dărâmat de bulgări.
  După o oră, am intrat în casă și am băut ciocolată caldă, ne-am cuibărit 
unii în alții și ne-am uitat la un film de Crăciun.
  A fost o zi perfectă de petrecut timp cu prietenii și cu Crăiasa, dar aceasta 
nu a mai stat mult timp cu noi pentru că avea alte „razboaie” de dus cu 
alți copii, în alte colțuri ale lumii și a trebuit să plece. Am sărutat-o pe 
obrajii ei albi și moi ca zăpada și am rugat-o să vină și anul viitor pe la 
noi. Ne-a promis că o sa revină, dar dacă într-o zi nu o să o mai vedem, 
este pentru că ne-am făcut adulți. 

PĂUN IULIA, Clasa a V-a A

 Se auzeau sunete prelungi 
venind de la trenul în care călătoreau 
bucureştenii. Totul era acoperit cu 
mantia iernii, iar fulgii de nea cădeau 
lin, ca balerinele din văzduh. Fuseseră 
plantați brazii peste tot prin sate şi oraşe, 
ce erau ca gazdele pământenilor. 
  Trenul trecu peste un pod de lemn, 
care-i surprinse pe călători şi fură săltați de la ale lor locuri de catifea purpurie. 
Cum trecură de acesta, bucureştenii putură a admira lacul înghețat pe care 
patinau copiii voioşi, înfofoliți în haine groase de iarnă şi cu nasurile roşii. 
   Zăpada se stabilise pe pământul jilav şi nu avea să plece curând. Copii de toate 
vârstele îşi făureau mici căsuțe sau peşteri din zăpadă, ca nişte constructori 
adevărați. Câteva animăluțe ce plecaseră de-acasă hoinăreau printre grămezile de 
omăt, în căutare de parteneri de joacă şi hrană pentru puii lor flâmănzi. 
  Păsările ce rămăseseră în țară pluteau prin văzduh, pentru a fi văzute de 
călătorii care le aplaudau furtunos. Acestea se apropiau grațios de tren şi făceau o 
plecăciune, ca semn de mulțumire, iar apoi plecau înapoi în ale lor mici locuințe 
ce se găseau pe cele mai înalte crengi ale copacilor. 
  Trenul trecu printr-o pădure de falnici copaci, ce fuseseră acoperiți de zăpadă 
deasă şi unii fuseseră chiar şi împodobiți cu globuri colorate şi stele sclipitoare în 
vârf. Aceştia ,de obicei , discutau despre ziare, însă oamenii nu aveau cum să ştie 
acest lucru, căci copacii vorbeau în a lor limbă pe care, chiar dacă şi pământenii o 
puteau auzi, o interpretau ca pe nişte foşnituri. 
  Nu mai erau multe flori prin preajmă şi toate păreau să se fi ascuns sub pământ 
pentru tot parcursul iernii, pentru a hiberna liniştite. Uneori, când nu era nimeni 
pe lângă ele, o floare mai curajoasă îşi scotea capul afară şi se uita peste tot, 
fascinată de schimbările petrecute chiar în fața ei. 
  Munții deveniseră abrupți, iar trenul, ajungând acolo, scoase un găfâit puternic, 
care nu putu fi auzit de călători. Începu a traversa pietrele puternice, muşchiul 
închis la culoare şi zăpada, a cărei cantitate devenea mai mare cu fiecare minut 
care se scurgea. Trenul se opri puțin, iar atunci pasagerii se speriară. Spaima lor 
nu dură mult, căci acesta îşi continuară îndată călătoria. 
  Toți pasagerii aveau un zâmbet pe fețele lor senine, atât copiii , cât şi adulții, căci 
iarna sosise şi se ştia că aceasta era cea mai frumoasă parte a anului. Totul era 
îmbrăcat în mantia albă de nea, aşezată grațios pe umerii satelor.

CRĂCIUN DARIA, Clasa a V-a A     Desen: Paun Iulia 

Zi cu Crăiasa Zăpezii Trenul către Crăiasă

Zeița zăpezii 
Fulgii cad ca niște petale,

Albe stele căzătoare,
Înzestrate cu mii de cristale 

Sunt ale iernii cleștare.

Țurțurii ,săgeți de gheață,
Ascuțiți, lipsiți de viață,

Șlefuiți stau înșirați,
Vor să fie admirați.

Zâna Iarna cu rochia ei de nea
Își arată frumusețea,

Este adorată de spiriduși,
Care i-au adus în dar mănuși.

Și-așa e pregătită de bal,
În caleașca de cleștar,

Și-a întins magia zâmbitoare
Și îi așteaptă pe toți la marea 

sărbătoare.

Desen și poezie: POP DARIA
Clasa a VIII-a A 
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 Anul trecut, am vizitat minunatul oraş Paris, cunoscut şi ca ,,oraşul 
iubirii’’. A fost o experiență minunată alături de mama mea şi de-
abia aştept să mă întorc. Dimineața zborului a fost una grăbită, un pic 
obositoare pentru mine. Aici începe aventura mea. După ce am trecut de 
verificările din aeroport, eu şi mama mea ne-am urcat în avion. Zborul 
nu a fost prea lung, eu fiind foarte nerăbdătoare să ajung.
Am ajuns la destinație, gata să explorez monumentele şi ruinele 
faimoase. Prima vizită a fost la Muzeul Louvre, cunoscut pentru pictura 
Mona Lisa. Fiecare colț al muzeului era impresionant, dar şi interesant. 
Am reuşit să văd faimoasa pictură, dar nu de prea aproape. Am văzut şi 
alte picturi frumoase, făcute de mari pictori, spre exemplu: Leonardo Da 
Vinci, Raphael şi mulți alții.
 A doua zi am vizitat Musee d’Orsay, preferatul mamei mele. Acolo 
am admirat o varietate mare de picturi realizate de impresionişti. O 
tehnică utilizată care mi-a atras atenția a fost pointilismul. Această 
tehnică constă în utilizarea punctelor, pentru a forma o imagine.
 A treia şi ultima zi am vizitat L’Atelier des Lumieres. Acolo, am 
admirat pereții unei încăperi imense, umpluți cu picturi faimoase, 
dar şi momente istorice. Acesta a fost locul meu preferat deoarece am 
putu vedea arta sub forma unei animații mişcătoare. Am fost uimită de 
această invenție, dar şi foarte impresionantă.
Din păcate, călătoria mea se termină aici. A fost o experiență minunată 
şi îmi doresc să revin. În opinia mea, Parisul este cel mai spectaculos 
oraş pe care l-am vizitat, nu numai pentru cultură, dar şi pentru talentele 
născute aici.

Ana Zegheru, VII A

Ninge,ninge,ninge
Cu fulgi mari și jucăuși,

Mi-e gândul la sanie și schi,
La pârtie și la copii.

Fulgii oglindiți în soare,
Parcă sunt în sărbătoare,
Strălucesc pe-ntreg cerul

Văzându-i,nu mai simți gerul.

O pornim încet cu toții,
Către pârtie ca roboții,

Apoi ne risipim,
Până jos parcă plutim.

Aventura din munți  Orașul iubirii

Tare bine a fost la schi,
Dar de mâine...să te ții,

Proiecte,teme ,învățat…
Nu mai sunt un răsfățat.

ȚÂNCU DARIA
Clasa a VIII-a A

Desen : David Rolea
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 Am deschis încet uşa, care a scârțăit puțin, însă mi-a dezvăluit întreaga sală. Stând pe cea 
mai înaltă dintre trepte, mă simțeam ca şi cum eram în vârful unui abrupt munte, parcă aşteptând 
să vină o geroasă briză. Mi-am închis încet ochii, văzând din ce-n ce mai puțin, şi-am început să 
privesc ce pentru mine era o gaură neagră, totul fiind întunecat. Când i-am deschis, am observat 
că eu chiar eram pe un munte şi puteam vedea de sus meleaguri ce nu păreau să fi fost cutreierate 
de nimeni.  
  Eram înconjurată de pământ sclipitor, pe care deja se depusese zăpadă şi micile animăluțe 
se înfăşurau în omăt, ca şi când ar fi fost o haină moale, imaculată. Dintre toate acele mici 
animăluțe le-am observat cel mai rapid pe nevăstuică şi pe arici. Arătau ca oricare altele de felul 
lor, însă parcă era ceva diferit la ele, ce nu putea fi distins doar prin fizicul lor. Aceştia vorbeau 
şi-am observat că rosteau cuvintele în şoaptă, fiind speriați că urmam să-i aud, însă am putut să 
desluşesc şi anumite părți din a lor conversație, limba lor nu fiind foarte diferita de a mea. 
  -A venit, probabil, pentru a-şi lua câteva poze mentale, mulți oameni cutreieră întregi ținuturi 
pentru acestea. Spun că sunt foarte valoroase, zise un arici cu pielea de culoarea nisipului, ce avea 
pe fața sa rotundă un zâmbet cumsecade. 
  -E o posibilitate, cu siguranță, dar s-ar putea să fie într-o misiune dificilă pe care ar crede că n-am 
pricepe-o, socoti o nevăstuică înaltă, ce vorbea cu o anumită autoritate în glas. 
  În puțin timp vocea acesteia nu se mai auzi, iar ariciul amabil şi nevăstuica se făcură nevăzuți, 
neaua dispăru şi imaginea pe care-o vedeam deveni din nou neagră. Am început să mă-întreb 
dacă nu cumva mă pierdusem sau ajunsesem într-o galaxie necunoscută, pănă când am văzută o 
lumină venind din apropierea mea. Era o țorță, cu mânerul din lemn deschis la culoare, şi-n scurt 
timp apărură mai multe ca şi precedenta. În căteva minute, apăru o sobă din care se iscă un foc în 
fiecare colț al cămarei. Flăcările păreau să se războiească una cu cealaltă, luptând cu demnitate şi 
curaj. Am ajuns la concluzia că sobele şi torțele cântau un cântec, iar flăcările dansau cu grație şi 
libertate. 
  Fiecare notă era-n perfectă armonie cu următoarea şi acestea pluteau lin prin cameră, la un 
moment dat transformâmdu-se în valuri învolburate, unele de dimensiune mare, altele de 
dimensiune mică. Apăru o corabie cu un enorm steag care se vedea cel mai clar, înfățisând un 
rechin nemilos. 
  Erau o mulțime de oameni pe corabie, bărbați, femei, chiar şi copii, mulți de vârste fragede, ce 
câmtau un cântec ce părea a fi un imn marin pentru aceştia. Căpitanul vasului era un domn cu 
părul ca spicele de grâu, şi avea ochi mici, cu greu vizibili ochiului liber ce semănau cu boabele 
de cafea. Acest cânta cel mai tare şi cu cea mai mare încredere în el, în timp ce alți mateloți, fie că 
erau fete sau băieți, diferența fiind neimportantă, îşi urmau căpitanul joviali. Marele steag, ce se 
văzuse cel mai distins, în cepu să se decoloreze uşor, împreună cu vasul şi mateloții săi. Imnul lor 
încă se mai auzea, ca un căntec de triumf, însă devenea din ce-n ce mai îndepărtat, versurile erau 
de-acum neclare şi n-am mai putut să aud diferența dintre vocile subțiri şi groase, confuzându-le 
cu vântul ce bătea cu rapiditate. 
  În fața mea apăru ceva ce semăna nespus de mult cu un stâlp negru, ce poate acum părea 

neînsemnat, pe acesta sălăşluiau două păsări. Una dintre ele era o mierlă, ce stătea pe partea 
cea mai înaltă a stâlpului, privind întregul sat cu melancolie. Ochii îi erau neclari şi lacrimile 
îi inundau pe aceştia, unele făcându-şi drum pe pielea ei cafenie. Lângă ea era o rândunică iar 
aceasta stătea, cu ajutorul cozii ei în fomă de foarfecă, stătea lângă ce bănuiam eu că era a ei 
prietenă.
 Rândunica emana voioşie şi fericire, în acelaşi timp fiind nespus de tristă şi răbdătoarea cu 
mierlă. M-am minunat la capacitatea acesteia de a da dovadă de atât de multe sentimente, însă 
ştiam că-şi dorea s-o liniştească pe prietena sa. 
  Mierla întristată şi parcă plină de nostalgie, îşi deschise uşor mica guriță, ce încă era vagă pentru 
mine din locul din care priveam scena, îşi închise uşor ochii, iar lacrimile începură a siroi cu 
iuțeală din nou, însă nimic nu se-ntâmplă. Nimic nu se auzea în afara lacrimilor ce cădeau pe 
pământ din moment în moment. Nici măcar nu ştiam cu siguranță ce aşteptau cele două păsări 
să asculte sau ce-o mâhnea atât de tare pe biata mierlă. Capul rândunicii îl atinse pe-al mierlei şi 
acasta se opri pentru o clipă din plâns, fiind consolată de gestul prietenei sale. Problema mierlei 
se opri din a fi vagă în acea clipă şi totul se clarifică pentru mine. Aceasta nu putea cânta. Oricât 
încerca versurile nu curgeau, nefiind capabilă să le rostească. Am simțit cum mă cufundam şi 
eu în linişte şi tristețe, observând că şi animalele aveau mâhnirile lor şi cât de greu trebuia să fie 
pentru ele, neputând să vorbească unele dintre ele. Trebuiau să recurgă la semne, unele care nu 
erau înțelese de tovarăşii lor. 
  Atunci, am realizat că devenisem o pasăre, o vrabiuță delicată, şi priveam totul de pe pământ. 
Eram înconjurată de alte păsări, ce păreau a fi şi ei oameni, ca mine, ce fuseseră purtați de inedita 
şi nesfârşita cărare a imaginației. Pe fețele lor se citea tristețea, respectul şi toți erau, în acelaşi timp 
radioşi că mierla, şi în starea în care era, o avea pe rândunică ce o alina de câte ori era nevoie. 
Un fulger apăru pe albastrul cer, însă fu urmat de tunet mai târziu. Am crezut că cele două 
păsări urmau să fie înfricoşate de acest fenomen, fiind nevoite să să apere când zburau înapoi 
spre cuiburile lor, dacă nu erau distruse acestea de furtuna care eram sigură că urma. Mierla şi 
rândunica însă nu reacționară în niciun fel, aducându-mă la concluzia că nu văzuseră fulgerul 
sau auziseră tunetul, şoptindu-şi cuvinte de consolare una alteia. Se înălțară amândouă-n zbor şi 
cânde deveniră doar nişte vagi puncte pentru mine, se preschimbară-n cenuşă. 
  Mi-am deschis confuză ochii, şi-am observat că toată lumea de lângă mine aplauda furtunos. Am 
realizat că eram înapoi în sala de teatru, iar după această concluzie am început să mă gândesc la 
tot ce văzusem, ariciul şi nevăstuica de pe munte, camera întunecată ce se luminase la un moment 
dta, imnul de triumf al piraților ți, în sfârşit, rândunica şi mierla ce se alinau una pe cealaltă. Toate 
aceste viziuni pe care le avusesem simbolizau câte ceva. Ariciul şi nevăstuica reprezentau frica, 
dar şi sugestiile ce trebuie să fie primite cu înțelegere, camera întunecată nesiguranța şi faptul că 
oricine poate aprinde o lumină chiar şi în cele mai sumbre momente dacă încearcă, cântecul reda 
armonia şi marea nedemnă de încredere deplină iar mierla şi rândunica simbolizau compasiunea 
şi prietenia. Fusese o zi ca nici alta. O zi care îmi schimbase perspectiva dar şi viața. 

          

Crăciun Daria Clasa a V-a A

Poteca fără sfârșit
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Se plimbau încet,
Ținându-se de mână

Îngânați doar de șoapte. 
Pădurea de brădet

Le era singura martoră, 
În noapte. 

Cine să le-nțeleagă iubirea?
Ei nu au nevoie decât de acordul stelelor, 

Cu marea, florile și cei ce au cunoscut fericirea...
Doar luna zâmbește acum deasupra lor. 

Dumitru Tania, a VI-a B 

Stând noaptea în pădure,
Sub luna și stelele strălucitoare,

Aștept după a mea iubire,
Să îmi dea inspirație pentru poezioare.

Nu adorm, nu adorm!
Îmi spuneam eu cu încăpățânare,
Cu speranțe, să îmi ajungă odată

iubirea dumitale!

Iulia Gheorghiță, a VI-a B 

Stau întins în goala lume,
La intrarea din pădure,

Admirând luna strălucitoare
Plin de iubirea distrugătoare.

Mi-o imaginez, printre stele,
Ținând mâinile mele.

Cu părul blond ca soarele
Și ochii albaștrii ca marea,
Vine, luminându-mi zilele,
Cea care-mi arată calea.

Sandu Carla, a VI-a B

Iubirea Sub Stele

Mă uit în ochii tăi,
Mă simt respinsă ,

Încerc sa o iau pe alte căi,
Dar sunt învinsă,

Sufletul tău rece ca gheața
Nu aprinde nicio flacără în instanța asta.

Seara mă lupt cu gândul meu,
Să te scot din el,

Să dorm măcar o clipă,
Fără să am inima tristă și mică.

Îmi petrec diminețile
Contemplându-mi alegerile,

De a sta cu tine
Sau, a mă alege pe mine!

Georgescu Maia, a VIII-a A

Din vina taNoaptea

Doar ei
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În timpul nopții mă gândesc
Oare unde o găsesc?

La iubire mă refer.
E rea și bună, într-un fel.

Sub stele mă găsesc,
Cântând sau plângând

Doar cu ea pot să trăiesc,
Dar, din păcate, nu mă regăsesc.

La marginea pădurii,
Văd în depărtare
Definiția iubirii,

Cea mai strălucitoare.

Luna ne acoperă,
Este ca o poveste cu doi supraviețuitori,

Care țin mâinile împreună,
Fără a se gândi

La soarta ce va urma.

Mardala Mara, a VI-a B

Într-o noapte întunecată ,
Pe când luna strălucea pe cer,

În pădurea fără sfârșit, eu stăteam lângă cel iubit.

El mă compara cu stelele ,
Iubirea sclipea între noi.

Și-odată am simțit miros de flori: 
Era ca și cum cerul s-ar fi luminat,

Căci, aplecându-se, iubitul m-a sărutat.

Vasile Ilinca, a VI-a B

Mă plimbam prin pădure,
Luna îmi lumina calea în noapte,

Iar stelele mă îndrumau spre casă,
Iubirea nopții mă lua în brațe

Ajuns acasă, m-am apucat de scris,
Hârtie după hârtie, așa o țineam întruna,

Apoi, peste câteva zile de stres, am ieșit din casă,
Și atunci am vazut-o: era un înger care a coborat din cer...

Radu Simionescu, a VI-a B

Cu fața palidă , aspră 
Și tristă în lumină

Spre despărțire coboram, 
Cu tăcerea ce o să vină.

Știu că ai fost mereu aici 
Și simt a ta suflare 

În stânga mea,
Și-atunci brusc 

Inima îmi bate tare.

Cireșii plâng, petale în șir 
Și soarele răsare,

Începe un vis ușor și lin 
Fără asemănare.

Și-atunci mâna mi-o cuprinzi 
Ușor ca o aripă, 

Inima îmi sălta în piept
Și mi se face frică.

Sub  floarea albă de cireș 
Cu buzele mușcânde

Îmi atingi obrazul încetișor 
Și pleci și nu știu unde .

Pop Daria, a VIII-a A

Să fie înger?

Noaptea

Iubirea

Flori de cireș
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 Sentimente. Ce lucru ciudat, nu? Cand te gândesti că toți le avem, până şi 
animalele, poate chiar şi plantele, ți se pare un lucru foarte normal. Dar nu prea 
sunt. Acestea diferă mereu, uneori le simțim pentru prima oară, altedăți ne dorim 
să nu le mai experimentam niciodata.
 Să luam iubirea, de exemplu: toți spunem că ne iubim familia şi prietenii, 
corect? Sau poate aşa ar trebui să facem. Niciodata nu ai cum să ştii tot ce se 
intâmplă în viața celorlalți, chiar dacă aşa crezi. Lumea se pricepe să ascundă ce 
simte pentru că le e ruşine sau pentrucă cred că lumea îi va judeca. Te-ai gândit 
vreodată că ai cațiva prieteni cărora, daca nu le spui că îi iubesti, ar putea să 
renunțe? Viața unora depinde de sentimentele altora pentru ei. Daca nu ştiu cât 
de importanți şi apreciați sunt vor ajunge să se simta inutili şi să creadă că viața 
lor nu are sens.
 Când suntem nervoşi putem ajunge să le spunem unor persoane că le urâm. 
Acum, ştiu că ura e doar un cuvânt pentru cațiva, dar oare cât de mult îi afectează 
pe ceilalți? Imaginează-ți: te cerți cu o prietenă la şcoală, nu vă împăcați şi mergeți 
acasă certate. Ea intra în casa unde, pe canapea sunt părinții ei. Ii salută, dar ei nu 
raspund. Mai salută odata. Nimic. Se simtene dorită. Pe când, tu mergi acasă îți iei 
părinții în brațe, aceştia îți spun cât de mult te iubesc şi adormi cu un zâmbet pe 
buze, în ciuda ceartei care a avut loc cu câteva ore în urmă. A doua zi, cand mergi 
la şcoală nu îți vezi colega. Acum imaginează-ți ce s-a întâmplat.

 Acum să luăm frica. Ne e frică de o gramadă de lucruri. Unora le e frică de 
lucruri mari, altora de anumite animale, dar v-a fost vreodată frică de anumite 
sentimente? De exemplu nu încerci lucruri noi pentru că îți e frică de eşec, care 
duce la dezamăgire sau tristețe? Sau nu vorbesti în public şi nu-ți spui opiniile 
pentru că ți-e frică ca lumea va râde de tine şi nu te va lua in serios? Asta e cel mai 
rău şi periculos tip de frică. Când ajunge prea departe nu mai faci nimic pentru că 
tot timpul există posibilitatea să greşeşti. Asta nu inseamnă că trebuie să stai toată 
ziua în pat şi să te uiți la televizor. Chiar şi atunci poate să îți cadă tavanul în cap! 
Posibilitatea de a eşua e la fel de mare ca aceea de a reuşi şi a-ți atinge idealurile.
Trebuie să ai curajul de a încerca lucruri noi in viață ori nu o să evoluezi deloc. 
Crede-ti-mă degeaba trăiesti o viață plină de regrete! Ştiu că viața nu e perfectă 
mereu, dar tot timpul sunt lucruri noi de făcut şi momente care merită aşteptate. 

Clara Marian, VII A

Iubirea, un sentiment aparte

Iubirea-i peste tot
Iubirea e un sentiment,

Pe care nu toți îl simțim aparent,
Ea trebuie găsită,

Pentru a fii bine îndrăgită.
Cu toții iubim pe cineva,

Chiar dacă nu știe, va afla,
Pentru că iubirea va fi,

Cât omenirea va dăinui.
Chiar de ești mare sau mic,

A iubi nu e greșit,
E un sentiment aparte,

Care te da pe spate.
Tablourile îți transmit,

Un sentiment deosebit,
Ce îți dă de gândit,
La tot ce ai simțit.

Daria Tancu, VIII A

Iubirea este ca un diamant ,
E prețios ca un smarald.

Plin de sentimente el este, 
Și te copleșește,

Nu știu cum, dar reușește.

Atunci când simți ceva,
Înseamnă că placi pe cineva.

De fiecare dată sentimente el trezește,
Bucurie, Mâhnire ,orice poate să fie.

Însă mai poți iubi,
Și patria să știi.

Este un sentiment aparte,
Care te dă pe spate.

Încă un exemplu vă voi da,
Chiar dacă v-am convins deja.

Că iubirea e prețioasă,
Dar și foarte tăioasă.

Sper că v-am făcut să înțelegeți,
Că nu iubești doar o persoană.

Iubești tot și toate,
Fiindcă le ai în totalitate.

Daria Tancu, VIII A

Noi le spunem sentimente.
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Aşadar,m-am hotărât să ne vedem şi a doua zi după bal.Era o zi 
minunată de primăvară târzie şi mă gândeam ce bine ar fi să mergem la 
o plimbare în pădurea din apropiere.Special pentru aceasta ocazie,am 
fost la cumpărături şi am luat cea mai bună şampanie.
Dis-de-dimineață,am scris cea mai frumoasă invitație la care m-am 
gândit şi l-am trimis pe Vasili,servitorul meu,să o lase acasă.După o oră 
de aşteptare,care a părut o veşnicie,Vasili a venit cu răspuunsul afirmativ 
şi dorința de a ne vedea la ora trei,lângă grajdul unde îşi ținea iapa.
La ora trei fără zece,eram în fața grajdului,aşteptând să bată ora exactă.
Când…..în depărtare,pe câmp,se vedeau două siluete umăr la umăr,în 
galop.
Ei veneau în grabă spre mine,una dintre siluete era iubita 
mea,Varenka,iar cealaltă era mult disprețuitul colonel Oleg Burov.
Varenka,în goana cerului încercând să-i arate trufaşă că era o călăreață 
mai bună decât el. A bruscat iapa, care s-a împiedicat şi a aruncat-o 
într-o baltă.Varenka s-a ridicat de jos.plină de noroi şi paie.A început să 
plângă şi să certe iapa. 
M-am făcut imediat mic şi am dispărut,înainte să fiu văzut.

Alexandrescu Andrei, VI A

Aşadar, m-am hotărât să fac următorul pas. Nu eram sigur dacă era bine 
sau nu ce făceam, dar iubirea mea pentru tânăra Varenka creştea din ce 
în ce mai tare. Ea era îmbrăcată într-o rochie lungă, albastră şi cu multe 
detalii, iar părul şi-l ţinea într-un coc, frumos aranjat.
Anisimov luase o pauză de la dans şi mersese împreună cu ceilalţi la 
o gustare. Ştiam că era timpul meu să vorbesc cu Varenka. O luasem 
de mână şi am alergat împreună până afară. Luna lumina cerul ca de 
fiecare dată, iar stelele erau apropiate una de cealaltă, formând o inima 
strălucitoare. Încercam să îmi găsesc cuvintele potrivite, însă fară noroc. 
Mă bâlbâiam întruna încercând să îi transmit emoţiile mele domişoarei, 
dar nu părea să înţeleagă. După ceva timp, îl puteam zări pe Anisimov, 
îngrijorat, că i-a dispărut partenera, căutând-o peste tot, reuşind până la 
urmă să o găsească. Holbându-se la noi doi, nu ştia ce se întâmplă. Părea 
nervos. O strânse tare în braţe pe fată şi au urmat câteva clipe de linişte. 
Grăbit, am alergat către scări, iar în spatele meu o vedeam pe Varenka, 
făcând la fel, încercând să lămurească situaţia. M-am oprit, , m-am uitat 
drept în ochii ei şi i-am spus:
„ – Draga mea, ţin mult la tine...”
Ei bine, ea mi-a ascultat vorbele răbdatoare şi mi-a răspuns cât de 
politicos a putut că ea îl iubeşte pe Anisimov şi că el este pe veci al ei.
Din ziua respectiva, am decis să rămânem doar prieteni şi nimic altceva. 
Am trecut peste cu greu, însă acesta era destinul

Şerbănuţ Denisa, VI A
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  Aşadar, m-am hotărât să dansez cât de bine puteam pentru a impresiona 
acea floare delicată şi grațioasă. Încercam să dau totul...
    -Şi, ce s-a întâmplat?
    -Cred că am speriat-o un pic cu mişcările mele de profesionist, dar din fericire 
s-a întors la mine arătând şi mai frumoasă decât înainte. Purta o rochie albastră 
care îi scotea ochii în evidență, machiajul o făcea să pară ca Cenuşăreasa, iar părul 
ei auriu prins într-un coc cu  câteva şuvițe pe afară, vai...completa toată priveliştea 
pe care mi-o doream să o văd chiar şi când mă voi afla pe patul de moarte.
     -Mai lasă-ne cu descrierea şi zi-ne povestea adevărată, Ivane!
     - Bine, bine... După ce a venit, o melodie de bal a început să cânte. Ştiam din 
privirea ei că voia să danseze cu mine, aşa că am apucat-o strâns de talie şi am 
dansat ore întregi timp în care mi-a spus totul despre ea şi familia ei.
       A menționat că tatăl ei era un colonel şi avea să o ia la ora douăsprezece 
noaptea. Uitându-mă la ceas, am observat să mai erau zece minute până la ora 
aceea, dar nu voiam să-i dau drumul, aşa că am făcut un lucru pe care nu mi-l 
imaginam că o să-l fac, cel puțin în public. M-am dus pe scenă, unde cântau 
artiştii invitați la bal si am chemat-o. În timp ce se apropia, am observat ce 
norocos eram să am o asemenea binecuvântare în viață.
    Rochia sa atingea pământul pe bătaia melodiei şi când a ajuns în fața mea, 
ştiam că nu voi regreta ceea ce-am făcut.
     -Ce ai făcut? am întrebat noi curioşi.
     -Cu mâna mea fină ca mătasea, i-am ridicat bărbia la nivelul buzelor mele şi 
am tras-o spre mine... Buzele ei rozalii le-au atins pe ale mele şi lumea a început 
să aclame odată cu bătaia ceasului care indica ora douăsprezece, doar că ea s-a dat 
înapoi când a văzut ora pe care o arăta ceasul şi mi-a spus repede că mă iubeşte şi 
că tatăl ei este foarte strict.
     -Aşa...
     -Doar că eu nu voiam să plece, aşa că am fugit după ea. Se afla pe câmp în fața 
unui om, care într-adevăr era un colonel, dar nu tatăl ei. Era un altul.
     -Ce s-a întâmplat?
     - Când m-a zărit, a început să râdă alături de omul care părea a fi iubitul ei.

Eva Iancu, VI A

- Conform uzanțelor, cum se spune, mazurca n-am dansat-o cu Varenka, dar în 
realitate am dansat aproape tot timpul cu ea. Fără să se tulbure, ea venea prin 
toată sala spre mine şi eu săream, fără sa mai aştept invitația şi ea îmi mulțumea 
cu un zâmbet pentru intuiția mea.
Anii au trecut, iar zilele de învățat s-au sfârşit, aşa că a trebuit să încep să-mi caut 
un    loc de muncă. Într-un final, am găsit o slujbă satisfăcătoare şi destul de bine 
plătită, dar care presupunea să stau plecat câteva luni bune în Moscova.
Fără ezitare, am acceptat slujba, convins că Varenka mă va aştepta, dar desigur 
m-am înşelat. În timpul plecării mele, aceasta s-a căsătorit cu un colonel pe care 
s-a dovedit că îl iubea mult, mai mult decât pe mine.
Trei luni mai târziu, războiul a început. Toți bărbații în forță au fost rugați să se 
prezinte la datorie. Acum, dacă mă gândesc mai bine, „rugați” este prea frumos 
pentru acele vremuri disperate.
În armată am fost trimis într-o misiune de lungă durată cu un anume colonel 
Popov. Acesta era un om drept şi cumpătat, cu care ne înțelegeam destul de bine. 
Aveam toate şansele să reuşim, însă lucrurile nu au mers conform planului.
În acea iarnă cruntă, am fost descoperiți de către inamici şi înconjurați. Eu am 
reuşit să scap, dar colonelul Popov a rămas în urmă. Am privit acei oameni 
nemiloşi trăgând în el şi lăsându-l fără suflare.
După ce războiul a luat sfârşit, m-am întors acasă la Varenka pe care am găsit-o 
îndoliată. Un vechi prieten mi-a povestit cum aceasta s-a căsătorit cu un colonel 
numit Popov care a murit în război.
Ochii fetei care odată mă priveau iubitori, acum mă ținteau reci, de parcă Varenka 
ar fi ştiut că eu l-am privit pe soțul ei în clipa în care a murit.
- Ei, dar cum a rămas cu iubirea? am întrebat noi
- Iubirea? Din ziua aceea, iubirea a început să scadă. Când ea, aşa cum se întâmpla
adesea, cu un zâmbet pe față, cădea pe gânduri, imediat îmi aduceam aminte de 
colonel în scena de pe câmp şi deveneam cumva stingher şi mă simțeam nelalocul 
meu şi am început să mă văd mai rar cu ea. Şi iubirea a dispărut. Aşa că uite cum 
sunt lucrurile şi de ce se schimbă şi capătă o altă orientare întreaga viață a unui 
om.

Borcos Runa, VI A
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La ce putem visa acum,
Pentru vacanța care vine?

La mare,soare și nisip
Însă trebuie să ne mai gândim.

Totul s-a schimbat acum,
Nu știu cum o sa ne întoarcem din 

drum,
Dar cert este, pot să zic,
Că ne vom distra un pic.

Pandemia m-a schimbat,
Nimic nu mai este confirmat,
Că mă voi întoarce la normal,

La viața mea de licean.

ȚÂNCU DARIA
Clasa a VIII-a A

În viața mea un dor nebun mă-ndreptă 
Către tine… 

Și stau tăcută
Și în gând îmi spun 

Că va fi bine.

E cerul-adânc și înalt 
Și noaptea stă să vină… 
Și ciorile nu s-au culcat, 

Doar scot un vaiet suspinat 
Și totul va fi bine.

Și știu ….și “casa mea”ești tu 
Și soarele răsare… 
E o priveliște în jur

Ce nu are asemănare.

Și cade un strop de ploaie rea ,
Speranța mă mai ține, 

Iubirea mea , minunea mea,
Acum vin la tine 

Ștotul va fi bine…
Totul va fi bine …

POP DARIA
Clasa a VIII-a A

Pandemia

Totul va fi bine ….

 Internetul este cea mai bună invenție făcută de cineva în ultimele 
decenii,care a schimbat umanitatea într-un mod rapid. Lumea la început 
părea un pic speriată, de acest lucru numit „Internet”. Localnicii erau 
obişnuiți să nu depindă de nimic şi de nimeni. Iar deodată, un mic ecran 
a devenit o prioritate în viața acestora. 
 Uşor, uşor lumea s-a acomodat cu această invenție,începând să-i 
vadă beneficiile.Au observat că este ca un asistent.Ştie întotdeauna ce 
vrei tu să ştii.Orice întrebare o poți adresa,pentru că platforma are un 
răspuns. Cu paşi repezi am ajuns în era noastră, în cea digitală,care ne-a 
schimbat pe toți. Nu mai putem rezista fără telefon sau laptop,pentru că 
totul se întâmplă în lumea aceasta virtuală,la care cu toții ne-am adaptat. 
Fie că avem şcoală sau mergem la lucru,telefonul este cu noi. Vrei să fii 
la curent cu tot ce fac idolii tăi. Sau să îți trimiți temele,să comunici cu 
colegii despre un anumit subiect şi aşa mai departe.Dar internetul deşi 
are multe avantaje şi ne-a uşurat viața,există milioane de pericole atunci 
când te expui pe internet. Sute de oameni te urmăresc, în scopul de a-ți 
afla date personale,unde locuieşti şi alte chestii.
 Atunci când primeşti un telefon, te bucuri,dar nu ştii ce feste îți 
poate juca internetul şi cine este cu adevărat în spatele ecranului. Un 
exemplu bun ar fii oameni care îşi fac prieteni , pe care nu i-au văzut 
niciodată,sau un partener de suflet,care se pot da drept altcineva, doar ca 
să le dai informații. 
 Aproape 50 % din copii postează poze personale sau infoemații 
despre ei pe rețelele de socializare. Unii deşi nu pare,stau pe profilul tău, 
până află unde stai sau alte lucruri importante de acest gen. Părinții şi 
toți îndrumătorii trebuie să fie cu ochii în patru, pentru că e foarte greu 
să controlezi ceea ce copilul tău face pe aceste platforme.
 Ai grijă, ca în toate lucrurile din viață există beneficii, dar nu uita că 
eşti într-un pericol continuu.Totul depinde de tine şi de ce faci.

ȚÂNCU DARIA Clasa a VIII-a A    

Internetul, un lucru esențial
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Noaptea, când greierii cântau,
Când stelele străluceau,

Când în pădure păștea iubirea
Luna-și răspândea lumina.

Lacul cristalin, 
Te-nalță spre cerul senin!

De dincolo de norii uitați de lume.
Copacii rozalii

Aruncau cu fantezii,
Iar animalele bucuroase

Își făceau culcușuri pufoase
Pe la scorburi în copaci,

Unde mai găseau și ele loc,
Prin frunzele ascunse,

Din minunata pădure a poemelor.

Luna, o sferă magică,
Acolo sus pe cer,

Se uita la poluarea tragică.
Ce să facem noi, oamenii? 

Eu aș zice să ne oprim,
Din aruncatul continuu pe jos,
Când din fabrici iese un miros

Care chinuie natura.

Desen :  Mia Olaru

Gandiți-vă la animale!
Gandiți-vă cum ele suferă!

Mii de gunoaie sunt aruncate în mare,
Din cauza cui?

Din cauza omului.

Cât fum iese zilnic din mașini!
Cat petrol ucigător

Este lăsat, nepasător, în mare,
Ca animalele să moară

Fără vină...

Pădurea de care zic mai sus,
Pădurea minunată AlfaWood,

Este singurul loc nepoluat.
Este singurul loc rămas intact.
Așa că hai să nu mai poluam!

Ca să mai avem timp să ne bucurăm,
De acest drag Pământ...

Măcar încă un rând!

Poluarea, Pănican Ella Anita VI B

Dragă sclipire desprinsă din stele,

       În viață, nu de prea multe ori poți fi centrul de lumină si gravitație al cuiva. 
Totuşi, tu reprezinți centrul Universului meu. 
      Sângele ce-mi curge prin vene acum, ți se datorează ție. Ți-ai rupt bucăți din 
ființa ta pentru a îmi da mie formă. Pentru a îmi simți inima bătând lângă a ta. 
Pentru a ne uni mâinile în semn de afecțiune. 
Pentru a mă face sa râd sau să plâng, să 
simt şi să aud, să văd şi să respir adânc. Mi-
ai oferit cea mai frumoasă parte din tine, 
inima ta, pe care am să o port mereu la loc de 
onoare, lipită de a mea. 
      Datorită ție nu doar că exist, ci si trăiesc. 
Iți mulțumesc!

Cu drag, deținătoarea cheii către inima ta.

Stefan Jasmine, Clasa a XI-a 
Desen: Radu C. IA 

Scrisoare către o mamă

Hai să nu mai poluăm! Iubește natura!

Se scurge oare timpul indiferent de perspectiva individului asupra lumii? Printre-i 
degetele calde, brăzdate de viată, de ce acesta lasă în mod conştient timpul să 
treacă? Iar când scapă, unde pleacă? Unde pleacă aşa de grăbit, sub braț ținând 
amintiri de alamă? 
Scriindu-i timpului. Tu, dragă pulbere de viată, infinită Universului dar grăbită 
prin venele noastre…unde pleci aşa grăbit? Am nevoie să mai stai un pic. 
Pic pic, timpul se scurge, odată cu el îndepărtându-ne şi noi. De câte ori nu te-am 
rugat să mai stai. Totuşi, ai plecat departe. Noțiune abstractă ce imi dai viața peste 
cap, dulce instigatoare de ceață interioară. 
Unii nu cred în puterile tale, alții depind de tine poate obsesiv. Mă intreb, eu de ce 
simt să vorbesc cu tine când tu nici măcar anunțat nu te faci? Pleci departe, când 
vrei tu, iei pe cine vrei cu tine, iar eu ar trebui să te consider binevoitor? 
Evoluția fără scurgerea minutelor, ar mai fi ea evoluție? Asta doar goana timpului 
în sine ne poate spune.

Stefan Jasmine
Clasa a XI-a

Reflecții asupra vieții
-Aici și acum?-
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Prietenia, unul dintre cele mai valoroase lucruri din viața unui om. Parcă 
este un vis etern,care te bucură în fiecare zi.Atunci când ai un prieten, 
înseamnă că împarți lucrurile bune şi rele, cu cineva, care te înțelege şi 
e mereu acolo pentru tine. Indiferent de cine suntem, de unde suntem, 

prietenia zboară peste tot, legând noi prietenii de durată. Atunci când găseşti 
un om, darnic, drăguț, amuzant, lângă care te simți că eşti tu,nu-i da drumul, 
sacrifică-te pentru el şi fă orice îți stă în putință să-i arăți cât de mult însemnă 
pentru tine. Asta este adevărata prietenie,doua persoane care sunt atrase prin 
activități şi prin simpla plăcere de a fi cu acel cineva.
 Voi vorbi din propria mea experiență, despre cele mai bune prietene ale 
mele, pentru a vă arăta ce înseamna să ai un prieten de nădejde şi mai ales 
iubitor. Am o prietenă pe numele ei Maria. Ne-am cunoscut la tenis, unde jucăm 
împreună. Parcă acum 2 ani când ne-am cunoscut, nu credeam vreodată că v-om 
clădi aşa o prietenie frumoasă. Noi ne cunoşteam de mai mult timp,dar pur şi 
simplu atunci nu simțeam acel foc aprins între noi.Vara aceasta, cand prima 
filă din acest capitol a căzut,ne-am decis să ne vedem o dată daca tot ne ştim 
de atâta timp şi că acum v-om juca împreună. Am început să vorbim,în fiecare 
săptămână, în fiecare zi,în fiecare oră,în fiecare minut, noi vorbeam şi ne simțeam 
fiecare că ne-am găsit acel prieten cu 
care poți face orice, deoarece nu se 
supără pe tine,într-un cuvânt „sufletul 
tău pereche”. Am zis că dacă tot vorbim 
încontinuu şi ne înțelegem atât de bine,de 
ce să nu ne şi vedem noi mai des?Şi asta 
am şi făcut,timp de 1 an, am plecat în 
vacanțe împreună, am ieşit în fiecare zi, 
am petrecut timp de calitate. Asta este 
povestea noastră şi nu regret niciun 
niciun moment petrecut cu ea.
 Fiecare moment a fost ca un 
spectacol interminabil, o adevărată 
aventură.Cum eu am găsit-o,fiecare îşi 
va găsi propria lui poveste şi un adevărat 
prieten. Reprezentând prietenia absolută 
şi cea mai frumoasă părticică din viața 
unui om.

ȚÂNCU DARIA Clasa a VIII-a A

Prietenia, un diamant

Copilăria este lumea mirifică din care lipseşte tristețea. Copiii ocolesc 
obstacolele negative şi se bucură de viață.
Nu ar fi copilărie, dacă nu ți-ai aminti de primele zile de şcoală unde ți-ai 

întâlnit învățătoarea şi colegii de clasă cu care o să îți petreci mai mult timp decât 
cu propria familie. Îți aminteşti cu drag clipele amuzante din fața şcolii sau toate 
năzbâtiile pe care le-ai făcut tu cu colegii tăi. Certurile din nimicuri  la momentul 
acela mi se păreau cele mai grave,  dar acum când stau să mă gândesc, chiar îmi 
vine să râd. Şcoala ar rămâne un capitol foarte special şi unic al copilăriei.
Copiii mereu văd partea plină a paharului şi îi ajută pe părinții lor să treacă peste 
momentele grele, punându-le un zâmbet pe față. Copilăria este ca o floare care nu 
îşi va închide petalele niciodată.
Aceasta pune bazele întregii vieți şi ne învață cum să devenim oameni mai buni în 
fiecare zi. Bazele copilăriei sunt extrem de importante, deoarece cu acest caracter 
vom rămâne o viață întreagă, iar lumea ne va 
aprecia după frumusețea noastră interioară.
Copilăria va fi mereu un reper de care o să fiu 
legată şi mereu o să mă gândesc de unde am 
pornit şi unde am ajuns. 

BELOIU ASTRID, Clasa a VIII-a A

Copilăria

Copilăria este printre cele mai frumoase perioade posibile. 
Nu ai nicio grijă de nimic. 
 Când eşti copil, trebuie să te distrezi.  Îți poți crea propria lume şi 
multe altele. De obicei, toată lumea vrea să rămână copil.
 Dacă întrebi orice adult, îți va răspunde cu acelaşi lucru - ,, Îmi 

doresc să fiu iarăşi de vârsta ta... Chiar dacă acum toți copiii vor să fie mari, să se 
descurce singuri, când vor fi acolo, vor vrea înapoi.
 Momentele când mergeai la bunici şi te cățărai în toți copacii sau când 
alergai după găini , nu se vor uita niciodată.
 Nu îți dori niciodată să creşti , bucură-te de copilărie cât mai poți !   

DUMITRESCU SARA-NICOLE, Clasa a V-a A

Farmecul copilăriei 



76 77

Copilăria este o poveste,
Ca o carte ea este,

Multe întâmplări ea are,
Și este într-o splendoare.

Prețuiește acest moment,
Pentru că nu este etern,
Imediat ea se sfârșește,
Și îți vei aduce aminte,

De acele momente fericite.

Sper că ți-am arătat,
Că acest moment este limitat.

Bucură-te cât mai poți,
Căci tu vei dori,

Să te-ntorci noapte și zi,
Prin amintiri și trăiri.

ȚÂNCU DARIA , VIII  A

De mică mă plimbam,
Prin parc eu mă jucam,

Natura o admiram,
Și aer curat respiram.

Florile de le vedeam,
Bucurie îmi transmiteau,

Gingășie și iubire,
Culori multe,veselie.

În fiecare copăcel zăream,
Frunze,crengi și pasărele

Unele mai mititele,
Chiar te atașai de ele.

ȚÂNCU DARIA, VIII A

Trecutul din trecut
Ghiduș zburdând pe afara,

Cu sentimentele de odinioară,
Odinioara de odinioară,

Bucuria pentru prima oară,
Cea plina de nostalgie,

Da, aia e copilărie.
Și ceva mai copilăresc,

Ar fi sa ma gândesc,
Cum obișnuiam sa hoinăresc,

Dar dacă mă gândesc mai bine,
Totul a trecut,

Și o sa las trecutul în trecut...

   Petrișor Alexia, VII B

Multe flori am întâlnit
Și pe loc eu m-am oprit!
A lor gingășie m-a uimit
Și parfumul m-a amețit!

Care floare nu-i frumoasă?
Le admir pe o terasă.

Trandafiri ,frezii ,lalele
Sunt toate preferatele mele.

Anemone ,crizanteme și bujori
Sunt ca niște dirijori

În concertul de culori
Ale florilor-viori.  

ȚÂNCU DARIA , VIII A

Grădina de floriCopilăria

Drumul…

 Livada bunicilor primăvara înseamnă pentru mine alergatul în voie prin 
iarba proaspătă, ajutorul pe care i-l dau bunicului să aranjeze coafura copacilor, 
însoțit de povestile pline de tâlc şi mai ales, bucuria pe care mi-o aduce zumzetul 
primăverii, un adevarat concert în livadă!
Mă trezesc de obicei, în vacanțele de primăvară petrecute la bunici, cu noaptea-n 
cap şi de fiecare data trece ceva timp de cand nu am mai vazut locurile, totul pare 
schimbat. Doar livada e aceeaşi … copăcei mici, cu multe ramuri îşi pregătesc 
hainele de sărbătoare: uniforma de muguri sau frunzulițe fragede de-un verde 
crud, pudrate cu flori albe şi roz, gata de parada cea mare! 
 Primăvara, cea mai tânără dintre anotimpuri, pregăteşte repetiția generală 
pentru venirea surorii ei mai mari: vara. Livada e chiar în spatele casei şi este plină 
de meri ce fac mere verzi şi zemoase pe care îmi place sa le culeg toamna, peri ce 
ascund prin septembrie pere roşii ca focul muştind de dulceață, câțiva pruni şi 
bineînțeles cireşii, prietenii mei, în care mă cățăram mereu când eram mai mic.  
Îmi place să ascult trilurile cocorilor şi randunelelor ce danseaza rotindu-se în 
cercuri largi şi apoi strecurandu-se cu grație printre ramurile înca nearanjate ale 
merilor rebeli. 
 Bunicul pregăteşte uneltele şi începe cu multa grijă treaba: îmi explică 
răbdător cum ajutăm noi pomii primăvara să se pregatească pentru rodirea 
din toamnă. Ramurile uscate, îmbătrânite trebuie îndepărtate, lăstarii tineri 
altoiți, trunchiurile micuțe dar puternice primesc o noua haină de var scutul lor 
împotriva viețuitoarele care ar vrea sa le roadă coaja. Roiul de albine din stupii 
ce stau frumos aliniați lângă livadă urmează să facă restul… Micile albinuțe, 
alergând din floare în floare, vor transforma livada dintr-un curcubeu de flori 
acum într-unul de fructe în toamna.
 Ori de cate ori mă gândesc la primăvară, primul lucru la care mă voi gândi 
este livada bunicilor!

Cireşică Adrian VI A

Desen Irina Constantinescu

Livada Bunicilor
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 Într-o zi, o barză stătea într-un picior pe lacul linistit. Ea se uită disperată în stânga 
şi în dreapta dupa hrană fiindcă nu mai mâncase de ore în şir. Dintr-odată apare o broscuță 
rătăcită ce sare din loc în loc confuză.
 -Bună ziua, barză! Spune broscuța.
 -Bună ziua, dragă broască, dar ce te aduce pe aici?
 -M-am pierdut încercând să-mi găsesc frații. Crezi că poți zbura pentru a vedea unde 
ar putea fi? Eu sunt micuță şi am obosit.
 Barza a zburat puțin prin cerc şi apoi s-a întors cu un zâmbet viclean deoarece îi venise 
o idee.
 -Broscuțo, nu mai bine vii să mă ghidezi? Nu am văzut alte broscuțe prin preajmă!
Broasca se gândi puțin şi aprobă. Atunci barza o înfaşcă în ciocul lung şi ascuțit. Îngrozită, ea 
începe să o roage pe barză să o elibereze, dar pasărea era prea flămândă.
Naiva broscuță se luase după aparență şi a avut încredere în barza ce păruse drăguță. Ea era 
atât de dornică să se întoarcă la familia ei încât a căzut în capcană.

Morala: Ai grijă cui ceri ajutorul indiferent de cât de disperată este situația ta. Sunt mulți cei 
care profită de slăbiciunile celor neajutorați.

Darius Ciotec, VI A

 A fost odată un râs tânăr si zglobiu care locuia în munții stâncoşi din Europa. Acesta 
adora să coboare până la râul din apropiere şi să se admire în apele limpezi şi rapide ale 
acestuia.
Într-o zi, în timp ce îşi privea chipul zâmbăreț în oglinda apei, o piatră s-a desprins de sub 
piciorul său, dezechilibrându-l pe râs care a căzut în râul agitat. Acesta a început să urle 
cu disperare, sperând că cineva îl va auzi şi îl va ajuta să iasă. Apele repezi îl duceau spre o 
cascadă foarte periculoasă. 
Întâmplător, un urs mare şi bătrân stătea la malul râului aşteptând să prindă un peşte. Râsul 
l-a văzut pe urs şi a început să strige la el:
--Ursule! Te rog, ajută-mă! Scoate-mă din râu! Dacă mă vei ajuta, te voi răsplăti aşa cum se 
cuvine.
Ursul a început sa păşească din piatra-n piatra, a întins o laba puternica si l-a scos pe râs din 
apa rece a râului.
--Bine. Te-am ajutat. Acum unde îmi este răsplata?
--Răsplata? Ai noroc ca nu mi-am înfipt ghearele ascuțite în spatele tău. Gata, pleacă ursule, 
lasă-mă în pace, a zis râsul ud din cap până-n picioare. 
Aşa este si-n viata, cateodata nu ajuți pe cine trebuie pentru că omul rău uita repede binele pe 
care i l-ai făcut. Asta nu ar trebui însă să ne oprească sa ne ajutăm în continuare unii pe alții.
morala: omul rău uita binele pe care i l-ai făcut.

Radu Vlad, VI A

Râsul și Ursul

Broasca și barza
 A fost odată un copac care nu avea fructe. A cerut 
ajutorul de la ceilalți. Nici vulpea nu a putut să fie de 
ajutor, nici păsările, nici oamenii, nimeni. Dar ei aveau 
şi motive să nu îi dea vreun fruct. Acel copac era isteț şi 
dacă ar fi primit un fruct, ar fi fost cel mai bun. Copacii 
nu voiau asta. Voiau ca ei să hrănească doritorii de fructe. 
Toți, mai puțin Părul, Cireşul şi Portocalul.
Ei se întâlniseră şi au hotărât ca ei să facă un fruct cât mai 
diferit de celelalte. Prima idee a fost un fel de portocală 
mov. Apoi s-au gândit să fure idei de fructe, cum ar fi 
nuca sau mura. Nu au găsit mai nimic. După ani şi ani, 
încă se străduiau să găsească fructul. Copacul fără fruct 
nu ştia că ei fac acest lucru pentru el. Trecuseră încă patru 
anotimpuri şi tot nimic. 
Dar, într-o zi, s-au străduit mai tare ca niciodată. Şi au găsit fructul perfect pentru copacul 
fără fruct. Era o combinație dintre pere, portocale şi cireşe. Semințele şi coaja de la pară, 
forma şi o parte din gust de la portocală şi o codiță de la cireşe.
Datorită lor avem un fruct minunat! Iar copacul nu a mai fost trist şi s-a bucurat de cei care 
savurau fructul său!        Brânza Eduard, V A

Povestea mărului

 A fost odată un lup tare înfometat şi trist. De câteva zile bune nu mai apucase să pună 
gura pe o bucată de vânat proaspăt,aşa că acesta se hotărâse să o ia spre ferma de la marginea 
pădurii.
Acolo se întâlni cu un câine frumos, cu blană aurie, coada pe sus şi un zâmbet larg. Câinele, 
văzâd cât de amărât este, îi spuse-
-Ia zi, lupule, de ce nu vii cu mine la fermă? Acolo, vei fi îngrijit, vei trăi o viață de confort şi 
vei putea avea câtă mâncare îți pofteşte inima pentru tot restul zilelor, spuse el. Doar trebuie 
să te supui stăpânului şi să-i dai ascultare, indiferent.
Lupul înfometat se gândi pentru un moment. Totul părea prea bun pentru a fi adevărat. Cu 
toate că inima dorea să îl urmeze, numai la vederea rănilor pe care zgarda câinelui o cauzase 
se gândea să o ia înapoi. 
-Prietene, îți apreciez oferta. Eşti foarte generos, însă mai bine aş muri liber, înfometat în 
pădure decât plin în lanțuri de aur.
Şi aşa, lupul o luă înapoi spre pădure, lăsând câinele în pacea sa. Morala acestei povestiri este 
că libertatea nu are preț.

Alexandrescu Sofia, VIIA                 Desen:  Bogdan Bîlbie

Lupul înfometat
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Într-o zi, când mă jucam,
Mi-a sărit tiptil pe geam,

O pisică frumușică,
Neagră toată, ca o mârgică.

Eu mi-am zis în gând,
Uite un prieten

Cu care o să mănânc.
Așa că m-am așezat încetișor 
Să bem amândoi un lăptișor.

Ea mieuna de zor, 
Povestindu-mi viața toată.
Iar eu o priveam cu umor,
Imaginându-mi viața lor.

NICULESCU ERIC, V A

Cum stăteam eu și dormeam,
Liniștită eu stăteam,

Dar deodată am auzit ceva,
Ce mi-a stricat liniștea.

Era un mic greieraș,
Care stătea pe pervaz,
Foarte mic și drăgălaș,

Ce era cat un atlaz.
Iar deodată ce să vezi ,

Latră el, c-un glas subțire
Ham-Ham-Ham cât să nu crezi,

Și i-am dat o mare știre.
De azi la mine va locui, 

Și se va distra să știi,
Iar pentru că era mic,
L-am denumit Cipiric

Daria Țâncu VIII-A

Î     ntr-o zi, pe când o 
mamă fluture pregătea de 
mâncare pentru fiul ei, 
şi-a dat seama că acesta nu 

s-a mai întors de mult acasă. 
Disperată, a început să strige 
după ruda ei;
   -Fred, vino acasă! Fred 
Weasley!
   -Sunt aici, mamă! răspunse 
fluturele aterizând pe covorul 
din scorbura copacului în care 
locuiau.
   -Ce s-a întâmplat, copile 
drag? întrebă mama fără 
suflare.
   -Am văzut o pasăre fascinantă şi un mamifer îngrozitor de fioros!
   -Cum aşa? Povesteşte-mi şi mie despre ele şi dacă le recunosc, îți spun ce să faci dacă te mai 
afli în astfel de situații fără mine.
   -Păi, cum m-am aşezat pe o floare superbă de culoare roşie, o chestie cu urechi si cu coadă 
a început să alerge după mine cu gura deschisă larg! I se vedeau dinții ascuțiți şi dacă asta nu 
este suficient de rău, mai şi scotea sunete ciudate. Cred că sunau cam aşa ,, Ham! Ham!’’, spuse 
Fred exagerat.
   -Dragule, acela e un câine. Cânii sunt inofensivi! Zise mama amuzându-se de frica copilului. 
Acum zi-mi despre pasăre.
   - Pasărea aceea semăna cu noi într-un fel, doar că în loc de material fin avea pene maronii. 
Ciocul ei era galben închis şi zbura cu o viteză fascinant de mare! Am fost foarte surprins 
când am văzut că se uita în direcția mea şi când a început să zboare spre mine. Deja mă 
gândisem cum să mă prezint acelei ființe, doar că un alt fluture care părea îngrozit de pasăre 
m-a împins din cale şi a aterizat pe ciocul ei. Pe urmă, pasărea s-a oprit şi s-a întors brusc. Ce 
norocos a fost fluturele acela să se afle pe pasăre!
   -Fred! Să nu care cumva să te mai prind în preajma unui şoim! Ai idee ce s-a întâmplat cu 
fluturele care te-a împins? Nu! Te-a salvat de la a fi mâncat cu prețul vieții lui, prostănacule! 
zbieră mama. Nu mai judeca după aparențe!

Morală – Nu judeca după aparențe!

Eva Iancu, VI A

Fluturele, cățelul și șoimul Cipiric Pisica jucăușă
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După cum am menționat mai adineaori, astăzi fusese o zi cu un aer 
oareșicum primăvăratic. Și totuși, straniu fiind, cum se putea oare să 
mi se facă brusc frig, în condiția în care mă aflam în mijlocul încăperii 
întunecate, simțind podeaua scârțâind a vechi în mijlocul covorului 

bisericesc trudit de mâinile unui artist pe care nu aveam de unde să-l cunosc – 
totuși, imaginația îmi putea oferi posibile variante ale înfățișării acestuia.   
 Tocmai despre ce vorbeam - chiar și în grotescul situației de față, mintea 
mea a căpătat forma unei pasări răpitoare desfăcându-și aripile și migrând într-
un loc îndepărtat, încețoșat. Căci tare-mi este greu să zugrăvesc pe ce fel de pradă 
a putut pune ochii minții. Dar ce pot declara cu patimă este că sigur era vorba 
despre un gând auriu, de dimensiunile unui eghilet binecuvîntat cu viteza unui 
șoricel ager, ce se chinuie din răsputeri să-și găsească un ascunziș ferit de lumina 
zilei și de posibilele pericole ce dăinuie în afara crăpăturilor. 

 Visam cu ochii dechiși. Sau cel puțin așa cred, căci m-am trezit cu privirea 
scăpată în vârful bocancilor mei roși de vreme, timp, cu urme șterse ce oglindeau 
amintiri și aventuri prin care i-am târât de-a lungul timpului. Mi-am apucat 
fularul pe care țin să mă mândresc că eu l-am croșetat din amintirile străbunicii 
ce obișnuia să meșterească la gura șemineului împodobit cu motive românești, 
cu intenția de a-l înfășura în jurul gâtului acum asprit de cumplita senzație a 
scăderii de temperatură.  Între timp am fost plăcut surprinsă de o aură de căldură, 
sub forma unei unde ce s-a concentrat deasupra buzelor, dedesubtul ochilor și în 
extremitățile degetelor.

  O energie ce a determinat îngreunarea pleoapelor și subita nevoie de a 
trage aer în piept adânc, am băgat de seamă că singura sursă de căldură din a 
cărei direcții să poată veni acel val se afla sub controlul meu : micul băț de chibrit 
firav ce se străduia să-și țină flacăra în viață, așa cum omul se agață de speranțele 
proprii. Cum se putea ca norul ce-și cerne fulgii să plutească doar și doar pe 
cerul acestui loc sacru și liniștit? Mi-am dedicat următoarele clipe ascultând cu 
atenție și recepționând vibrațiile sincronizării ritmice a pașilor oamenilor ce își 
parcurgeau traseul de rutină, cu privirile parcă îngrădite de ziduri laterale din 
cărămidă ale ochilor; Mergeau cu un scop, și totuși nicăieri. 
 

 O destinație sigură, dar fără punct de localizare pe hartă. Numai un singur 
sunet distins al pașilor greoi ai unui bătrân se diferenția de ritmul restului de 
pietoni, sau mai bine zis “pioni” ai jocului sub forma unui circuit închis al vieții. Și 
totuși, dezorganizat și aerian, bătrânul nu are un traseu precis, dar totuși există. 
El nu are un scop, dar este în căutarea lui, fapt pe care numai un auz fin și de o 
excentricitate fantezică îl poate observa de la orice fel de distanță. Și atunci am 
înțeles că degeaba plănuiești tot ce vrei să faci din viața ta, când oricât de calculat 
ai fi, există o incertitudine zecimală constantă ce se află în voia universului și 
voinței tale de a te împăca tu cu tine și cu nimeni altcineva, fără dorința de a fi 
lăudat sau de a te ridica “la nivelul” altora. 

 Nu trebuie să fii avocat, farmacist, inginer, architect pentru a avea un 
scop. Ai nevoie doar de satisfacerea și cunoașterea proprie pe care numai dacă 
dărâmi zidurile laterale ale ochilor le vei cunoaște. Și atunci m-am scuturat, mi-
am aranjat gulerul de la palton și când să mă pregătesc să suflu plăpânda flama a 
chibritului, ce să vezi. A apus singură. 

 Și acea hoinăreală din acea zi, din acea biserică de pe acel covor, sub acel 
acoperiș m-a lăsat cu un gust dulce-amărui în gură. Am pășit în afara curții 
bisericii, am tras poarta de fier după mine și am aruncat o ultima privire către ușa 
din lemn de nuc sculptată a clădirii. Deasupra locului nu era niciun fel de nor ce 
putea genera o ninsoare, nici măcar o ploaie scurtă și totuși, roiuri de cristale de 
zăpadă se așterneau pe pietrele din pământ pașnic, fără vreun semn de oprire. 
Țelul ei a fost de a-mi oferi o mână de ajutor în haotica și neprețuita mea viață, 
care dintr-odată părea să aiba un anume sens. Care? Rămâne de văzut, odată ce 
mă voi desprinde de sincronizarea ritmică a societății și îmi voi urma propriul 
ritm, în propriul fel, cu propriul meu scop.

Harpa Alexia XI
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O călătorie spre Lună MAGICARIA

Era o zi frumoasă de primăvară. Soarele auriu strălucea, iar florile îşi 
împrăştiau parfumul miraculos. Robert, un astronaut bine cunoscut, 
se pregătea pentru misiunea sa în spațiu. Se pregătise ani de zile pentru 
acest moment.

Ziua lansării a sosit. Mari mulțimi se adunau pentru a vizualiza această 
întâmplare care va schimba lumea. Îmbrăcat în costumul său, Robert a ținut un 
discurs despre toate eforturile depuse de echipa NASA pentru a realiza această 
călătorie.
 Astronautul s-a urcat în navetă şi a aşteptat numărătoarea inversă pentru 
decolare. Era timpul lui să strălucească! Fără nicio problemă tehnică, racheta 
a pornit într-o aventură nemaipomenită. Această călătorie urma să dureze ore 
întregi. Fericit de succesul lansării, Robert a început să admire galaxiile care îl 
înconjurau. Era o privelişte uluitoare, dar şi stranie pentru pământeni. După mult 
timp, naveta a aterizat pe Lună, iar astronautul a ieşit din vehicul, emoționat. Era 
prima sa misiune adevărată.
 Scopul acestei expediții, era de a transmite nişte poze cu Luna către Pământ, 
dar şi punerea unui steag, pentru a celebra această realizare. Aşa a şi făcut 
astronautul. Acesta şi-a luat aparatul de fotografiat şi a făcute mai multe poze, 
perfecte pentru studii. Următorul pas era de a pune steagul, dar un alt cosmonaut 
şi-a făcut apariția. Robert şi-a dat seama ca se afla din tabăra opusă.
Cu grijă l-a ocolit, dar adversarul său dorea să îl învingă. După multe certuri 
crunte, Robert şi-a contactat echipa şi le-a 
spus problema sa. A aflat faptul că, trebuia să 
găsească o unealtă care ar ajuta la prinderea 
permanentă în pămant. Zis şi făcut. S-a apucat 
de căutat. Era aproape să se dea bătut, până 
când a observat o stație spațială abandonată. A 
alergat înăuntru şi a început să caute. Unealta a 
fost găsită!
 Era dintr-un metal strălucitor, un pic 
cam grea. Robert a mers învingător înapoi. A 
plantat steagul şi a plecat înapoi acasă, lăsându-
şi adversarul uimit. Ajuns acasă, oamenii au 
sărbătorit victoria lui Robert printr-o paradă 
imensă. A fost o zi spectaculoasă!

Ana Zegheru, VII A

Într-o zi frumoasă de primăvară, pe când soarele strălucea vioi pe cerul 
colorat, Sali a găsit sub patul ei un portal magic.
      Aceasta, fiind curioasă să descopere o lume nouă, a deschis portalul magic 
şi a sărit în el.

      Deodată, Sali se trezi în mijlocul unei păduri dese de fag. Aceasta s-a bucurat 
nespus de tare când a observat că a ajuns într-o lume nouă. Dar acea bucurie s-a 
transformat brusc într-o frică, deoarece ea a auzit un tufiş mişcându-se lângă ea. 
Din el ieşi o creatură mică de un albastru strălucitor. Aceasta a spus:
        -Salut, mă cheamă piticul albăstrui, cunoscut sub numele de ,,Albăcerul”. Eu 
sunt cel care decide dacă te poți întoarce în lumea ta sau nu. Acum haide să îți 
arăt tărâmul ,, Magicaria”.
        Albăcerul i-a arătat tot tărâmul Magicariei, toți copacii multicolori, toate 
florile gingaşe de un albastru sclipitor, şi toate creaturile ei fie ele bune sau rele.
        După ce Albăcerul a terminat turul tărâmului său, acesta a spus:
             -Draga mea Sali, acum că ai văzut lumea mea, trebuie să îndeplineşti 
o misiune ca să poți merge înapoi acasă şi ca să poți vizita tărâmul Magicariei 
oricând vrei.
            -Bine! spuse Sali.Dar ce doreşti să fac?
            -Vei afla la coliba mea, acum haide să mergem! spuse Albăcerul
        Aşa că cei doi au pornit la drum. Drumul de unde erau ei până la coliba 
Albăcerului nu era unul lung, aşa că au 
ajuns repede. Coliba acestuia era una destul 
de mare, făcută din lemn de fag în stil 
braşovenesc.
         Când cei doi au intrat înauntru, Sali 
s-a prins imediat ce trebuia să facă, pentru 
ca ea să se întoarcă acasă. Trebuia să sorteze 
nisipul auriu de cel argintiu, punând fiecare 
culoare într-o cutie diferită.
        După jumătate de oră, Sali a terminat, 
şi a primit un medallion magic care te lăsa 
să intri de câte ori vrei, de oriunde vrei în 
Magicaria spunând ,,Magimed”.
         Ce fericită a fost Sali că şi-a făcut un 
prieten nou şi că a descoperit un tăram 
magic!

Cîcu Valentin,  V A 
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   22:30…….22:31…….22:32…...

Timpul trece prea greu.Ticăitul ceasului de pe peretele alb ca neaua , îmbrăcat în faianță 
mă enervează . Încercam să mă relaxez.Să mă relaxez ?cum Doamne să mă relaxez 
într-o situație ca asta ?!

             Cu două ore în urmă , pe care le-am  numărat cu exactitate pe ceasul acela disperat 
,eram în maşină , apoi ne-a luat salvarea şi acum ….ne aflăm aici sau poate doar eu mă aflu 
aici , singură, tristă şi speriată până în fundul sufletului . Jack, cel mai bun prieten al meu, 
este pe patul de spital în comă . Gândul ăsta îmi face o lacrimă să mi se scurgă pe obrazul 
palid şi zgâriat . Cu două ore în urmă……,Nu-mi pot opri mintea , creierul, neuronii.Totul 
s-a întâmplat aşa de repede! Poate ar fi fost mai bine să fiu eu la volan sau dacă şoferul nu 
ar fi băut în acea seara…Doamne, dacă aş putea  lua  un burete, aş şterge cu el tot, toată 
nenorocirea asta . E ciudat că niciodată nu te gândeşti că moartea pândeşte pe la spatele tău,în 
punctul cel mai vulnerabil , când să te prindă , dar nu a fost în cazul meu , a fost în cazul lui 
Jack. Îmi amintesc , când eram mici, Jack era un mare filozof . Tot Timpul spune că există şi 
alte forme de viață şi că noi suntem doar o firimitură din această pâine uriaşă a universului , 
urmand apoi eu , normal, să distrug acel moment , bătându-mi joc de el şi de univers . Dintr-
odată, simt cum colțurile gurii schițeaza un zâmbet subtil pe fața mea , urmând  o avalanşă de 
furnicături pe şira spinării . Mă  simțeam învăluită într-o pătură de păianjeni ai fricii  Apoi, 
un nod îmi apăru în gât şi simțeam că mi se face rău din nou. Iau din nou şi întorc pe toate 
fețele evenimentele precedente .Şi ştii ce e cel mai amuzant , că povesteam despre chestii 
banale … Ce cadou îi voi da mamei şi ce eşarfă de mătase avea  colega noastră de grupă şi 
râdeam la una dintre clasicele glume ale lui Jack. Apoi, pur şi simplu am intrat în şanț şi 
asta a fost tot .Din Nou simt furnicături pe sira spinării şi mi se face atât de frig . Îmi vine să 
râd, dar nu vreau să creadă asistentele de pe hol că am înnebunit cu totul . Îmi mai amintesc 
doar momentul când eram în cabinetul de lângă . Asistenta îmi tampona zgârieturile care 
sângerează continuu. După ce mi-au spus de Jake , mi s-a făcut rău instant , si-am început 
să plâng, iar ea, ca orice asistentă bună, a venit să mă consoleze , spunându-mi încontinuu 
,,Totul va fi bine ! . De parcă ea înțelegea prin ce trec , e posibil ca asta le spune tuturor 
pacienților care vin în disperare în cabinetul acesta  . 
         Pe hol se aud nişte paşi . Îmi ridic privirea şi văd un doctor . Transpirase si se îndrepta 
spre mine . M-am ridicat în picioare, observându-i zâmbetul plastic, fără emoție . Nu era un 
semn bun sau …poate era . Holul parcă era nesfârşit, până am ajuns în cabinet. Jack era stabil, 
din punct de vedere cardiac, dar doarme . M-am apropiat şi i-am luat gentil mâna . Am simțit 
cum un deget se mişcă şi Jack îşi intredeschide ochii . El a fost alături de mine în cele mai 
negre momente şi acum venise timpul să-i întorc ştafeta , şi eram hotărâtă să o fac .

    

POP DARIA Clasa a VIII-a A

Furtună de sentimente la camera de gardă 

Fulgii de foc cădeau în grabă, iar oamenii mergeau în mâini în fiecare zi. Părea ceva 
comun pe Xena 230, spusă şi a opta planetă de la Soare. 
  Tocmai ajunsei şi deja mă simțeam ca acasă. Înalții munți şi dealurile rotunjite te 

primeau bucuroase pe a lor planetă, iar nesfârşitele câmpii erau împodobite cu flori gingaşe şi 
arbori falnici sau înțelelpți. 
  Majoritatea băieților erau pe dealuri, alături de ai lor tați, cultivând cu plăcere viță-de-vie 
şi măslini, din care urmau să crească în curând măsline, locuitorii planetei reuşing să facă 
faimosul lor ulei de măsline. Mi se păru că văd o Grecie antică sau modernă în fața ochilor 
mei. 
  Femeile, alături de ale lor fiice, găteau sau coseau nasturi şi mai multe obiecte pe jachete, iar, 
în timp ce lucrau cu spor, cântau adesea melodii gingaşe, ca ale îndrăgitelor privighetori. 
  Notele curgeau ca râurile, dulci şi delicate, creând frumoase cântece şi o multitudine de 
zâmbete apăreau pe fețele xenaenilor. 
  Florile gingaşe se mişcau delicat în bătaia brizei răcoritoare iar lumina soarelui veghea 
locuitorii, ca o mamă drăgăstoasă. 
  Copiii mai mici pleacau la şcoală de pe ,,Aleea Crinilor’’, feerici, cu rucsace pline de caiețele 
şi creioane colorate. 
  În curând, apăru un maiestos şi colorat 
curcubeu, chiar dacă nu ploase absolut 
deloc. 
  Xenaenii fugiră spre ale lor case la văzul 
acestuia şi-şi închiseră uşile zgomotos 
după ei. 
  Eu, însă, am stat afară, nedumerită şi 
confuză, doar ca să realizez mai târziu 
că frumosul curcubeu fusese un semn că 
urma ploaia. 
  Însă şi ploaia era gingaşă şi delicată 
ca balerine căzând din înaltul văzduh 
îndepărtat. 
  Am stat în schimb afară până s-a 
terminat ploaia, parcă cu flori, am rămas 
lângă dealurile de viță-de-vie şi măslini, 
scriind cu precauție despre gingaşa 
planetă XENA 230, spusă şi a opta planetă 
de la Soare. 

CRĂCIUN DARIA, Clasa a V-a A

Xena 230, tărâmul vieții tihnite
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Într-o zi, şase prieteni şi un câine se plimbau prin pădure. Dintr-o dată un fum verde apăru 
şi îi adormi pe toți.

   Sarah, Lilly, Thomas, Matthew, Marry, Tom şi câinele Buddy se treziseră pe un tărâm 
magic. Acolo nişte adulți şi un câine bătrân  îi aşteptau. O doamnă înaltă le explicase că au 
puteri magice. Sarah căpătând abilitatea de a se transforma în orice animal dorea, Lilly având 
puterea de a zbura, Thomas de a alerga extrem de repede. Matthew de a controla apa în orice 
formă ar fi aceasta, solidă, lichidă sau gazoasă, Marry de a controla focul, Tom de a controla 
vremea şi Buddy, atunci când lătra, cel care era în apropiere cădea într-un somn adânc.
   Fiecare dintre cei ce i-au aşteptat aveau câte o putere din cele ale nou veniților şi aşa puteau 
să îi învețe cum s-o controleze.
   În timp, aceştia au devenit maieştri în a stăpânii puterile. Regele acelui tărâm, i-a rugat să 
protejeze ambele ținuturi.
   Aşa s-au denumit CEI 7 FANTASTICI  
protejând ambele lumi.

Mergeam cât de repede 
puteam prin peştera 
în care prietenul meu, 

David, locuia. Ne-am stabilit 
ca loc de întâlnire marginea 
tunelului de ieşire.
  Ajunsă acolo, observ doi 
ochi mari şi roşii, cu pupilele de 
mărimea unui deget şi mărimea 
ochilor de grosimea unui stilou. 
Rămân înțepenită în acel loc şi 
frica pune stăpânire pe sufletul 
meu, construindu-şi acolo un 
palat de piatră. Nu mă puteam 
mişca şi 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 mişcă brusc, 
geme din toate puterile şi se vaită 
într-o limbă ciudată...Semăna cu 
chineza. Din spatele peretelui de 
rocă se iveşte un chip de om care 
mă făcu să tremur din nou. Mă 
îndrept cu precauție spre trupul 
fricos şi acesta aprinde un chibrit pentru a mă vedea mai bine. Îl văd şi eu perfect acum, dar 
nu pot crede ce văd. Mă frec o data la ochi şi apoi încă o data, dar privirea coplului era încă 
ațintită la mine. Îmi pune mâna pe umăr cu curaj şi îi întreb dacă îl cheamă Mowgly. Acesta 
dădu din cap , făcându-mi semn pentru al 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 descriso. Atunci îmi dau seama că David mă aştepta chiar la capătul celălalt al 
tunelului. Fug repede spre el şi liniştită îi dau o îmbrățişare caldă.
  Spre sreară ne-am aşezat obosiți la focul de tabară şi am cântat fel şi fel de melodii, 
band ceai fierbinte din căni făcute din lemn, chiar de noul meu prieten, Mowgly.

Alexia Petrişor, VII B

 Bună, sunt X şi locuiesc pe planeta Mitrox. 
Mitrox este o planetă invizibilă, care este de 
mărimea cunoscutei planete Uranus şi se află 
lângă Pământ. Pe planeta aceasta, majoritatea 
lucrurilor sunt digitalizate. Noi nu arătăm foarte 
diferit de voi, dar, toți avem urechi de elf, unii au 
antene ți, alții au coadă.
   Eu mereu mi-am dorit să vizitez planeta 
Pământ, dar nu aveam cu ce să ajungem acolo. 
Într-o zi, chiar am încercat să construiesc un 
aparat care m-ar teleporta acolo, după aceea am 
ajuns la spital pentru că m-a teleportat foarte sus 
şi la aterizare, mi-am rupt nişte oase. Părinții mi-
au adus o Luminici. Luminici este o plantă care 
luminează în întuneric. Adevăratul motiv pentru 
care voiam să ajung pe pământ era pentru a-l studia. Noi nu ştiam nimic despre oameni, iar 
oamenii nu ştiau că axistăm, până într-o zi, când un asteroid ne-a lovit planeta invizibilă care 
a intrat în planeta oamenilor. Această lipire între planete a adus la pierderea multor oameni şi 
Mitroxieni. Bineînțeles că pentru că asteroidul ne-a atins planeta, invizibilitatea s-a dus.
   La început, ne era frică să ieşim din jumătatea planetei noastre, dar cu timpul, şi noi şi 
oamenii am început să vizităm jumătatea opusă. Surprinzător oamenilor le place Luminiciul, 
iar noi adorăm sarmalele românilor.
   Într-un final, noi Mitroxienii şi Pământenii, am decis să numim noua planetă Mint.

Soroceanu Bianca, V A

MINT

Cei șapte fantastici Un prieten în peșteră
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Într-o zi îmi făceam temele în camera mea. Nu era nimeni acasă, în afară de mine. 
Mama, tatăl şi frații mei erau plecați pentru o săptămână.
Deodată, am auzit un sunet puternic ce suna ca şi cum cineva a spart un geam. M-am 
dus jos ca să văd ce s-a intâmplat. Acolo am văzut un dragon apărut de nicăieri, în 

bucătăria mea. Părea rănit şi înfometat. M-am dus la el ca să-l întreb ce s-a întâmplat.Nu 
credeam că un dragon îmi putea face rău acum deoarece era rănit şi nu avea energie.El mi-a 
spus că zbura cu familia lui, dar o pasăre mare l-a lovit şi a căzut pe fereastra deschisă în casa 
mea. L-am bandajat şi apoi l-am lăsat să se odihnească. Următoarea zi i-am spus că îl voi ajuta 
să-şi găsească familia. Nu ştiam de unde să încep căutarea deoarece nu am întâlnit niciodată 
un dragon, dar atunci ne-a venit o idee foarte bună, din senin.
 Trebuia să mergem în tărâmul dragonilor. M-am urcat pe spatele lui, aripile i se 
vindecaseră, şi am început să zburăm. Am adormit pe drum, dar când m-am trezit, am văzut 
o cascadă uriaşă. Am intrat în ea şi am văzut sute de dragoni zburând. Am început să căutăm 
familia, dar nu am găsit nimic semnificativ.
Trebuia să mă întorc acasă deoarece ai mei s-ar îngrijora dacă nu m-ar găsi acasă. Când 
am ajuns, am avut o surpriză mare: părintii dragonului erau acolo, căutându-ne speriați. 
Dragonul era foarte bucuros să-i revadă, iar părinții erau la fel de încântați să-l vadă pe cel 
mic.
Încă mă văd cu dragonul până şi în ziua de azi.

Zahiu Coral, clasa a VI-a A

De când eram 
mică, mi-am 
dorit să văd 

un dragon. Un dragon 
adevărat! Nu am 
mărturisit niciodată 
acest lucru deoarece 
ştiam că toată lumea 
va zice ca e o dorință 
stupidă şi că nu se va 
îndeplini.
     Când eram 
la şcoală, în ora de 
istorie, mă desenam 
pe mine călărind 
un dragon, cum imi 
imaginam eu. Doamna 
profesoară mi-a luat desenul, s-a uitat la el şi a zis:
-Visezi dragoni, nu?! Dragonii nu există! Nu mai visa porcării! Visele nu se împlinesc şi nici 
nu se vor împlini vreodată!
Am cerut voie să pot să ies din clasă şi imediat ce am ieşit, am început sa plâng. La un 
moment dat, mi-am dat seama că nu am de ce sa plâng pentru că nimeni nu mă va opri să 
cred în visul meu şi nimeni nu îl va ruina. Mi-am şters lacrimile şi m-am întors în clasă cu 
zâmbetul pe buze, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. În pauză, toată lumea a început sa râdă 
de mine. Eu, fiind nouă în scoală, nu cunosteam pe nimeni, asa că am rămas tăcută.
   Când am ajuns acasă, părinții mei erau plecați, asa că trebuia sa stau cu bunica.
Am ajuns la mine in cameră, arată de parcă ar fi avut loc primul război mondial acolo. Pe 
pat, apărută de nicăieri, dormea o chestie lungă si solzoasă. Nu am reusit sa îi văd fața, dar 
pentru că studiasem o grămadă de lucruri despre dragoni, mi-am dat seama că pe patul meu 
stătea…un dragon! Am întepenit. Un dragon?! M-am frecat la ochii sa văd dacă visez si nu 
visam.Dragonul s-a trezit si s-a uitat la mine, apoi a țipat şi după am țipat şi eu şi după şi el 
şi aşa mai departe.M-am bucurat atât de mult, dar în acelați timp, am fost si puțin speriată. 
Dragonul a sărit la mine în brațe şi şi-a scos limba.Eu l-am luat în brațe si l-am mângâiat.
   Micul dragon mă duce în fiecare dimineață la şcoală şi mă aşteaptă când termin orele. 
L-am numit Yoyo, suntem cei mai buni prieteni şi îl iubesc! Presupun că şi el mă iubeşte pe 
mine deoarece ma apără mai tot timpul de colegii răutăcioşi.
 

Pancu Raisa Ioana, clasa a VI-a A      Desen: Matei Ghoerghe

Un dragon în casa mea Eu și dragonul
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Era o minunată zi de decembrie. Vântul bătea încet, aducând fulgi de 
zăpadă de departe. Eu, împreună cu prietena mea cea mai bună, Eva, 
împachetam cadourile pentru Crăciun, iar mama gătea fursecuri şi alte 
bunătăți. Totul era pregătit pentru a lua cina de ajun. Câteva ore mai 

târziu, părinţii aranjau cadourile sub brad, iar noi două am mers să ne jucăm de-a 
v-aţi ascunselea.
     Dintr-odată, în camera părinţilor am găsit ceva ce nu mai văzuserăm niciodată. 
Sara, colega mea de la şcoală, ajunsese din excursie şi venise să ne viziteze . Am 
luat-o şi pe ea cu noi în camera şi i-am arătat o cutie mare, acoperită cu o pătură. 
Am dat-o jos şi magia a început.
      Nu ştiu cum, dar toate trei am ajuns într-un loc, ca în poveşti. Era minunat! 
Jungla, acoperită de zăpada, era plină de animale care mai de care mai interesante. 
Am explorat amănunțit locul în care ne aflam, dar ceva straniu se întâmpla. 
Animalele vorbeau cu noi!
     -Voi ce căutaţi aici ? Nu aveţi ce căuta în jungla amazoniană, plină de animale 
rele! am auzit o voce şoptindu-ne.
     Noi nu am crezut ce ni s-a spus deoarece toate păreau blânde şi adorabile. 
Un urs panda a venit la noi şi ne-a îndrugat tot felul de vorbe, făcându-ne să ne 
certăm. Din vina lui, nu am mai vorbit una cu cealaltă ore întregi. Era groaznic! 
Stăteam ore întregi şi nici una nu scoase vreo vorbă. Ştiam că dacă ne-am împăca, 
am putea să mergem acasă şi să deschidem cadourile . Am decis să fac primul pas, 
să stau de vorbă cu Eva şi Sara, să comunicăm, să ne rezolvăm neînțelegerea şi 
apoi să mergem cumva acasă pentru că părinții mei siguri erau îngrijorați.
      Pâna ne-am împăcat, nu am ieşit, dar norocul meu că am reuşit să fac cumva 
sa redevenim prietene, ca înainte. Am mers pe unde am venit, am închis dulapul 
şi ne-am îndreptata către cadourile de sub brad.

  A fost o  aventură interesantă!
 

Şerbănuț Denisa Maria, clasa VI A

L-am cunoscut 
pe Syndius într-

una din vizitele mele 
la Muzeul Antipa. 
Rămăsesem în urma 
grupului privind 
fascinat una din 
vitrine, când, mi s-a 
părut că se cutremură 
puțin podeaua. Am 
întors capul uşor 
speriat şi m-am trezit 
față în față cu el: era o 
creatură uriaşă, parcă 
acum coborâtă din 
legendele Olimpului. 
Era o îmbinare de om şi animal cu un ochi de robot şi unul de vultur. În ciuda înfățişării sale 
inspirând forță şi putere nemăsurată, mi-a şoptit uşor, cu un glas cald şi calm:
- Şst...Adi, nu te speria, sunt eu Syndius, războinicul cerului. 
Eu n-am mai fost în stare să scot vreun un cuvânt, îi priveam doar fascinat picioarele de 
panteră puternice şi musculoase gândindu-mă cât de rapid se putea mişca desi era înalt 
aproape că atingea tavanul încăperii, sigur avea peste doi metri. Am observat pe mâinile sale 
nişte urme de pene şi mi-am dat seama că, de fapt, avea nişte aripi enorme, acum strânse, 
aşa ajungea să atingă cerul şi de aici, poate, numele lui. Trupul lui zvelt, bine făcut, cu liniile 
muşchilor ieşind în evidență la cea mai mică mişcare, era acoperit de o tunică fără mâneci, 
din blană de urs brun, ghiceai uşor vârsta ursului dupa ghearele groase şi ascuțite care îi 
îmbrăcau umerii.
 Îl priveam şi chipul lui, brăzdat de cicatrici adânci, mă înfiora uşor. Nu puteai spune 
câți ani are, părea că anii l-au ocolit. Avea un cioc ascuțit în loc de gură, ochi asimetrici cu 
o privire pătrunzătoare ce o simțeai trecând prin tine. Glasul lui era cel care schimba într-
un totul aspectul său războinic, atotputernic. Mi-a povestit, pe îndelete, despre călatoriile lui, 
despre bătăliile pe care le purtase cu reprezentanți din alte popoare din galaxii îndepărtate 
care încercau să distrugă oamenii şi să le ia în stăpânire planeta. Nici nu mai îmi aduc aminte 
acum câte peripeții a avut şi prin câte a trecut. Am aflat cu această ocazie că Syndius mai are 
şi alți prieteni care stau prin muzee şi că i-aş putea cunoaşte dacă ei aleg să mi se arate. 
 Deodată l-am auzit pe unul din colegii mei că mă strigă, când am întors capul în 
direcția de unde venise vocea, Syndius dispăruse. Nu ştiam dacă a fost aievea sau am visat. 
Le-am povestit colegilor despre întâlnire şi am hotărât să mai mergem împreună la muzeu şi 
altă dată, poate Syndius li se va arăta şi lor... sau poate a fost doar un vis?

Adrian Cireşica, Clasa VI A

Dulapul fermecat Syndius – o creatură atotputernică
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Nu o să uit niciodată peisajul spectaculos. Eu şi cu familia mea am mers la munte. De la 
fereastra hotelului puteam vedea o privelişte mirifică. În n departare eu am văzut o pădure 
care păarea să aibă un verde pal ca smaraldul. După ce am stat vreo cinci minute la fereastră 
m-am dus la părinți să-i întreb dacă pot săa merg în păadure să o explorez. Ei au zis că pot, 
aşa că după zece minute am plecat pentru a explora pădurea. 
 Când am ajuns, totul era aşa cum am văzut de la geam. Totul era verde pal, iar copacii 
se înălțau până, în văzduhul senin ca lacrima. Din cauza copacilor verzi parcă nici nici nu 
mai aveai pe unde să treci. În depărtare se vedea un lac cristalin ca diamantul. Cerul era unul 
azuriu, fără nori. Pe o potecă se putea vedea o cabană care era construita din lemn. În apă 
parcă era pictat un tablou minunat creat de copacii care se oglindeau în ea. 
 Animalele se ascundeau în copaci si in tufişuri deoarece erau speriate. Vremea era 
superbă. Bila mare de foc încalzea atmosfera, iar norii pufoşi ca vata de zahăr părăseau cerul, 
lăsându-l curat ca lacrima. Aerul curat de la munte crea o atmosferă şi mai plăcută.
 Ce frumos este în padure! 

Dobre Natalia, Clasa a VII-a A

O pădure splenidă

 Anul trecut am fost la 
munte, într-o cabană dărăpănată. 
Priveliştea era o pădure oribilă, 
aşa că mi-am imaginat o cu totul 
altă pădure.
 Cerul azuriu era acoperit de 
norii de vată de zahăr , iar păsările 
zburau fericite , ciugulind din 
când în când din delicateasea nemaiîntâlnită până acum.Copacii aveau trunchiul 
făcut din ciocolată cu lapte ,iar ramurile din biscuiți. Coroana lor era făcută din 
înghețată , toate aromele fiind diferite. Un arbore avea aromă de fistic , altul de 
caramel , unul de vanilie , iar unul de mentă.Tufişurile aveau cengile făcute din 
acadele multicolore , iar în loc de frunze îi crescuseră bezele albe ca laptele .Iarba 
de culoarea smaraldului părea făcută din caramel şi zahăr ars , iar florile de pe 
aceasta erau confecționate din bomboane de ciocolată şi caramele. Veverițele 
mâncau acum eclere în loc de alune , iar peştişorii aurii înotau de zor în lacul din 
ciocolată caldă.
   Nu voi uita niciodată Pădurea Dulciurilor!

Predescu Raisa Andreea, clasa a VII-a A

Pădurea Dulciurilor

  Eram în clasa a cincea când am împlinit unsprezece ani.Eram foarte fericită 
şi nu doar pentru că primeam multe cadouri.Bunica mea , care decedase acum 
trei ani , îmi lăsase un dar pe care să-l deschid când împlinesc unsprezece ani.
  M-am întors acasă iute ca săgeata şi m-am repezit la mama, singura persoană 
care ştia unde este misteriosul cadou.Aceasta mi l-a oferit , zicându-mi  să merg în 
camera mea.Eram atât de enutziasmată!
  M-am pus pe podeaua rece ca gheața a camerei şi am deschis cadoul .Înainte 
să-mi pot da seama ce se întâmplă , darul a ănceput să-mi vorbească cu grai de 
om : ,,Bună, Raisa! Sunt bunica ta, Elena. Nu am vrut să-ți spun acest lucru până 
acum deoarece nu te-am crezut în stare să ții un secret. Sunt...o zână ! Ştiu că te 
vei gândi că mint şi că zânele există doar în filme, dar am o dovadă incontestabilă: 
Cum ar putea vorbi cutia dacă nu aş fi vrăjit-o? Acum că am terminat cu 
introducerea... La mulți ani ! Mi-ar plăcea să te văd acum , dar din păcate nu am o 
putere aşa de mare ! Am cel mai bun cadou pentru tine, dar ca să fie al tău trebuie 
sa pleci într-o călătorie în Ținutul Artelor, unde va trebui sa găseşti : o pensulă 
din păr de unicorn, un cerc albastru de gimnastica, si un flaut roz. Cănd le vei 
ține pe toate în mâna şi vei zice numele tău invers... vei deveni o zâna! Sper să îți 
placă darul meu ! Apropo, ți-am lăsat inghețato-mobilul în beci. Va pleca mâine 
la ora şapte dimineața, şi te va duce acolo. Gustă înghețata de vanilie pe drum, e 
delicioasă !”.
  Dimineața următoare, la ora şapte fără două minute am scos inghețato-mobilul 
afară şi am decolat la şapte fix. Am zburat cam o jumătate de oră printre norii 
pufoşi ca vata de zahăr, mâncând inghețată . Când am ajuns , am fost umită!Toți 
oamenii erau pasionați de artă!un grup de fete cântau,cineva picta , iar unele 
doamne făceau gimnastică! Era superb!
  Am încercat să nu mă pierd cu firea şi m-am dus spre pictor.Acesta s-a oprit şi 
m-am întrebat ce doresc,cu un minunat accent franțuzesc.I-am cerut o pensulă 
din păr de unicorn . Acesta mi-a oferit una , la schimb cu o înghețată delicioasă.
Ceilalți au fost la fel de amabili , aşa că până după-amiază am izbutit să adun toate 
componentele.
  Am închis ochii,am strâns toate obiectele la piept şi am strigat de trei ori ,,asiar”, 
Raisa spus invers.Deodată am început să levitez.În curând zburam peste Ținutul 
Artelor!Era uimitor!
  Am revenit extrem de bucuroasă acasă.De atunci , nu a mai trebuit să mă ducă 
nimeni la şcoală,am zburat singură.O să îi rămân mereu recunoscătoare mereu 
minunatei călătorii înființată de bunica mea!
  
Predescu Raisa Andreea, Clasa a VII-a A

O călătorie de-a dreptul magică                      
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   Din nefericire acel bubuit a declanşat o avalanşă mortală. Această avalansă 
l-a prins pe unul dintre noi. Cu toți eram legați uni de alți aşa că am făcut tot 
posibilul să îl tragem înapoi. Din fericire, chiar dacă eram tare răniți,cu toti eram 
bine.
   Ultimii 1.200 de metri i-am parcurs liniştiți şi uşor. În vârf se puteau vedea nori 
de parcă eu eram un îpara şi norii erau gazdele unui împeriu infinit. Am pus un 
steag, am făcut nişte poze şi am filmat peisjul fantastic.
 
Eram pregătiti sa ne întoarcem acasă.

   Două săptămâni mai târziu sunt acasă în brațele calde ale părinților mei si cu 
o diploma deoarece am fost primul copil din lume care a ajuns la o asemenea 
altitudine. 

Ceanga Vlad, VII B

Eram pregătit. După două luni de aşteptarea a venit ziua în care plec spre 
Himalaya pentru a ajunge pe varful Everest.
   Mi-am luat bagajele şi am plecat spre aeroport cu unchiul şi matuşa 
mea, doi alpinişti profesionişti. Zborul cu avionul este unul de zece ore. 

Din avion se vedea pe geamul înghețat cum varfurile ascutite intepau norii albi.
 
Şi ,deodata, apare marele munte, masiv, plin de zapada şi fioros. La aeroport ne-
am intanit cu trupa de alpinişti care urmau sa ne însoțească în expediția ce va 
dura 31 de zile şi de nopți.
   A doua zi eram cu toți la poalele muntelui şi pas cu pas am început să atingem 
şi să lăsăm urme pe zăpada neatinsă si moale. După ore întegi am ajuns la locul 
unde urma să înnoptăm prima noastră seară la o altitudine de 800 de metrii fața 
de mare.
   Timpul a trecut si într-un final am ajuns la 7.500 de metri. Aerul rarifiat si 
înghețat îmi gâdila plămănii. Deodată un bubuit inexplicabil de puternic a răsunat 
în văzduh. Sunetul puternic nu s-a oprit decat după un minut, dar mie mi s-a 
părut o veşnicie! Nu ştiu de ce dar un sentiment rău m-a patruns.

O Expediție mortală
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Era o zi friguroasă, iar Hamlet 
caută prin lucrurile sale vechi. El 
găşi o harta cu un tunel localizat 

în Statuia Libertății. El crezu că este o 
glumă, dar părea a fi o hartă adevărată. 
Pentru că trăia în New York a zis să 
afle adevărul, fiindcă el nu credea că 
este real. 
 
 În următoarea noapte el porni 
pe străzile întunecoase ale New York-
ului, lăsând pe masa din bucătărie 
un bilet pe care scria: “Mama şi tata, 
să ştiți că am plecat către Statuia 
Libertății. Cred că am găsit un pasaj 
secret, de nu, mă voi întoarce dis de 
dimineață.” 
Hamlet era foarte speriat, vedea umbre 
peste tot şi era ora 12 noaptea. Atunci 
când a ajuns în port a văzut un singur 
om stând acolo. Lui Hamlet îi era 
foarte frică să il întrebe dacă îl poate 
duce la statuie.
  A decis să meargă încet către el. 
Era foarte aproape de el atunci când omul se întoarse cu un pistol în mână. Băiatul îngheță de 
frică. Omul i-a zis că nu vrea să îl rănească, dar totuşi l-a speriat. Omul misterios i-a spus că îl 
va ajută să ajungă la Statuia Libertății. 
 Odată ce au ajuns acolo, lui Hamlet i se făcu frică fiindcă omul părea foarte suspicios. 
Copilul găsi o deschizătură la picioarele statuii şi a văzut un pasaj secret. Pasajul avea o scară 
ruginită şi foarte alunecoasă. Exact când el a început coborârea scărilor, omul îl lasă acolo, 
plecând pe barca lui zgomotoasă. 
Coborând scările, Hamlet aproape că a alunecat de câteva ori. Atunci când a ajuns jos, se uită 
în jur, observând faptul că era într-un fel de oraş care arata exact ca New York. 
 A decis să încerce să îşi găsească propria sa casă. După ce s-a plimbat peste tot, a găsit 
uşa apartamentului său. Auzi nişte sunete care veneau din încăpere. Hamlet era foarte sigur 
că este singur, dar se dovedi că nu era adevărat pentru că auzi televizorul deschis. Hamlet l-a 
văzut pe tatăl sau uitându-se la televizor, acesta a rămas şocat.

 Petru Porupca VIIB        Desen: Carla si  Irina

Tunelul către orașul pierdut

Într-una din zile, Beatrice a venit la mine să mă întrebe dacă aş vrea să merg cu ea şi 
familia ei în vacanță, în Viena, cu maşina. Mi s-a parut o idee extraordinară, aşa că, am 
acceptat spusele lui Beatrice .

          M-am informat în ce zi şi la ce oră plecăm. Prietena mea mi-a zis că va trebui să plecăm 
vineri, cel târziu , ora 6.30 dimineața .
          Iată că a venit şi ziua plecării. Eram extrem de nerăbdătoare, la fel ca şi Beatrice şi 
parinții săi care au fost extrem de amabili că m-au primit.Bagajele erau aşezate în maşina 
care era gata de un drum extrem de obositor. Până la urmă, pe la ora 8, am plecat fericiți spre 
Viena. Drumul a fost liber, aşa că, am ajuns la timp în locul unde trebuia să ne îmbarcăm, cu 
tot cu maşină, pe un feribot imens. Acest mijloc de transport ducea până în Viena, locul unde 
trebuia să ajungem. Tatăl lui Beatrice a urcat primul, deoarece el era cel care urma să conducă 
vasul.
          Şederea pe vas a fost una liniştitoare până când am oprit de urgență în mijlocul 
oceanului. Eram extrem de departe de locul în care trebuia să ajungem, iar noaptea nu 
întârzia să apară. După un moment intens de spaimă, am aflat că am oprit pe motiv că, un 
copil a fost dat dispărut. Toată lumea era alarmată ca nu cumva să existe un hoț sau chiar un 
asasasin. Eu şi Beatrice ne-am gândit să facem o faptă bună şi să mergem să căutăm copilul . 
Am căutat la etajele superioare, dar nu era nimeni. Nici în sala de mese nu era. Lui Beatrice 
i-a venit ideea sa cautăm în camera în care nimeni, afară de echipaj , nu are voie . De acolo, 
se auzea un zumzet îngrozitor. Eu, fiind mai puternică, am spart uşa cu piciorul. În cameră 
era întuneric, dar totuşi, se vedeau doi ochi. Ne-am apropiat şi-am văzut băiatul. Eram foarte 
mândre! L-am dus la mama lui cât am putut de repede. Aceasta l-a strâns tare în brațe şi ne-a 
mulțumit din tot sufletul. Vasul a pornit din nou şi toată lumea se simțea în siguranță .
          A doua zi, pe la prânz am ajuns la Viena. Acolo era un soare călduros. Am stat aproape 
tot timpul la plajă. Uneori mai mergeam prin oraş, dar cel mai mult stăteam relaxați. A fost o 
experiență uimitoare, iar atunci când am ajuns acasă am fost supărată ca s-a incheiat călătoria.

O CĂLĂTORIE ÎNTORTOCHEATĂ
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Era o seară ploioasă în MISTIRIA, capitala CONFUCIUSULUI, una în care liliecii dormeau 
ca noi oamenii şi ploaia venea de sub pământ. Multe dintre vrajitoarele organizației VV 
(Vrăjitoarele Vântului) cutreierau străzile umede, într-o linişte profundă. 
La geamul unei căsuțe dintr-un cartier liniştit se vedea o mică stea cuibărind lângă pervaz. 

În acea căsuță locuia domnul Factorem Potio, care făcea zi şi noapte poțiuni magice, pe care le 
vindea peste tot prin Mistiria. În această seară lucra la una care urma să-l ajute sa controleze 
volumul muzicii care se auzea din casa vecinilor.
    -Doua fire de păr ale unui hamster, o picătură de Ramstell, o frunză de arbore şi trei lacrimi de 
muscă, spuse grăbit domnul Potio.
Amestecă ingredientele într-un cazan mare şi vechi, primit cadou de la bunicul său, Factorem 
Folium, la începutul secolului 1000. 
Amestecă pentru cinci minute şi se opri doar când amestecul căpătase o culoare albastru închis. 
Atunci turnă lichidul într-un mic dispozitiv cilindric pe care-l închise cu un sul gros de hartie, făcut 
de el. Mai târziu urma să scoată sulul de hartie şi să aibă parte de o surpriză URIAŞĂ.
Când luna dispăru de pe cerul întunecat, Factorem deschise dispozitivul ce conținea acum nişte 
mici bule albe.
Factorem ieşi afara, se îndrepta spre grădina vecinilor săi, familia Magna-Sonorus, unde îşi păstrau 
gigantica boxă. Factorem turna tot lichidul pe aceasta, apoi se întoarse in cămăruța sa.
Mai târziu, în acea noapte, domnul Factorem Potio fu trezit pe nepusă masă de o chitară 
zgomotoasă. Aceste sunete veneau dinspre casa familiei Magna-Sonorus, unde Factorem fusese cu 
câteva ore înainte.
 Ieşi afară, îmbracat în pijamaua sa cu stele verzi şi se apropie încet de boxa bântuită. Când 
ajunse la câtiva centimetri de aceasta se auzi un bubuit puternic scos de nişte tobe zgomotoase.
Factorem nu intelegea. Vărsase lichidul fermecat pe boxa cu pricina acum câteva ore şi parcă 
muzica era şi mai puternica ca înainte. Atunci îşi dădu seama de ceva. Era 31 decembrie, zi în 
care toate vrăjile 
şi poțiunile în 
Misteria aveau 
sensul opus.
 Ce-a făcut 
el pentru a opri de 
tot boxa v-aş spune, 
dar aceasta este o 
altă poveste, ce va fi 
spusă la timpul său.

CRĂCIUN DARIA 
Clasa a V-a A

CONFUCIUS REGATUS Tichetul

Am vrut să-mi iau ceva, dar existau atât de multe posibilități. 
Ce era să-mi iau? Mi-a venit ideea să merg la un magazin şi o să decid 
după aceea.
Am ieşit în stradă, m-am urcat in maşină şi am plecat. Destinația mea 

era molul, unde se află foarte multe magazine. Când am ajuns în mol, în zona 
cu magazine, am stat puțin şi m-am holbat la fiecare vitrină. Ce magazin trebuia 
să aleg? În final am ales unul şi am intrat. Mi-am luat toate lucrurile necesare şi 
m-am dus la casa de marcat. Am început să vorbesc cu casierul, dar mi-a explicat 
că trebuia să iau un bilet şi să aştept ca numărul extras să fie afişat pe televizorul 
deasupra casierului , aşa am şi făcut! Din păcate eu avem numărul 34 şi cel indicat 
este 5, aşa că ştiam trebuie să aştept. Mi-am pus coşul lângă casă şi am plecat la 
magazinul de lângă să-mi iau o sticlă de apă şi m-am întors. După câteva minute 
obositoare şi lente, m-am uitat la ecran şi era numărul 27, astfel am plecatd in nou 
să mai iau ceva.
Când am revenit, am văzut că numărul indicat era 35.Ce puteam face? Am 
aşteptat atât timp, pentru nimic? Eu, trist şi dezamăgit, am plecat înapoi acasă.

Eric Păturan        Desen : Mia Olaru
Clasa a VII-B
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Nimic nu e mai frumos ca apusul de vară, poți 
vedea foarte multe nuanțe. Întins pe plaja, în 
timp ce te uiți la apus și aștepți să vină o nouă zi.

 Soarele coboară din înaltul cerului, nerăbdător 
parcă să se scalde în apa cristalină, săgetate de razele 
bulgărelui de foc. 
 Reflecția soarelui în apă este ca un întreg univers cu 
susul în jos, norii sunt de un roz prăfuit care plutește pe 
fundalul galben-albastru. O armonie de culori cum nu 
s-a mai văzut. Păsările zboară spre al lor cuib pentru a 
se uita și ele la frumosul peisaj cu întreaga familie a lor. 
Soarele stralucește mai tare ca niciodata și se îndreaptă 
și el spre casa lui după o zi intregă de zambit pentru 
oameni.
 Cand soarele pleacă de tot, iar luna incepe să fie 
personajul principal pe care se adună toata lumina, 
oamenii pleaca și ei acasa pentru a-și pregăti întalnirea 
cu soarele.
 Apusul este unul dintre cele mai frumoase 
fenomene din natura care se întâmplă în fiecare zi, 
iar niciodată nu te poți plictisi de culorile pe care ni le 
oferă.

Popescu Ilinca, VII B

Apusul
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Într-o zi de vară toridă, împreuna cu Dina, am plecat în tabăra de vară, 
organizată de un vecin. Tabăra se afla la munte, într-o cabană veche. Aceasta 
era făcută din lemn de brad. Ferestrele fumurii şi antice scârțâiau când le 

deschideai. În camerele mititele încăpeau trei copii maxim. Curtea îngrijită ducea 
până un deal măricel. Iarba înaltă era tunsă înainte de venirea noastră. Floricelele 
multicolore dansau pe vântul lin.
În fiecare zi, am avut de căutat indicii pentru a deschide cufărul final. Grupa mea 
a constat din: Dina, Ionuț, Mihnea, Laura şi eu. În una dintre zile am fost nevoiți 
să urcăm dealul precizat pentru a găsi indiciul cu numărul şapte care se afla lipit 
de un copac.
 Pe la ora zece am plecat în drumeție cu un zâmbet larg pe buze. Peisajul 
mirific care se vedea de pe o porțiune de deal ne lăsa cu gura căscată. Pe cerul 
senin, soarele şi norii pufoşi se jucau bucuroşi. Vrăbiuțele mereu vesele, ciripeau 
neîncetat. Spicurile de grâu o gâdilau pe Laura. La un moment dat, eu am căzut 
într-o groapă adâncă acoperită cu frunze, de parcă cineva a înscenat-o. Dina, 
uitându-se la floricele a căzut peste mine şi s-a julit în genunchi. Ambele an 
început să râdem cu lacrimi. Mihnea se întreba dacă râdeam sau plângeam. 
Prietenii noştri ne-au ajutat să mergem şi să urcăm dealul.
În final am ajuns la copac, iar pe foaie scria: “Duceți-vă înapoi la cabană şi beți un 
pahar cu apă!”. Când am observat acel afiş, inima mea voia să explodeze. Ecoul 
țipătului meu se auzea până la cabană. Am coborât cât de repede am putut şi am 
băut apa.
Ce activitate hazlie!                                                           Păun-Vrapciu Anisia, VII B

Desen:
Ioana 
A. III B

Tabăra de vară

Vacanța de vară a început. Părinții au hotărât să-mi facă cadou cursul de magie 
din Paris, care durează două luni . Am ajuns la curs şi ce să vezi, colegiul era  un 
superb castel cu nişte porți uriaşe ca din poveşti. Acolo, am fost întâmpinat de trei 
profesori, printre care l-am cunoscut pe David Copperfield.

 A doua zi, la cursuri, mi-am  întâlnit colegii. Am învățat multe lucruri intersante,  
printre care, ierbologie, adică un fel de biologie, doar că,pentru magicieni. A treia zi, am avut 
un curs extraordinar, care mi-a plăcut foarte mult, si anume, apărarea contra magiei negre. 
La cursul acesta elevii învață cum să se protejeze de Creaturii întunecate, de Magia Neagră şi 
alte farmece. Acest curs învață elevii cum  să se dueleze, lucru care necesită folosirea magiei 
ofensive şi defensive. Un alt curs interesant era O.A.M acel curs te învață cum să prevezi 
viitorul.
 La finalul celor două luni, vom da un examen şi dacă îl vom lua vom deveni magicieni 
cu acte în regulă. Ziua examenului se apropie cu viteză din ce în ce mai mare si..... uite cum 
timpul a trecut şi am ajuns in ziua examenului. Profesorul ne-a spus să tragem dintr-un bol 
câte un bilețel. Eu, când să mă uitl, să văd ce subiect mi-a picat, am observat că nu scria nimic 
pe el.Exact atunci când  eram să mă dau bătut, mi-am reamintit ce ne-a spus profesoara la 
un moment dat, că dacă vă dă o  foaie albă la examen, trebuie doar să spui vraja „Expecto 
Patronus”,  scrisul  va reapărea ca prin minune .
La final, am  luat punctajul maxim. Deci, am devenit un magician adevărat, cu acte în regulă!
Ce vară frumoasă!                                           

Niculescu Eric, Clasa a V-a A

Sunt un magician
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 Era o zi frumoasă de vară si elevul Grigore Băjenaru era în vacanţă.
Se plimba printre copacii mari şi falnici din Parcul Cişmigiu. Mai avea o singură oră liberă 
până la masa de prânz. Trebuia să ajungă neapărat la masă, deoarece sărbătoreau ziua bunicii 
şi se reunea întreaga familie. S-a gandit că, dacă tot mai are o ora liberă, ar fi bine să facă ceva 
interesant. 
 Toată vara şi-a dorit foarte mult să meargă la scăldat cu prietenii lui, dar mai tot timpul 
a intervenit câte ceva. Aceştia erau la ştrand chiar astăzi şi probabil că ii ajungea timpul să 
facă si el o baie înainte de prânz. 
 A alergat până la strand, unde i-a intâlnit pe toţi prietenii lui. Unii se jucau în apă, alţii 
stăteau tolăniţi pe nisipul fierbinte. Grigore şi-a aruncat hainele de pe el şi a plonjat imediat în 
apa răcoroasă. Prietenii lui s-au bucurat foarte mult să-l vadă. S-au distrat atât de bine! S-au 
întrecut în sărituri, au jucat polo, încât Grigore a uitat complet de prânzul în familie. Când 
şi-a dat seama că au trecut mai bine de două ore de cand este la ştrand, s-a imbrăcat aşa ud 
cum era şi a pornit în mare grabă spre casă.
 Ajuns în fata casei, apele curgeau de pe el incât a udat covorul de la intrare. Tatăl său, 
care i-a deschis uşa, s-a uitat la el întrebător. Grigore şi-a cerut scuze că a întarziat motivând 
că a fost la un coleg să pregătească un proiect pentru şcoală şi nu a realizat cât de repede 
a trecut timpul, iar când şi-a dat seama cât este ceasul, a alergat atât de tare spre casă încât 
transpiraţia curgea în şiroaie de pe el. 
 Cu toţii s-au amuzat de scuzele lui, bunica s-a bucurat că a venit, chiar dacă a întarziat, 
dar parinţii i-au pregătit o pedeapsă pe măsură. Grigore urma să pregătească masa de prânz 
pentru toată familia, în fiecare zi, toată saptămâna următoare, şi trebuia să îi aştepte pe fiecare 
în parte, indiferent de ora la care reuşeau să ajungă la masă. 
 De atunci, Grigore a învăţat să nu mai mintă şi mai ales să fie punctual!

BANCIU EMA
Clasa a V-a A

Aventura lui Grigore Băjenaru la scăldat

Plimbarea
 Cum se plimba Băjenaru prin parcul Cişmigiu, observă că nu mai era mult şi  începea 
să plouă.
  Încetişor, începu să plece spre casă. A trecut pe lângă cofetărie şi poliție ,când aude un sunet 
puternic. Nu era un sunet exact ,aşa că nu era sigur al cui era sunetul. Se îndreptă tiptil spre 
sunet, cu paşi mici şi silențioşi.
  Sunetul  venea dinspre un copac de lângă un bloc. Era ceva roz strălucitor în copac. Băjenaru 
se apropie şi înțelese că era o fetiță mică de vreo cinci anişori.  Fetița se blocase în copac, 
încercând să scape de nişte câini. A fost speriată şi agitate, până când  Băjenaru nu îi spuse că 
poate să o dea jos din copac într-o clipă. 
  El începu să urce după fată cum putu el mai bine. Fata nu era atât de sus, aşa că ajunse 
repede la ea. O apucă bine la piept şi începu să coboare cu ea.
Ajunseră teferi jos, din fericire. Problema era că începuse să plouă. Din fericire, fata locuia 
aproape, într-un bloc. Copila îl duse acasă la părinții ei pe Băjenaru. Dumnealor îi oferiră 
haine şi un ceai cald.
  După ce ploaia s-a terminat,  Băjenaru a plecat acasă. Odată ajuns acasă, tatăl îl ia la o serie 
de întrebări. După ce au aflat ce a făcut băiatul lor, părinții au fost foarte mândri.
  Uite aşa Băjenaru salvează fata şi totul se termină cu bine!

DUMITRESCU SARA-NICOLE Clasa a V-a A

 Într-o zi călduroasă de vară, Grigore Băjenaru s-a dus la mare cu familia lui. 
Când au ajuns pe plajă, Grigore era uimit, deoarece era prima dată când mergea la mare.
Marea era de o culoare albastră strălucitoare, valurile mari, spumoase , nisipul auriu ca razele 
soarelui. 
           Băjenaru a decis să intre în mare. În mare el a înotat pe la fundul apei . Atunci o 
meduză l-a înțepat .El a sărit din apă şi a alergat înspre mal. Părinții i-au spus să se ducă sus, 
în cameră, ca să găsească o cremă speciala de înțepaturi. El nu a mai simțit o durere atât de 
ascuțită. Trecuseră opt ore, încă îl mai ustura. 
          Când s-au dus la masa, el s-a întâlnit cu cei mai buni prieteni al lui. Prietenii l-au 
încurajat.El se simțea cât mai bine şi a  început să se joace cu prietenii lui.  
Din aceste momente, Băjenaru şi-a dat seama că, dacă eşti alături de cei dragi , ei o să te ajute 
să uiți de dureri. Toată lumea are nevoie de un prieten mai apropiat, deoarece el te va face 
să te simți mai bine. Mereu gândeşte-te la partea pozitivă, de exemplu, Băjenaru nu s-a mai 
gândit la înțepatură, el s-a bucurat că prietenii lui erau aproape. 
          Ce aventură fantastică! 

COSMA ANNE-MARIE, Clasa a V-a A

  La mare 
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- Trebuie neapărat să citim şi mâine la culcare , din această carte! Chiar este 
magică! Imaginația este nemărginită, iar visele pot deveni realitate.
- Mă bucur că ți-a plăcut, Sofia. Chiar este o lume care trebuie descoperită de aşa 
mari poeți ca noi.
- Eşti amuzantă! Acum hai să ne culcăm şi să lăsăm imaginația şi creativitatea să 
creeze nişte vise mirobolante. Noapte buna! spuse Sofia extrem de încântată.
Aşa între noi fiind vorba, nu e aşa că am avut o idee bună? hahaha. Bine. Noapte 
bună şi nu uita să fii creativ şi inventiv mereu ! Noapte bună şi ție! Mâine ne 
aşteaptă o nouă aventură!

ȚÂNCU DARIA  Clasa a VIII-a A

Î      ntr-o zi de vară când soarele, marea bilă de foc, şi-a reluat domnia pe bolta 
cerului, eu împreună cu cea mai bună prietenă a mea, Sofia, un personaj 
dintr-o carte ,ne-am apucat să citim ca de obicei.
    Eu mă pun în dreapta, Sofia în stânga şi începem să citim cartea “Cum să 

ucizi o pasăre cântătoare“. Cum citea aşa Sofia, pe un ton mlădios, nu mă simțeam 
în largul meu. Ştiam cât de mult îi plăcea Sofiei carte, dar am îndrăznit să o întreb.
    -Hey,Sofia!Scuze că te întrerup,nu am putea să schimbăm cartea aceasta,pentru 
că a început să mă întristeze şi să visez urât noaptea?am întrebat-o eu timidă  pe 
Sofia,care a rămas un pic mirată.
     - Cu siguranță orice pentru tine! Tu eşti cea mai bună prietena mea care mi-
ai a dat viață atunci când mi-ai citit cartea, din care făceam parte. Ce carte te-ar 
interesa?zice ea speriată de alegerea pe care aş putea-o face.
    - Mi-aş dori să citim  cartea care te teleportează. Am văzut -o ieri în bibliotecă 
şi mi-a rămas gândul la ea. Cică are puțină magie ce o face diferită de celelalte 
cărți. Poate titlul este chiar adevărat. Haide să citim!
Şi uite aşa ne-am apucat noi două să citim din această carte fantastică. În 
introducere scria un text care ne-a dat de gândit. Suna cam aşa Cel ce cartea 
va citi, un nou tărâm va descoperi, însă ca să ghiceşti  codul ,trebuie să dezlegi 
nodul.   
 Niciodată nu am mai văzut o asemenea prefață. Am stat şi ne-am gândit 
oare care este codul? Ne gândeam şi ne tot gândeam până mi- a venit o idee 
bizară.
- Cum ar fi ca şi codul să se afle chiar în podul casei noastre,Sofia? zic eu cu multă 
încredere.
-E o idee foarte normală!Ce mai aşteptăm?Hai în pod!
Tiptil -tiptil am urcat în pod împreună cu Sofia căutând indicii. Deodată, văd o 
scrisoare într-o cutie prăfuită. Pe ea scria Dacă ai găsit această scrisoare înseamnă 
că vrei să citesti cartea care te teleportează. Codul este ascuns în interiorul cărții. 
Cum am găsit această informație, am zbughit-o spre camera mea, pentru a activa 
cartea. După scurte căutări, am aflat codul.
 Nu ne-a venit să credem, însă acesta era citesc. L-am rostit în gura mare 
şi deodată uşa de la dulap se deschis, şi apărut un mic monstruleț verde ca 
smaraldul, care ne-a aruncat cheia şi a luat-o la sănătoasa. Am deschis uşa şi 
nu ne-a venit să credem ce era acolo! Era lumea cărților şi a aventurilor! Un 
cățeluş tare drăgălaş, ne-a spus că aici se întâmplă adevărata magie. Unde totul 
este adevărat şi imaginația este binevenită. Deodată o fântână plină cu sinonime 
şi antonime a început să curgă lin pe munții creativi. Nu credeam că aşa ceva 
există. Şi mai ales că aşa se fac cărțile. Este o adevărată aventură şi o lume 
nemaipomenită.

Dulapul cu mistere
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În fiecare zi mă duc lângă salcia de lângă lac şi citesc câte o carte. Privesc 
cerul şi lacul plin cu nuferi rozalii. 
   În ziua de astăzi, am făcut acelaşi lucru. La ora unu fix mi-am luat 
cartea şi n-am mai stat pe loc. Mă aşezai rezemată de trunchiul copacului 
şi începui să citesc. Cu cât citeam mai departe, parcă simțeam că cineva 
mă trăgea în copac, nu băgai de seamă, crezând că e o iluzie. Nu mult 
după, mă trezii într-un tărâm magic.

   Totul părea a nu fi real.  Erau mulți copaci şi flori colorate. Cerul era de un 
albăstrui pastel. Mai era şi o potecă făcută din nişte pietricele mici de toate 
culorile.
    Nu apucai să privesc totul bine, când mă trezi cu un omuleț mic în spatele 
meu.  Avea părul cârlionțat, ciocolatiu, cu nişte ochi mici de un verde aprins. Nu 
era foarte înalt , probabil din cauza vârstei sale. Dintr-odată, începe sa îmi spună 
despre tărâmul magic în care mă aflam.
Este minunat tărâmul , nu-i aşa ? Se numeşte Minunăția culorilor. 
    Eu rămăsesem blocată spre el şi nu ziceam nimic. Totul părea doar un vis. 
Micul copil  îmi arătă centrul oraşului.
    Totul era împodobit cu multe culori de toate felurile. Mai erau şi nişte mici 
tarabe, unde locuitorii îşi vindeau 
marfa.
   După ce am tot gustat şi plimbat pe 
acel tărâm ,m-am întors de unde am 
plecat. M-am pus în acelaşi loc, iar în 
câteva secunde m-am întors de unde 
am plecat. Eram din nou rezemată de 
trunchiul 
salciei cu cartea în mână.
   Din ziua aceea, mă tot duc în 
Minunăția culorilor. Acolo, de fiecare 
dată mă aşteaptă prietenul meu 
prichindel.
   Uite aşa îmi petrec toate zilele mele. 

Dumitrescu Sara-Nicole, V A

Noul tărâm magic   

Ana , o fetiță de vreo unsprezece ani, era foarte pasionată de 
adâncurile mării. Visul ei cel mai mare era de a explora 
creaturile, dar şi tainele oceanelor.

 Într-o zi frumoasă de vară, Ana se plimba pe plajă. Aceasta venea acolo 
foarte des deoarece iubea marea. De nicăieri, un lănțişor albăstrui a apărut pe 
nisip, în fața fetiței. Aceasta l-a examinat şi l-a pus la gât.
Peste ceva timp, fetița a hotărât să intre în apă. În timp ce înota, a realizat faptul 
ca putea să respire sub apă. A verificat dacă era un vis, dar părea a fi realitate. Şi-a 
dat seama că lănțişorul găsit poate fi cel care i-a dăruit această putere. Extrem de 
fericită, aceasta a hotărât că este momentul să-şi îndeplinească visul.
 A pornit spre adâncurile mării. Alge verzi şi firave dansau prin apă, în timp 
ce peştii fugeau de Ana. După mult înotat, fetița a găsit o corabie veche, distrusă. 
A început să exploreze tainele acestei ruine, până când a găsit o hartă. Părea a fi o 
hartă din anii îndepărtați. A hotărât să aducă harta înapoi la mal.
 Un foşnet puternic s-a auzit. Înspăimântată, fetița a început să înoate foarte 
rapid. Un peşte imens, gardianul hărții, a început să o urmărească pe biata Ana. 
Aceasta se mişca cât de repede putea, dar peştele tot reuşea să o ajungă din urmă. 
Aceasta l-a amețit pe înotător, până când s-a oprit, obosit. Acela era momentul 
Anei să evadeze.
 Din fericire, fetița a ajuns cu bine la mal, aducând harta cu ea. Harta a fost 
studiată şi dusă la un muzeu, unde Ana a fost aplaudată, dar şi medaliată pentru 
această descoperire.

Ana Zegheru, VII A

Desen :Bogdan B.

Lumea adâncurilor 
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Grădina bunicilor

Mama îmi povesteşte că, de când m-am născut, a petrecut timp cu mine în grădina bunicilor. 
Stăteam cu ea afară ore în şir şi priveam curios la tot ce era in jur. Îmi plăcea sa rup câte o 
floare roşiatică şi să o gust, eram la vârsta când totul trecea prin papilele mele gustative.
Mai târziu, mă ridica în brațe şi rupea câte o prună mov ca liliacul sau o piersică portocalie ca 
razele soarelui din pomi. Îmi plăceau cireşele şi mă strâmbam la gustul acru al vişinelor.
Anii au trecut, iar bunicul m-a lăsat să îl ajut ajut în grădină. Mi-a dat o sapă mică şi îmi 
plăcea  să fac gropi micuțe şi să sădesc semințe de vinete zâmbărețe. Mi-am creat un rond de 
flori doar al meu. Au răsărit zambile, narcise şi lalele multicolore.
Când am descoperit meşteritul, am putut să ajut pe bunicul la construitul unei mici magazii 
în grădină. Acolo îmi țin acum ustensilele şi trotinetele.
Grădina bunicilor este un loc în care găsesc mereu ce să fac. Am pictat cu grafitti un colț de 
gard, am creat un loc special unde să fac focul cu bunicul
După fiecare vacanță de vară, mă întorc recunoscător că am o asemenea grădină şi că mă pot 
bucura de aerul proaspăt.

Darius Ciotec VI A

Parcul pentru toți și toate
 De când am trecut luna trecută pe lângă o 
doamnă în vârstă cu un cateluş în parc doar la asta mă 
gândesc. 
Sincer, mi s-a părut ireal. E foarte ciudat cum în lumea 
asta atât de mare se înteleg atât de bine oamenii cu 
animalele. Ființe atât de mari şi puternice ca oamenii 
sunt ataşate de creaturi, care unele, nu sunt nici măcar un sfert din ei. Doamna se uita cu atâta 
iubire la animalul cu blana albă ca zăpada ca şi cum are încredere în el, chiar dacă ar fi în joc 
viața ei. Cei doi înveseleau atmosfera din tot parcul. Păreau că se cunosc de o viață. Cei de pe 
bănci admirau cum doamna nici nu trebuia să îl țina în lesă, pentru ca cel mic să o urmeze şi 
să stea aproape de ea. Prin cel mic ma refer la cățelul care nu îi ajungea nici până la genunchi 
femeii, ziceai că e din jucarie. 
Ceea ce m-a impresionat cel mai mult este faptul că, de obicei, bătranii nu ies afara foarte 
mult, dar doamna aceasta şi-a scos cățelul, au făcut două ture de parc, şi ziua următoare 
i-am văzut făcând la fel. Faptul că unele persoane fac eforturi pentru cei pe care îi iubesc, 
chiar dacă simt că nu au energie sau ar prefera să doarmă este unul dintre cele mai minunate 
lucruri de pe Pământ şi mă umple de bucurie când mă gândesc că, de fapt, lumea e plină de 
lucruri pozitive.

Clara Marian, VII A    Desen : Radu Preda

 Toată şcoala generală m-am pregătit pentru acest moment. Ani 
în care m-au cuprins nenumărate emoții ,fie de bucurie, fie de tristețe, 
fie de spaimă. Evaluarea Națională,clasa a VIII-a A materiile: română 
şi matematică.Scopul acestei evaluări era de a găsi liceul unde îmi voi 
petrece următorii patru ani.
 Evaluare la limba şi literatura română avea loc în şcoala mea, o 
şcoală oarecare, gimnazială. Sala de clasă în care fusesem repartizată era 
încăpătoare, luminoasă şi mă întâmpina cu o atmosferă prielnică unei 
bune concentrări. Colegii intră în sală unul câte unul, se aşază în bănci. 
Subiectele ne-au fost predate, cronometru pornit, iar lucrările deschise. 
Observam pe chipul fiecăruia o schimbare  impunătoare, fie sumbră sau 
plina de bucruie. Cu toate că eram familiarizată cu planul şi cerințele 
subiectului, observam un lucru ieşit din comun. Cerința de la subiectul 
III cerea un efort depus mult mai mare decât cel pe care îl cunoşteam. 
Frica de a nu termina la timp a dominat pe tot parcursul evaluării. Tot 
ce auzeam era cronometrul, cum trecea fără zăbavă fiecare minut. Pe 
neaşteptate, se termină timpul, sună cronometrul, pun pixul jos şi mă uit 
peste lucrare înainte să îmi fie luată din față…
 După o perioadă scurtă de câteva zile, s-au afişat rezultatele. În 
ciuda obstacolului 
întâmpinat, nu i-am 
permis să-mi afecteze 
nota,l uând 10 şi 
intrând în liceul mult 
droit.

Gorgescu Maia
Clasa a VIII-a A

Examenul final
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         Era o zi frumoasă de vară târzie, eu mă pregăteam să duc gunoiul afară. 
Când dau să ies, pământul începe să se cutremure şi mă aruncă pe pământul 
uscat.
          Era un cutremur foarte puternic, cum nu mai fusese până acum. Eu trăiam 
într-o țară în care cutremurele mici erau ceva obişnuit, dar acesta le-a întrecut 
pe toate. Auzeam vase din casă care loveau podeaua spărgându-se, îmi era frică 
pentru mama şi sora mea care erau încă în casă şi dormeau. Din câte învățasem 
eu despre cutremure, ştiam că sunt formate din două rafale, una mai puternică 
ca alta. Prima trecuse, ceea ce însemna că urma cea un pic mai domoală, există 
o pauză între ele, aşa că am fugit în casă pentru a verifica dacă mama şi sora mea 
erau bine. Imediat după ce mi-au confirmat că sunt bine, a început din nou , dar 
părea că devine din ce în ce mai puternic. M-am poziționat sub o grindă pentru a 
fi protejat în cazul în care va cădea ceva. Se terminase şi eram cu toții bine.
           După ce s-a terminat, am verificat dacă totul este în regulă şi am deschis 
televizorul, pentru a vedea dacă se vorbeşte despre asta. Am aflat ca totul durase 
doar 50 de secunde, dar mie mi se păruseră ore

PETRIŞOR LUCA-ANDREI
Clasa a VIII-a A

  Dezastrul   O seară sub stelele căzătoare
 Într-o zi frumoasă de vară, Ana, o fetiță de vreo şase ani, se plimba prin 
casă plictisită şi nedumerită. Fratele ei, Matei, era plecat în tabără. Ea n-a mers, 
fiind prea micuță să aibă singură grijă de ea. Ana a decis că este momentul să se 
distreze şi ea, aşa că a împrumutat bicicleta fratelui ei şi a pornit la o plimbare, pe 
strada Maiakovski.
 În timpul acestei mici aventuri cu bicicleta, a observat o familie care purta 
îmbrăcăminte montană specială, un lucru nemaivăzut pentru Anuța. Cei doi 
părinți țineau nişte saci de culori diferite şi se îndreptau spre uşa casei. Curioasă, 
Ana s-a grăbit să-i ajungă din urmă, pentru a pune nişte întrebări. După câteva 
minute, fetița a aflat că familia a fost cu cortul pe Muntele Ciucaş.
Încântată de acest răspuns, Anei i-a venit o idee. Ce credeți că s-a întâmplat? Ei 
bine, micuța noastră aventurieră a decis că şi ea trebuie să trăiască o experiență 
nemaipomenită, sub stelele sclipitoare ale Braşovului. A fugit la subsol, pentru a 
căuta un sac de dormit şi un cort. După câteva minute de căutare, a găsit exact 
ce-i trebuia. Cu un pic ajutor de la părinții ei, cortul a fost montat.
Fericită, a aşteptat ore întregi să se apropie seara. În final s-a întunecat, iar Ana 
a fugit repede în curte. A plasat sacul de dormit în colțul cortului şi a adunat 
nişte lemne. Tatăl ei a aprins focul cu grijă, iar fetița a fost uimită de frumusețea 
cerului, într-o noapte ca aceasta. După câteva ore, Ana a adormit. De atunci, 
şi-a dat seama că un moment ca acesta o face mai bucuroasă şi veselă decât orice 
cadou.
 
Ana Zegheru VII A

Desen: Vlad B.

Fumul din oraș
 Totul este încet acoperit de fum, iar frica creşte în oameni. Victoria şi Gloria 
fug spre casă cu inima in gât sperând că încă mai e cineva acolo. 
 Intra pe usă şi simt că li se crapă pământul sub picioare. Cad pe jos cuprinse 
de lacrimi. Pe podea se afla tatăl lor ținând în brațe trupul fără vlagă al mamei lor. 
Ar vrea să plângă, să țipe, să scoata afară toată tristețea din interiorul lor, dar nu 
se poate. Nu işi permit să lase foculs ălbatic se le fure incă o persoană dragă lor. 
 Îşi iau rămas bun şi ies alergând cu pături în cap din clădire. Tatăl lor o 
ia la dreapta spre casa bunicilor, sperând ca încă îi mai poate salva, iar tinerele 
continuă să meargă în față. Se îndreaptă spre şcoala care e acum adăpost 
împotriva focului pentru zeci de cetățeni. 

Clara Marian, VII A
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Dorința mea este specială pentru mine. Mi-au plăcut 
dintotdeauna unicornii, dar nu am avut ocazia de a întâlni 
vreunul. Nici nu am ştiut dacă există sau nu, dar s-a ivit 
ocazia de a afla.

 Acum ceva timp, la şcoală, am găsit o uşă interzisă şi am început 
să mă interesez în legătură cu ea. Domnii profesorii au evitat subiectul, 
unii colegi au spus că duce într-o debara, alții au vorbit despre o cameră 
goală, dar o legendă interesantă spune că în şcoala în care sunt, există 
o cameră secretă care duce într-un tărâm nemaipomenit de frumos şi 
magic, plin de creaturi nemaivăzute.
 Într-o seară, m-am furişat în şcoală şi am intrat pe uşa interzisă 
unde era, de fapt, o cameră goală. Nu m-am dat bătută, căci în fiecare 
legendă există un sâmbure de adevăr. Am început să apăs pe pereți, să 
sar pe podea, dar nimic nu se întâmpla. Dintr-odată, am simțit că mă 
mişc, mi-am dat seama repede că eram într-un lift. Când s-a deschis 
uşa liftului, am văzut nişte cai care zburau şi copitele lor aveau nişte 
propulsoare pentru zbor. Am intrat în vorba cu ei şi mi-am dat seama 
că erau, de fapt, unicorni. Coama lor era mătăsoasă şi cornurile lor erau 
magice, când le atingeam, apăreau din ele variate dulciuri. Îmi plăcea atât 
de de mult acel tărâm, încât n-aş mai fi plecat de acolo niciodată, dar îmi 
făceam probleme că părinții mei o să se îngrijoreze, aşa că m-am întors 
acasă.
 Stau şi mă întreb...oare mai ştie şi altcineva de acest loc minunat? 
Am de gând să mă întorc acolo, pe tărâmul magic al unicornilor, şi 
promit să vă țin la curent cu ce se mai întâmplă.

Gălățeanu Maria, clasa a VIa A

O dorință îndeplinită

Vara era deja pe terminate, iar 
pe strada Maiakovsky, Ana, 
verişorii ei şi Matei erau 

mai plictisiți ca niciodată. Întinşi pe 
iarba de sub copacul din grădină, 
priveau visători cerul senin.
 -Oare ce se întâmplă în spatele 
cerului? a întrebat Ana nedumerită.
 -Cred că extratereştrii ne 
privesc şi ne controlează! a răspuns 
Dina mai mult ca sigură.
 -Este spațiul împreună cu 
stelele şi cu planetele! a zis Matei 
puțin enervat.
 -Nu cred!
Sâcâiți unul de celălalt, ca de obicei, 
s-au decis să meargă chiar ei în 
prima călătorie în spațiu pentru a 
vedea cine greşea de fapt.
 Ana a scos o cutie din carton şi a asamblat-o chiar în fața lor. A decorat-o 
şi s-a îmbrăcat într-un costum de astronaut. Dina şi Matei nu aveau de ales, aşa 
că s-au decis să o ajute pe Ana să-şi îndeplinească visul. Fericită, Ana s-a urcat 
în mica navă spațială, şi-a luat la revedere de la fratele său şi la casa ei şi a făcut o 
mică rugăciune, apoi şi-a tras masca pe cap şi le-a cerut colegilor de aventură să o 
lanseze în spațiu.
 Matei şi Dina au tras şi au împins cartonul puternic, până când şi-a luat 
zborul. Zâmbind, Ana parcă plutea catre cer. Nu a durat mult timp şi a căzut. 
Saltelele puse în caz de aterizare forțată, i-au atenuat căderea drastică. Supărată, se 
da jos din racheta improvizată şi Matei, împreună cu verişorii ei, au luat-o în casă.
 Ca să-i mai ridice moralul puțin, au dat drumul la televizor şi au privit 
împreună la documentarul despre Apollo 11.
 -Ți-am zis eu! a zis Matei rânjind. 

Necula Mălina Ioana, clasa a VIIIa B
Desen Vlad Vasile Voiculescu

Steaua căzătoare
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Scratinburg 934

 Era o zi frumoasă sau mai puţin frumoasă, vreau doar să pară frumoasă, când 
eu şi mama mea ne-am mutat din oraşul natal. Trebuia să luăm trenul, pe drumul 
de zece ore, din Bucureşti până in Republica Cehă, apoi o altă oră pe jos până la 
noul apartament, unde stătea tata când a fost transferat.
 Ne-am urcat în tren, iar în mintea mea, ştiam că ceva rău se va întâmpla şi aşa 
şi a fost. Mama ne-a dus până la locurile noastre şi ... ei bine, nu erau cele mai bune. 
Era un compartiment cu trei scaune pe stânga şi pe dreapta, toate fiind prăfuite şi cu 
holuri în ele, iar sus, deasupra fiecărui scaun era un mic dulăpior care avea rolul de a 
ne ţine bagajele, dar evident, nu aveam voie să le folosim, pentru că erau distruse şi 
aproape să cada, aşa că bagajele noastre stăteau ori pe jos, ori pe scaune libere.
 Pe drum, ne tot loveam de bagaje când voiam să ne mişcam, deci... pe scurt 
a fost foarte enervantă “Mişcarea Liberă”. Deodată un bagaj a căzut şi m-am 
ridicat să-l pun înapoi pe picioare. Era vechi, prăfuit si găurit. Domnul care era 
propriertarul bagajului s-a ridicat şi dansul, apoi se apropie de mine, îmi spune 
ceva în franceză, ia bagajul şi pleacă. L-am urmărit, iar  când am pus mâna pe el 
ca să îl întorc cu faţa la mine, pentru a-l întreba ce s-a întamplat, a dispărut, ca o 
fantomă din filmele mele preferate. A început să mă doară capul. M-am dus în 
compartimentul meu şi m-am uitat în jur. Nimic. M-am uitat în jos. Totul era negru 
şi straniu. Bagajele cădeau în gol, iar trenul se destrăma din ce în ce mai mult. Peste 
un minut, camera era neagră. Nu vedeai nimic, era ca şi cum pluteai în spaţiu, dar 
era mai singur.
 Dintr-odată, un om îmbrăcat într-un costum alb şi cu un cap de schelete se 
apropie de mine şi îmi urează ‘’Bun Venit’’ pe un tren care se numea Scratinburg 
943. L-am întrebat ce este, dar m-a ignorat şi a plecat.
 A doua zi dimineaţă m-am trezit în noul nostru apartament din Republica 
Cehă, iar părinţii mei mi-au spus că am visat urât.

Oancea Maria VII A          Desen : Mia Olaru

Negru , alb , albastru ,  
E o pată de culori-

Alb , maro , verde îngroșat ,
Îmi fac ochi metafori!

Lumini și umbre ,
Siluete și destine 

Mă fac să mă simt mai bine.

Toate aceste combinații 
Ca un cor de muzicanți

Se împletesc în jur.
Formând un tablou obscur.

Pop Daria, Clasa VIII  A

Tabloul

Veghea Îngerului Nopții
 Amurgul se abate asupra satului mic. Îngerul nopții pictează bolta cerului 
senină cu o nuanță fină de roz, terminând cu un grena splendid.
Acesta sări din nor în nor,  având grijă ca farul tainic de lumină, soarele, să plece 
la culcare înaintea apariției lunii.
 Jucăuşul înger urcă şi mai sus. Este timpul să atârne miile de stele în 
văzduhul scânteios. Una câte una, nestematele divine ale cerului luminează firav 
lumea. Acesta este un spectacol la care îngerul nopții asistă de mii de ani, chiar 
de dinaintea lui Adam şi a Evei, însă de fiecare dată este la fel de minunat. Puteai 
vedea cum ochii săi se măreau de fiecare dată, de parcă ar fi fost un copilandru 
care se afla pentru prima dată sub cerul divin.
 Uşor, însă, era timpul să se retragă. Să vă spun un secret despre micul înger, 
ceva care nu îl  spune nimeni: există un motiv de ce acest spectacol divin se 
petrece în fiecare seară sub acest sat uitat de lume. Undeva, lângă lacul cristalin de 
la marginea aşezării, este un copac mare, mare, care îşi lasă umbra asupra caselor.  
 Acolo, îngerului nopții îi place să se întindă pe o creangă, cât timp cea mai 
bună prietenă a lui, Luna, îi continuă veghea sa.

  Sofia Alexandrescu, VII A
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 Maria nu mai fusese niciodată atât de entuziasmată. Era în drum 
spre aeroport de unde urma să o ia pe bunica ei, cu ajutorul mamei. 
Bunica ei locuieşte in Canada de 13 ani şi reuşeşte să o vadă foarte rar, 
aşa că de fiecare dată când vine în țară este mare bucurie. 
 O vede pe bunică în depărtare şi aleargă spre ea. 

“Buni, ce mă bucur să te văd!” 
 Cele două se iau în brațe, iar 
apoi cele trei se îndreaptă spre 
maşină, dorindu-şi să ajungă 
acasă înainte de apus.

 “Cum a fost drumul buni?” 

 “Foarte plăcut, m-am uitat 
mult pe geam şi am fost plăcut 
surprinsă de peisajele României!”

 Când ajung acasă o ajută 
pe vizitatoare să despacheteze 
bagajele pline. Se grabesc afară să 
facă o plimbare înainte să se întunece. Bunica le spune poveşti de când 
era mama Mariei mica, toate poznele făcute de ea şi problemele din 
Canada. 
După ce obosesc se aşează jos pe o bancă de lângă lac şi privesc cum bila 
de foc se duce la culcare, cum ar trebui să facă şi ele curând. 

Clara Marian, VII A      Desen: Bogdan B.

Vizita de departe
 V iața nu e mereu corectă, dar de obicei toți ajungem la un final fericit. Aşa 
i s-a intâmplat şi Mariei. Primi ani din viața ei nu au fost foarte uşori, pentru că 
părinții ei au divorțat când avea 5 ani, iar ea trebuia să stea cu tatăl ei care nu 
avea foarte multă grijă de ea. Adică nu avea deloc. La 7 ani când a mers la şcoală 
toți colegii erau geloşi pe ea pentru că avea cele mai noi haine şi cei mai scumpi 
adidaşi, fară să ştie că asta era tot ce primea de la tatăl ei. Pâna când a ajuns la 
liceu nu a avut nici un prieten. In fiecare zi după şcoală mergea acasă şi plângea. 
Liceul tot la fel a fost. Copiii tot nu erau destul de maturi sa o asculte pe Maria 
când încerca să le explice ce i se întamplă.
 La facultate, totuşi, viața a inceput să meargă mai bine. Tatal ei nu îi mai lua 
atâtea lucruri scumpe şi a reusit chiar să-şi facă câțiva prieteni! S-a împrietenit cu 
o fată din anul ei foarte bine, acum vizitându-se in fiecare zi. Izabela, prietena ei, 
era tot singura care o întelegea total, dar tot era ceva. La facultate mergea în alt 
oras, deci nu trebuiasă se vada aşa de mult cu tatăl ei. Ceea ce era foarte bine. Se 
simțea mult mai fericită şi învăța foarte bine. Era chiar cea mai buna din an!
 Nimic nu iese perfect din prima, dar merită aşteptarea. Sigur şi ție ți se va 
rezolva totul cum i s-a întâmplat şi Mariei!

Clara Marian, VII A

Finalul  fericit

 După ce s-a întâmplat, lumea ne asigura că nimic nu putea avea vreo 
legătură cu jocul nostru. Noi însă,ne-am lăsat mult timp purtați de impresia că 
lucrurile nu stăteau nicidecum aşa. Probabil că vocile ne-au fost auzite şi înțelese.
 Dar totul a început astfel...O după-amiază senină şi clară de vară, cu mult 
soare adunat parcă după perioada ploioasă ce ne ținuse atât în casă. Ne-am 
strâns cu toții la joacă, un spațiu mai larg din sat, oarecum feriți de cai şi căruțele 
trecătoare, ne-am gândit să ne jucăm ,,Podul,,,parcă cu gândul la ploaia care 
tocmai plecase. Pe sub mâinile noaste treceau copii cântând ,,Podul de piatră 
s-a dărâmat/A venit apa şi l-a luat,,.Eram încântați şi încinşi de soare, doar că 
țipete prelungite şi risipite ajungeau la noi. Ne-am oprit şi am privit în direcția 
respectivă cu spaimă. Am văzut oamenii stârniți, privind în gol, neputincioşi, Iar 
lumea striga:,,Fugiți!Fugiți!,,.Am alergat ca nişte mici înfricoşați spre malul plin 
de săteni. Pe câmp se vedea apa în mişcare de reflux, venind puhoi, dar niciun 
pod...doar un meleag deschis, vast şi acoperit de apa venind de niciunde.
 Să-l fi dărâmat noi aşa cum paparudele aduc ploaia de la cântecul nostru…?

Georgescu Maia        Desen : Mia Olaru
Clasa a VIII-a A

 Paparude 
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Spectacolul

Valurile tale mă inspiră să cânt,
Nu știu cum să descriu într-un cuvânt.
Soarele strălucește în frumusețea ta,

Nu mai pot aștepta
Să înot în valurile mărețe,

Dar și foarte vorbărețe.
-Cum poți să reziști fără soare,

Prietena mea cea bună, care te cerți cu luna,
De aude toată comuna?
Vara ești foarte ocupată,

Până mâine ești încântată,
Dacă ai putea vorbi,

Ți-aș spune multe poezii.
Uneori mă ignori,

De parcă ai  vrea să zbori.
Vreau să zic că te iubesc 

Și doar cu tine vreau să vorbesc.

Cosma Anne-Marie
Clasa a V-a A                                 

Marea

Ieri, sub soarele verii,
La o cafea amăruie,

M-a salutat din zborul dimineții,
O mică pasăre argintie.

 

Mi-am ridicat capul incetișor, 
Admirând cu fericire

Micuțul dansator ,
Făcând câte o răsucire.

La spectacolul aerian
S-au mai alăturat încă trei,

Printre care și un năzdrăvan,
Cu aripioare ca niște butonei.

Horpos Ariana
Clasa VII B
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Era o zi normală de iunie , asta dacă m-aş fi încadrat în categoria 
oamenilor aşezați , cu o viață liniştită , care poate la momentul 
acesta ar fi mâncat bruschete şi s-ar fi uitat la telenovele turceşti , 

dar din nefericire eram o persoană inserată după tensiune şi acțiune , 
cele două cuvinte care îmi descriu viața într-un mod aparte,viața mea 
din prezent.

 Întotdeauna am vrut sa fiu astronaut, să ajung în spațiu şi să cutreer 
universul , dar nu m-aş fi gândit niciodată că voi ajunge acum ,azi, 5 
iunie 2030 să mă urc într-o nava spatiala şi să explorez spațiul . Era un 
moment important din viața mea, aducând în discuție comentariile 
făcute de majoritatea persoanelor.Din păcate printre aceste persoane 
negativiste se afla şi tatăl meu, care se enerva tot timpul din cauza fricii 
mele de orice. Era ciudat să vezi cum o fata de oraş, care sincer trăia în 
puf şi care tot timpul era speriată de moarte şi de mediul înconjurător , 
ar fi ajuns să se avânte în neantul negru ca abanosul , al spațiului .  
 Gândurile acestea îmi tot cutreieră mintea cand ajutoarele îmi pun 
echipamentul . De cand eram mica am fost o fricoasă , dar încercam să 
nu o arăt ,chiar dacă după cateva secunde de stat prin preajma mea orice 
persoană îşi dădea seama. Dar nu eram fricoasă tot timpul .Singurul loc 
fără , frici , griji , teme era lumea ficțională . Şi când zic lumea fictională, 
nu mă refer în special la cărți ci filme ,piese de teatru ,benzi desenate.  
 Eram fascinată de ele şi trăiam în universul meu o parte din timp 
. Dar acum mă aflu aici pe schelă sa urc scara spre intrarea în rachetă 
,eu ...Nu-mi vine sa cred !Inima îmi bate atât de tare. Îmi dau seama 
că aceste gânduri sunt doar în mintea mea şi că în realitate sunt numai 
amintiri uitate, neînsemnate dar în universul meu sunt unele dintre cele 
mai frumoase amintiri , cele care m-au facut puternica ,cele care mă fac 
sa zambesc în momentul acest .

Printre    stele 
  Fiindcă ştiu că îmi asum un risc enorm făcând asta …...Mă aşez si-
mi pun centura de siguranta imi pozitionez corpul şi aştept . Se închide 
uşa şi simt cum mă cuprinde pătură emoțiilor . Erau atat de multe !Un 
huruit puternic începe sa se auda si simt cum toate oasele din corp se 
îmmoaie . 
 Dintr-o data un racnet îmi străpunge inima şi simt cum înaintăm . 
Mergeam cred ca de o ora , sau poate de doua minute dar nu mai puteam 
de nerăbdare .Cand dintr-o data simt cum ne pozitionam şi colegii mei , 
care aveau mai multă experienta se ridica , si pluteau . Fac la fel şi nu-mi 
vine sa cred ca nu merg , nu-mi folosesc picioarele pentru a mă deplasa . 
Toți ceilalți sunt bucuroşi şi încerc să mă bucur şi eu dar nu pot. Aveam 
un sentiment de gol în stomac de parcă eram aşa de departe de familia 
mea , prietenii mei ...şi chiar eram , nu ca în tabără cand plangeam după 
mama . 
 Mă-ndrept spre fereastra ovală şi mă uit la spațiu . Era aşa de negru 
şi mort dar în acelaşi timp aşa de colorat şi viu . Planeta Pamant era atat 
e mica din depărtare,ca o picătură sferică de vopsea plină de nuanțe. O 
lacrimă de fericire mi se scurge pe obraz ca un cristal si-mi zic “Buna 
Pământ , ce mai faci?........”,dar nu primesc niciun raspun . Mi-am trăit 
viața ca pe o carte , imaginandu-mi că sunt personajul principal care are 
viața normală ,iar toate capitolele sunt la fel , dar acum urma un nou 
capitol , format din universul meu ,printre stele ….

POP DARIA Clasa a VIII-a A
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