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EDITORIAL
Povestea concursului nostru național
Lunile care au trecut, de la începutul acestui an, au reprezentat o perioadă foarte activă
pentru asociația culturală „Cartea, izvor de cultură”. Am intrat în pită, cum se spune prin Ardeal. 		
Faptic, am lansat primul număr al revistei AC, am desăvârșit și lansat proiectul „Concurs național de
creație artistică ,,Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția 2018, pe care l-am dus la capăt cu succes.
Sigur, vorbesc de capătul celei de-a doua ediții a concursului, o ediție care reușește să treacă această
manifestare la următoarea fază: pe țară.
Lucrul nu a fost ușor, dar cel mai probabil și-ar fi pierdut din farmec dacă era să fie simplu. Încă
de la începutul anului, echipa proiectului, din care a făcut parte și subsemnatul, a dat de știre celor 		
interesați, a primit lucrările, le-a sortat, le-a notat, a organizat și a coordonat festivitatea de premiere a
concursului și a condus logistica distribuirii premiilor, ultima fază a proiectului acestui concurs. Despre
această fază am să vă povestesc puțin în cele ce urmează, lăsând detaliile pe seama managerului de
proiect, domnul Constantin Popuța, care le va prezenta în introducerea acestui număr special.

La finele lunii mai, o parte a echipei asociației culturale „Cartea, izvor de cultură”, a trăit mari
emoții, dar și bucurii, deopotrivă. În data de 25 mai, trăiam bucuria premierii micuților și tinerilor
creatori, câștigători la a doua ediție a concursului național „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”. Câteva
fotografii vor fi prezentate și în paginile acestui număr. Ceremonia de premiere a fost mai animată ca
niciodată, realizând preambulul perfect la Festivalul „La Poalele Highișului”, ediția a doua, 2018.
Emoțiile au continuat și a doua zi când, strânși în număr mai mare, am făcut un pas în față și
ne-am prezentat. Ca membri ai asociației, ca redactori și/sau colaboratori ai revistei, pe care am 		
recomandat-o audienței și, nu în ultimul rând, ca autori iubitori de umanism. Așadar, pe 26 ne-am adunat
reprezentându-ne. Tot atunci am făcut și marele anunț: al doilea număr al revistei va fi dedicat în
întregime câștigătorilor concursului nostru național. Nici mai mult, nici mai puțin de 91 de texte ale
micilor și/sau ale tinerilor creatori. Acestea vor fi însoțite, firește, și de ilustrații ale lucrărilor câștigătoare
la secțiunea de artă plastică a concursului.
Textele au fost supuse unei jurizări, în prealabil, dar pentru a ajunge la o variantă publicabilă,
corectorii acestei publicații s-au ocupat, de data aceasta, și de o mică editare a creațiilor literare care, pe
alocuri, au avut nevoie de oareșice ajutor, pentru a străluci mai frumos.
Felicităm toți câștigătorii și vă urăm lectură plăcută!
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Mihai Cotea
redactor-șef
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Concursul Național de Creație Artistică
,, Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a II-a, 2018
(analiză de ansamblu, date statistice)

Concursul Național de Creație Artistică ,, Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a II-a, 2018,
este organizat de Asociația culturală ,,Cartea, izvor de cultură”, în parteneriat cu Primăria și Consiliul
Local din comuna Tîrnova, Școala Gimnazială Tîrnova, din județul Arad, Consiliul Județean Arad și
Centrul Cultural Județean Arad, a căror contribuție logistică și materială a dus la buna organizare și
desfășurare a acestui act cultural și educațional, de anvergură națională.
Proiectul Concurs Național de Creație Artistică „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a
II-a, 2018, raportat la scopul, obiectivele, beneficiarii, impactul artistic-cultural și socio-economic, este
„Cartea de vizită” a Asociației culturale „Cartea, izvor de cultură”, ocupând un loc important, în cadrul
proiectelor și activităților asociației.

Implementarea și Promovarea Concursului Național de Creație Artistică „Zâmbet de copil în
zbor de fluturi”, ediția a II-a, 2018 (prin programul de activități stabilit de echipa proiectului), derulate
pe o perioadă de 103 zile (01 02 2018- 14 05 2018), a precedat desfășurarea efectivă a concursului, care
s-a desfășurat pe o perioadă de 47 de zile (15 05 2018-30 06 2018), oferind șanse egale de participare,
tuturor competitorilor, în care a primat talentul, pasiunea și dorința de susținere și promovare a culturii.
Proiectul Concurs Național de Creație Artistică „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția
a II-a, 2018, sintetizat în anunțul și regulamentul concursului, a făcut obiectul promovării :

-prin internet pe site-ul Web al asociației: https://www.carteaizvordecultura.ro
carteaizvordecultura@gmail.com , https://www.facebook.com/carteaizvordecultura/
-pe site-urile de cultură: Dialoguri culturale: http://junimeadigitala.ning.com/
Negru pe Alb: http://negrupealb.ning.com/
-pe blogurile personale, ale membrilor echipei proiectului, a celor peste 50 de membri activi, ai
Asociației culturale „Cartea, izvor de cultură”,
-prin invitații de participare trimise pe e-mail-urile instituțiilor educaționale și culturale din țară (37
de Inspectorate Județene Școlare, peste 500 instituții educaționale din țară, 30 de Cluburi și Palate ale
copiilor, Școli de artă, prin canalul infodidactic, etc.),
-prin media scrisă
-prin următoarele materiale de informare și publicitate: 200 exemplare afișe A3, 2000 exemplare 		
pliante, 2000 exemplare flyere, 2 exemplare bannere publicitare, 300 exemplare revistă.
În perioada 01 03 2018-14 05 2018 au fost trimise 715 lucrări aparținând celor două
secțiuni de creație artistică (literară și plastică), din 21 de județe ale țării: Argeș, Arad, Bacău, Bihor,
Bistrița–Năsăud, Brăila, Brașov, Călărași, Cluj, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu,
Ialomița, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Prahova, Suceava, Vâlcea. Din totalul de 715 lucrări au fost
încrise în concurs, conform Regulamentului concursului, un număr de 640 lucrări (135 la secțiunea
literară și 505 la secțiunea plastică).
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În urma jurizării făcute în perioada 15 05 2018-20 05 2018 de către un juriu format din:
d-l Ioan Matiuț (scriitor), președintele juriului, d-na Anica Andrei-Fraschini (scriitor&redactor revistă),
d-na Lilioara Macovei (scriitor&artist plastic), d-na Florica Pățan (profesor&scriitor), d-na Sorina Pașca
(profesor), d-l Gheorghe Sinescu(profesor&scriitor), d-l Florin T. Roman (scriitor), d-na Claudia Peter
(artist plastic&scriitor), d-na Mariana Jurj (profesor&artist plastic), d-l Adrian Peter (artist plastic), au
fost desemnați premianții pe cele două secțiuni: 91 de premii la secțiunea creație literară și 159 de
premii la secțiunea creație plastică, un total de 250 premii cu următoarea structură: Mențiune,
Mențiune Specială, Premiul III, Premiul II, Premiul I, Premiul Special.
Au fost premiați copii de la 3 ani la 18 ani, aparținând celor patru grupe de vârste (33 premii
pentru copii până la 6 ani, 65 premii pentru copii de 7-10 ani, 104 premii pentru copii de 11-14 ani,
48 premii pentru copii de15-18 ani).
Participanții la concurs provin din instituții educative și culturale de stat și private, din
mediul rural (61.87%) și din mediul urban (38,13%), de la grădinițe, școli pregătitoare, școli
gimnaziale, licee teoretice și de specialitate, licee speciale pentru elevii cu dizabilități, seminare
teologice, colegii naționale, palate și cluburi ale copiilor, școli populare de artă etc.
În data de 25 05 2018, a avut loc Festivitatea de premiere a premianților concursului, în cadru
festiv, organizat la Școala Gimnazială Tîrnova, județul Arad. La acest eveniment, au participat
aproximativ 150 copii, părinți, cadre educative, invitați și oficialități.
Evenimentul a deschis Festivalul ,,La Poalele Highișului”, ediția a II-a, organizat de Primăria
și Consiliul Local din comuna Tîrnova și partenerii lor.
În cadrul festivității de premiere, s-au desfășurat câteva activități, dintre care enumerăm
următoarele: prezentarea organizatorilor și partenerilor, a sponsorilor și colaboratorilor, o prezentare
de ansamblu, a concursului, un scurt program artistic, prezentat de gazdele noastre, cadre educative și
elevi ai Școlii Gimnaziale Tîrnova, decernarea diplomelor și a premiilor câștigătorilor prezenți, urmând
ca, în perioada următoare, să fie expediate diplome de participare tuturor participanților înscriși în
concurs, diplome și premii pentru cei premiați, iar cadrelor educative, adeverințe de participare,
necesare dosarului personal.
Festivitatea a fost urmată de o scurtă vizită la câteva obiective turistice și educative, de pe
raza comunei Tîrnova (două biserici, satul Dud și Agrișu Mare, Muzeul Satului Dud, noua Școală
Gimnazială Agrișul Mare).
Pornind de la scopul și obiectivele propuse, grupurile țintă și beneficiarii proiectului,
Concursul Național de Creație Artistică „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a II-a, 2018, având
ca repere zâmbetul și zborul, caută să definească existența ca ființă de sine stătătoare a Copilului, ce dă
sens și rost vieții umane, a existenței noastre în Univers.
Făcând o analiză de ansamblu a acestui act cultural și educațional, de anvergură națională,
constatăm că au fost realizați toți parametrii pentru a atinge scopul și obiectivele propuse, cu direcții
bine definite spre grupurile țintă, implicit spre beneficiarii proiectului.
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Rezultatele proiectului s-au materializat în: susținerea și promovarea tinerilortalentați în
domeniul artistic și cultural; dezvoltarea competitivității și a calității, în manifestările culturale;
implicarea unui număr cât mai mare și cât mai larg de participanți, la astfel de competiții culturale;
atragerea și implicarea societăților comerciale, a oamenilor de afaceri, în susținerea și promovarea
actului cultural; promovarea instituțiilor de stat și private, care susțin acest proiect; promovarea prin
publicarea în Revista AC, revista trimestrială a asociației, a proiectului Concurs Național de Creație
Artistică „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a II-a, 2018; promovarea partenerilor, sponsorilor
și instituțiilor care sprijină acest act cultural; promovarea tinerelor talente, prin publicarea lucrărilor
premiate în Revista AC nr. 2, număr dedicat în exclusivitate concursului, revistă ce va apărea în mediul
online și pe suport de hărtie, până la sfârșitul lunii iunie 2018; tipărirea unei cărți - Antologia
Concursului, care va apărea până la sfârșitul anului 2018; amplificarea relațiilor culturale, între
instituțiile partenere și implicate în desfășurarea acestui proiect.
Toate acestea au putut fi realizate prin participarea și implicarea logistică și materială a
partenerilor noștri: Primăria și Consiliul Local din comuna Tîrnova, Școala Gimnazială Tîrnova, din
județul Arad, Consiliul Județean Arad și Centrul Cultural Județean Arad, Popasul turistic ,,Valea Arinilor”,
Arăneag. Prin implicarea și contribuția materială, a sponsorilor și colaboratorilor noștri: S.C. Superex
S.R.L. Arad, S.C. Najlepsi Electric S.R.L. Arad, S.C.HTI International S.R.L. Brașov, S.C. Wilo Trans S.R.L.
Cluj Napoca, S. C. Viamso S.R.L. Câmpia Turzii, S.C. I&C Transilvania Construcții S.R.L. & S.C. Transilvania
Impact Import Export S.R.L.Turda, S.C. Center Point S.R.L.Turda, S.C. Agroliv S.R.L. Turda, S.C. Smart
Distribution S.R.L. Marghita, Florin T. Roman, etc.
La realizarea acestui proiect, prin implicare directă și voluntariat, prin pasiune și dăruire,
au pariticipat toți membrii echipei proiectului: Constantin Popuța (Manager proiect), Sorina Pașca
(Secretar proiect), membri - Gheorghe Câlb, Mihai Cotea, Adina Grada, Lilioara Macovei, Anica
Andrei-Fraschini, Cristian Tömlö, Claudia Peter.

Mulțumim tuturor: participanți, parteneri și sponsori, colaboratori, membri ai juriului, echipei
proiectului, invitați și spectatori, pentru implicare și dăruire, pentru realizarea acestui act cultural și
educațional, de anvergură națională.
Interacțiunea dintre participanții provenind din medii diferite, din mediul rural și urban, din
diferite instituții educaționale și culturale, de stat și private, abordarea diferitelor forme de exprimare a
talentului creator, dezvoltarea competiției în exprimare și manifestare, etalarea talentului, prețuirea și
recunoașterea adevăratelor valori, legarea de noi prietenii bazate pe determinare, deschidere și
respect reciproc, animați de cunoaștere, pasiune și dăruire, au contribuit împreună la scopul propus,
acela de-a promova cultura. Toate acestea reliefează unicitatea, sustenabilitatea și durabilitatea
concursului ce poartă un nume bine definit - Concurs Național de Creație Artistică „Zâmbet de copil
în zbor de fluturi”.
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Manager proiect,
Constantin Popuța

PREMIANȚII CONCURSULUI NAȚIONAL DE CREAȚIE ARTITICĂ
,,ZÂ MBET DE COPIL ÎN ZBOR DE FLUTURI”, EDIȚIA A II-A, 2018
CONCURS DESTINAT COPIILOR- SECȚIUNEA CREAȚIE LITERARĂ.

Nr.Crt.

Nume și prenume
participant

Vârsta/
ani

Premiul
obținut

Școala/Instituția educativă
&
Profesorul coordonator

1

Berta Sebastian

6

2

Tobias Elisei

6

3

Rodilă Sara Rahela

9

Premiul
III
Premiul
III
Mențiune
Specială
Mențiune

Grădinița cu P.P.nr.16, Tg.Mureș,
Prof.coord.Matei Ionela
Grădinița cu P.P.nr.16, Tg.Mureș,
Prof.coord.Matei Ionela
Șc.Gim.Cristeștii Ciceului, Jud. Bistița
Năsăud, Prof.î.p.Urian Nadia
Șc.Gim.Cristeștii Ciceului, Jud. Bistița
Năsăud, Prof.î.p.Urian Cornel
Șc.Gim.Cristeștii Ciceului, Jud. Bistița
Năsăud, Prof.î.p.Urian Cornel
Șc.Gim.Cristeștii Ciceului, Jud. Bistița
Năsăud, Prof.î.p.Urian Cornel
Palatul Copiilor Pitești, jud. Argeș,
Prof .coord.Simona Marineață
Clubul Copiilor Medgidia, jud.
Constanța, Prof.Luciu Marilena
Șc.Gimnazială Tîrnova,jud.Arad
Prof.coord.Suciu Rebeca
Șc.Gimnazială Tîrnova,jud.Arad
Prof.coord.Suciu Rebeca
Șc.Gimn.T.Vladimirescu Tg.Mureș
Prof .îndr.Moldovan Maria Lavinia
Lic.Gheorghe Surdu loc. Brezoi, jud.
Vâlcea, Prof. Jianu Cătălina
Șc. Gimn. Câmpulung Moldovenesc,
jud.Suceava, Prof.Niga Alina
Șc. Gimn. Birchiș, jud. Arad
Prof.Florescu Domnica
Șc. Gimn. Birchiș, jud. Arad
Prof.Florescu Domnica
Șc. Gimn. Mărgirești, jud Bacău
Prof. Chira Nicolae
Șc. Gimn. Mărgirești, jud Bacău
Prof. Chira Nicolae
Șc. Gimn. Așchileul Mare, jud. Cluj
Prof.Manolescu Raluca
Lic.Onisifor Ghibu, Oradea, jud.
Bihor, Prof. Laslău Diana
Lic.Gheorghe Surdu loc. Brezoi, jud.
Vâlcea, Prof. Jianu Cătălina
Șc. Gimn. Nr. 10 Giurgiu, jud.
Giurgiu, Prof.Cernat Mihaela
Șc.Gimn.T.Vladimirescu Tg.Mureș
Prof .îndr.Moldovan Maria Lavinia
Clubul Copiilor Medgidia, jud.
Constanța, Prof.Luciu Marilena
Palatul Copiilor Slobozia, jud.
Ialomița, Prof.Polizu Daniela
Șc.Gimn. Macea, jud.Arad,
Prof. Pantea Viorica

4
5

Rus Adriana

10

Hiticaș Robert

10

6

Adam Emanuel

10

7

Terezea Sabina

10

8

Carac Radu

10

9

Cociuba Alesia

11

10

Preda Andi Ionel

11

11

Ostace Crina

11

12

Belu Elena Arina

11

13

Hău Ștefan

11

Premiul
Special
Premiul
III
Premiul
Special
Premiul
III
Premiul
II
Premiul
I
Premiul
II
Mențiune
Specială
Mențiune

14

Crista Alina

11

Mențiune

15

Ordace Nicolae Ștefan

11

Mențiune

16

Bargauan Cosmina

11

Mențiune

17

Bejan Georgiana Ștefana

11

Mențiune

18

Sînmihăilean Delia

11

19

Trif Tania Mara

12

20

Chima Ana Veronica

12

21

Berceanu Alexia

12

Mențiune
Specială
Premiul
II
Premiul
III
Mențiune

22

Simon Ilinca

12

23

Oprinca Andreea

12

24

Blăjenel Elena Steluța

12

25

Buzatu Martin Julian

12

Mențiune
Specială
Premiul
I
Premiul
III
Mențiune
Specială

10

53

Ionel Cristina

14

54

Crișan Alex Florin

14

55

Crișan Larian Nelu

14

56

Otlăcan Andrada

14

57

Buș Margareta

14

58

Tcaciuc Sara

14

59

Palcu Iunona

14

Premiul
III
Mențiune

60

Ciubotariu Silvia Ștefana

14

Mențiune

61

Mocanu Emanuel

14

Mențiune

62

Caraneant Andrada

14

63

Șerbana Damaris

15

64

Iuga Elisabeta

15

65

Rujoiu Maria

15

66

Szanto Ella

15

67

Bobe Sorina

16

68

Câmpan Diana

16

69

Mărgărit Daniel

16

70

Zvenka Florin

16

71

Mureșan Alexandru

16

72

Vlad Ioan

16

73

Pop Gabriel

16

74

Lionte Petru

16

75

Agache Iuliana Adelina

16

76

Teulea Teodor

16

77

Macovei Raluca

16

78

Popa Andrea Alexandra

16

Dinu Adelina Cozmina

16

79
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Premiul
I
Premiul
III

Lic. Teoretic Fetești, jud Călărași,
Prof.Georgeta Vasile
Șc.Gimn. Tîrnova, Jud. Arad,
Prof. Gligor Maria

Premiul
III
Premiul
II
Mențiune

Premiul
I
Premiul
I
Mențiune
Specială
Premiul
III
Mențiune
Specială
Premiul
II
Premiul
III
Mențiune
Specială
Premiul
Special
Premiul
II
Mențiune
Specială
Premiul
III
Premiul
Special
Premiul
Special
Premiul
III
Premiul
Special
Mențiune
Specială

Șc.Gimn. Tîrnova, Jud. Arad,
Prof. Gligor Maria
Șc.Gimn. Macea, jud.Arad,
Prof.Mang Mirela Ioana
Șc.Gimn.Măguri-Răcătău, jud. Cluj
Prof.Crișan Marioara
Lic. Teoretic Filadelfia Suceava, jud.
Suceava, Prof.Telescu Adina
Șc. Gimn. Socodor, jud.Arad,
Prof.Crișan Ramona
Șc.Gimn. Macea, jud.Arad,
Prof.Mang Mirela Ioana
Șc. Gimn. Mărgirești, jud Bacău
Prof. Chira Nicolae
Șc. Gimn.Felnac, jud. Arad,
Prof.Deta Liana Monia
Lic. Teoretic Filadelfia Suceava, jud.
Suceava, Prof.Telescu Adina
Colegiul Naț.Dr.Ioan Meșota, Brașov
Jud.Brașov, Prof.Csiki Ana Maria
Colegiul Naț.Dr.Ioan Meșota, Brașov
Jud.Brașov, Prof.Csiki Ana Maria
Colegiul Naț.Mihai Eminescu,
Baia Mare, Prof.Popan Mihaela
Clubul Copiilor Medgidia, jud.
Constanța, Prof.Luciu Marilena
Colegiul Naț.Mihai Eminescu,
Baia Mare, Prof.Mureșan Codruța
Palatul Copiilor Slobozia, jud.
Ialomița, Prof.Polizu Daniela
Seminarul Teologic Liceal Baia
Mare, Prof. Tămaș Iulia
Seminarul Teologic Liceal Baia
Mare, Prof. Tămaș Iulia
Seminarul Teologic Liceal Baia
Mare, Prof. Tămaș Iulia
Seminarul Teologic Liceal Baia
Mare, Prof. Tămaș Iulia
Lic. Teoretic Filadelfia Suceava, jud.
Suceava, Prof.Telescu Adina
Lic. Tehn. J.M.Elias Sascut, jud.
Bacău, Prof. Dascălu Aurelia
Colegiul Naț.Dr.Ioan Meșota, Brașov
Jud.Brașov, Prof.Csiki Ana Maria
Colegiul Naț. Unirea Tg.Mureș, jud.
Mureș, Prof.Pop Consuela
Palatul Copiilor Pitești, jud. Argeș,
Prof .coord.Simona Marineață

Mențiune
Specială

Colegiul Naț. Mihai Eminescu Bacău,
jud. Bacău, Prof.Cernat Loredana

53

Ionel Cristina

14

54

Crișan Alex Florin

14

55

Crișan Larian Nelu

14

56

Otlăcan Andrada

14

57

Buș Margareta

14

58

Tcaciuc Sara

14

59

Palcu Iunona

14

Premiul
III
Mențiune

60

Ciubotariu Silvia Ștefana

14

Mențiune

61

Mocanu Emanuel

14

Mențiune

62

Caraneant Andrada

14

63

Șerbana Damaris

15

64

Iuga Elisabeta

15

65

Rujoiu Maria

15

66

Szanto Ella

15

67

Bobe Sorina

16

68

Câmpan Diana

16

69

Mărgărit Daniel

16

70

Zvenka Florin

16

71

Mureșan Alexandru

16

72

Vlad Ioan

16

73

Pop Gabriel

16

74

Lionte Petru

16

75

Agache Iuliana Adelina

16

76

Teulea Teodor

16

77

Macovei Raluca

16

78

Popa Andrea Alexandra

16

Dinu Adelina Cozmina

16

79

Premiul
I
Premiul
III

Lic. Teoretic Fetești, jud Călărași,
Prof.Georgeta Vasile
Șc.Gimn. Tîrnova, Jud. Arad,
Prof. Gligor Maria

Premiul
III
Premiul
II
Mențiune

Premiul
I
Premiul
I
Mențiune
Specială
Premiul
III
Mențiune
Specială
Premiul
II
Premiul
III
Mențiune
Specială
Premiul
Special
Premiul
II
Mențiune
Specială
Premiul
III
Premiul
Special
Premiul
Special
Premiul
III
Premiul
Special
Mențiune
Specială

Șc.Gimn. Tîrnova, Jud. Arad,
Prof. Gligor Maria
Șc.Gimn. Macea, jud.Arad,
Prof.Mang Mirela Ioana
Șc.Gimn.Măguri-Răcătău, jud. Cluj
Prof.Crișan Marioara
Lic. Teoretic Filadelfia Suceava, jud.
Suceava, Prof.Telescu Adina
Șc. Gimn. Socodor, jud.Arad,
Prof.Crișan Ramona
Șc.Gimn. Macea, jud.Arad,
Prof.Mang Mirela Ioana
Șc. Gimn. Mărgirești, jud Bacău
Prof. Chira Nicolae
Șc. Gimn.Felnac, jud. Arad,
Prof.Deta Liana Monia
Lic. Teoretic Filadelfia Suceava, jud.
Suceava, Prof.Telescu Adina
Colegiul Naț.Dr.Ioan Meșota, Brașov
Jud.Brașov, Prof.Csiki Ana Maria
Colegiul Naț.Dr.Ioan Meșota, Brașov
Jud.Brașov, Prof.Csiki Ana Maria
Colegiul Naț.Mihai Eminescu,
Baia Mare, Prof.Popan Mihaela
Clubul Copiilor Medgidia, jud.
Constanța, Prof.Luciu Marilena
Colegiul Naț.Mihai Eminescu,
Baia Mare, Prof.Mureșan Codruța
Palatul Copiilor Slobozia, jud.
Ialomița, Prof.Polizu Daniela
Seminarul Teologic Liceal Baia
Mare, Prof. Tămaș Iulia
Seminarul Teologic Liceal Baia
Mare, Prof. Tămaș Iulia
Seminarul Teologic Liceal Baia
Mare, Prof. Tămaș Iulia
Seminarul Teologic Liceal Baia
Mare, Prof. Tămaș Iulia
Lic. Teoretic Filadelfia Suceava, jud.
Suceava, Prof.Telescu Adina
Lic. Tehn. J.M.Elias Sascut, jud.
Bacău, Prof. Dascălu Aurelia
Colegiul Naț.Dr.Ioan Meșota, Brașov
Jud.Brașov, Prof.Csiki Ana Maria
Colegiul Naț. Unirea Tg.Mureș, jud.
Mureș, Prof.Pop Consuela
Palatul Copiilor Pitești, jud. Argeș,
Prof .coord.Simona Marineață

Mențiune
Specială

Colegiul Naț. Mihai Eminescu Bacău,
jud. Bacău, Prof.Cernat Loredana

12

80

Turcu Ionuț Tudor

16

81

Simion Elena

16

82

Iacob Iulia

17

83

17

84

Trif Tudor
Alexandru
Olaru Elena

85

Mițan Elena

17

86

Țifrea Georgiana Iuliana

17

87

Butari Sergiu Cătălin

18

88

Rus M Karina

18

89

Șchiopu Alexandra

18

90

Szilagyi Paula Cristina

18

91

Petruș Mădălina

18

17

Premiul
Special
Mențiune
Premiul
I
Premiul
I
Premiul
Special
Premiul
I
Premiul
III
Mențiune
Specială
Premiul
Special*
Premiul
II
Mențiune
Premiul
III

Lic. Teoretic Pavel Dan, Cîmpia
Turzii, jud. Cluj, Prof. Turcu Ana
Colegiul Tehn.Ghe Asachi, Onești,
jud. BC, Prof.Kelemen Pal Gabriela
Lic. Teoretic Mihai Eminescu,
Cluj Napoca, Prof. Sabău Viorelia
Liceul Teoretic E. Gojdu, Oradea,
Jud. Bihor, Prof.Pușcașiu Dana
Clubul Copiilor Medgidia, jud.
Constanța, Prof.Luciu Marilena
Lic. Tehn. Tomșa Vodă, Solca, jud.
Suceava, Prof.Bălan Mirela
Col. Naț. Tîrgu Ocna, jud. Bacău,
Prof.Dumunti Loredana Mihaela
Col. Naț. Mihai Viteazu, Ineu, jud.
Arad, Prof.Rechtenwald Lavinia
Palatul Copiilor Arad, jud Arad,
Prof, Codrean Manuela
Lic. Teoretic Oravița, jud. CarașSeverin, Prof. Ogrin Maria
Col. Naț. Mihai Eminescu, Baia Mare,
jud. MM, Prof. Popan Mihaela
Col. Naț. Mihai Eminescu, Baia Mare,
jud. MM, Prof. Popan Mihaela

Dedicăm acest număr al Revistei AC tinerilor talentați și premiați
la concursul ce va avea o frecvență anuală și o anvergură națională.
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Elegie fluturelui
-Fluture, în al tău zbor,
Ia-mă şi pe mine!
Şi mă poartă pe sub soare,
Că e cald şi bine.
Şi mă urcă, mă coboară,
În a ta plutire,
Să simt aerul cum creşte,
Să simt a lumii iubire!

		

			

Tobias Elisei
6 ani
Crăciuneşti, județul Mureş
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 16,
Târgu Mureş
Grupa mare
Prof. Matei Ionela

Fluturaşul
Fluturaşul colorat,
Înspre dimineaţă,
Pe-o floare s-a aşezat
Şi a deşteptat
Toată poeniţa.
Floriile, cu miile,
Şi-au deschis cupa,
Gâzele, furnicile,
Au început munca.

Berța Sebastian
6 ani
Târgu Mureș, județul Mureș
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 16,
Târgu Mureş
Grupa mare
Prof. Matei Ionela
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Zâmbet de copil în zbor de fluturi(1)
Era o zi frumoasă, de primăvară. Nu departe de parc, un băiețel se duse să se așeze pe banca pe
care se odihnea un bătrân. L-a salutat frumos și l-a întrebat dacă poate să se așeze. Bătrânul i-a răspuns
că da. În clipa aceea însă, pe umărul bătrânului s-a așezat, din zbor, un fluture.
Copilul și bătrănul i-au salutat prezența, prin zâmbete largi. Bucuria și încântarea erau la fel de
mari, atât pentru copil, cât și pentru bătrân.
Cine nu se bucură, oare, de o rază de soare, o floare viu colorată sau de zborul unui fluture ?
Încântarea le scaldă inimile iar bucuria din priviri e semnul că o nouă zi începe.

Rodilă Sara Rahela
9 ani
Cristeștii –Ciceului, județul Bistrița Năsăud
Clasa a III-a, Școala Gimnazială Cristeștii –Ciceului, Com.Uriu
Prof. înv. primar Urian Nadia

Zâmbet de copil în zbor de fluturi (2)
Într-o zi frumoasă de primăvară, bunicii mi-au citit o poveste diferită de toate celelalte, care se
numea “Zâmbet de copil în zbor de fluturi.” Ea începe așa:
“Au fost odinioară trei surori cu un zâmbet strălucitor, iar ele erau ca soarele la lumina lunii. Se
înțelegeau foarte bine între ele și nimeni nu le putea despărți. Într-o zi, una dintre ele a mers în curtea
palatului pentru a picta fluturi. Fetița cu numele Maia a pregătit acuarelele, pentru a începe pictura.
Ea a văzut un fluture foarte frumos și a început să-l picteze. Maia le-a chemat pe surorile ei, pentru a le
arăta ce a făcut ea și să vadă toți fluturii frumoși din curte. Alice, una dintre surori, i-a zis unui fluture că
este frumos, iar el i-a mulțumit pentru laudă. Ea a rămas surprinsă de faptul că fluturele vorbea și le-a
spus suratelor ei. La urmă, cele trei fete s-au prezentat fluturelui.
Geanina, cea de-a treia soră, a văzut o floricică singură și foarte strălucitoare. Fetița le-a dat de
veste tuturor și au mers împreună la zambilă, pentru a nu sta singură. La finalul poveștii, toți fluturii și
toate florile s-au împrietenit cu Alice, Maia și Geanina.”
Această poveste a fost o lecție de viață pentru a ne arăta că poți fi prieten cu oricine, chiar dacă
este mic sau mare.
Bunica mi-a promis că o să-mi citească mai multe povești.
								
Rus Adriana
												
10 ani
Cristeștii –Ciceului, județul Bistrița Năsăud
Clasa a IV-a, Școala Gimnazială Cristeștii –Ciceului Com.Uriu
Prof. inv. primar Urian Cornel
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Dimineață de primăvară
Primăvara înflorită din nou apare,
Cupele florilor zâmbesc la soare,
Insectele, până acum pitite, renasc,
Spre cerul ca o petală albastră privesc.
Fluturii par niște zâmbete în zbor,
Sus, în zare, nu mai e niciun nor,
Păsările se întorc acum la cuiburi,
Pe ramurile în care au ieșit muguri.

Șuvoaie de lumină curg spre pământ,
Verde este totul în jur și în gând,
Primăvara, cu flori și verdeață,
Râde la geam, în fiecare dimineață.

Cârâc Radu
10 ani,
clasa a III-a
Clubul Copiilor Medgidia, județul Constanța
Prof. îndrumător Luciu Marilena

Zâmbet de copil
Zâmbet tandru, de copil,
Dulce-ai răsărit pe față !
Ești ca luna lui april,
Ca o caldă dimineață.
Ești o rază de lumină,
Zâmbet tandru, de copil !
Tu faci fața mai senină,
Sufletul de viață plin.
Stai pe-obrazul de copil,
Ca un prinț cu mândre zale.
Zâmbet tandru, de copil,				
Veșnic ești o sărbătoare !
Tu ne dai lumină lină,
Veselindu-ne subtil,
Căci ești raza cea sublimă,
Zâmbet tandru, de copil !
Ești o oază de odihnă,
Stai pe-obrazul cel senin
Și ne dai lumină lină,
Zâmbet tandru, de copil !

Când răsare firul ierbii,
Surâzându-ne cu drag.
Răsărit-au ghioceii
Ca un alb mărgăritar
Și ne-ncântă frumușeii,
Bucurie-aduc în dar,
Ca pe câmpuri, mielușeii.
Ce emoție plăcută
Poți simți, privind în zare,
Căci natura cea drăguță
S-a-mbrăcat de sărbătoare,
Nu mai vrea să stea tăcută.
Reînvie toată firea,
Dând semnale numeroase,
Tresaltă iar omenirea
În straie cât mai frumoase,
Arătându-le lucirea.
Frumoasă ești, primăvară,
Ești iubită si-așteptată !
Simt din nou cum se-nfioară,
În mine, ființa toată.
Dragă-mi ești tu, primăvară !

Emoție de primăvară

Cociuba Alesia Vanesa
11 ani
Tîrnova, județul Arad
Clasa aV-a, Școala Gimnazială
Tîrnov
Profesor:Suciu Rebeca

După gerul aspru-al iernii,
După al ninsorii alb,
Verdele ne calcă-n prag,
16

Zâmbet de copil în zbor de fluturi (4)
Multe lucruri pot să aducă zâmbetul pe chipul unui copil, unul dintre acestea fiind splendoarea
pe care o are natura când se trezește la viață.
Îmi amintesc și acum, cu drag, o întâmplare petrecută în viața mea. Într-o primăvară,
împreună cu familiile mai multor prieteni, părinții mei au organizat o excursie la munte. Au venit și
mulți dintre prietenii mei cei mai buni: Daniel, Ana, Marius, Sami, Marcela, Florina și Nicu.
Am ajuns acolo dimineața, înainte de răsăritul soarelui. Au fost montate mai multe corturi, unde
aveam să rămânem peste noapte.
Când soarele a răsărit, totul mi s-a părut că prinde viață. Umbrele munților au început să se
retragă și adevărata frumusețe a fost adusă la lumină. Mulți copaci erau înfloriți și semănau cu adevărate
mirese, gătite în toată podoaba lor.
Brazii își înălțau falnici vârfurile care parcă ajungeau până la cerul albastru, pe care nu era niciun
nor. Iarba era înmiresmată, cu flori multicolore, iar fluturii erau colorați în nuanțe vii. Noi, copiii, am
mers să ne facem poze cu acei fluturi. Dintr-o dată, au apărut o căprioară și un cerb. Căprioara avea picioarele subțiri. Cerbul, cu coarnele lemnoase, căuta hrana. Toți copiii au fost uimiți de ceea ce au văzut
în fața lor.
Atunci, pe fața tuturor a apărut un zâmbet.
Era “Zâmbet de copil în zbor de fluturi.”
Nu voi uita niciodată acest moment!

Adam Emanuel
10 ani
Cristeștii–Ciceului, județul Bistrița-Năsăud
Clasa a IV-a, Școala Gimnazială Cristeștii–Ciceului
											
Com.Uriu,
Prof. înv. primar Urian Cornel
							

Copilăria mea
Eu, astăzi, mi-am amintit

Cât de frumos am zâmbit.
Am zâmbit cu bucurie,
O, dragă copilărie!
Soarele a răsărit

Şi eu, astăzi, m-am trezit,
După fluturi am sărit,

			

Jocurile le-am găsit.

Crîsta Alina,
11 ani
Birchiș, județul Arad

Clasa a IV-a, Școala Gimnazială,,Al.Mocioni Birchiș-Arad
Prof.înv.primar Florescu Domnica
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Vară, joacă și căldură!

		

Vine vara, hai, la joacă !
Nu mai sta pe gânduri dus.
Mingea în rucsac ți-ai pus ?
Vine vara, hai, la joacă,
Dacă nu, te iau pe sus !
Soarele zâmbește-afară
Și ne-așteaptă și pe noi,
Să ne jucăm amândoi.
Soarele zâmbește-afară
Și nici urmă de noroi !
Cum să stai închis în casă,
Când afară e frumos ?
Păsări cântă lin, duios.
Cum să stai închis în casă
Și să fii morocănos ?
Stai puțin, că vin și eu,
Să mă joc acum, cu tine !
Așteaptă-mă și pe mine !
Stai puțin, că vin și eu...
Să te joci e-așa de bine !
Vară, joacă și căldură,
Trei cuvinte minunate
Și le îndrăgesc pe toate.
Vară, joacă și căldură...
Mai bine, nici că se poate !

Lumea copilăriei

O, rămâi mereu cu mine,
Te iubesc, copilărie !
Fă la mine un „popas”,
Zi de zi... și... ceas de ceas.
Te iubesc, copilărie,
Dulcea mea bijuterie !
Ești iubirea mea dintâi
Și doresc să mai rămâi.
Lumea ta-i așa frumoasă,
Ca o pasăre măiastră,
Fără griji, fără nevoi,
Ea dă totul, pentru noi .
Chiar și mare când voi fi,
Eu și-atunci te voi iubi,
Dragostea de-ntâia dată
Nu se uită niciodată !
Ce rămâne de făcut
Pare-a fi ceva plăcut :
Să-nvățăm, să ne jucăm,
Pe părinți să-i ascultăm !
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Preda Andi-Ionel,
11 ani
Tîrnova, județul Arad
Clasa a V-a,
Școla Gimnazială Tîrnova
Profesor:Suciu Rebeca

Cora și Fabrica de Zâmbete
Soarele strălucea foarte tare. Cora și-a ridicat capul încetișor, dar fu surprinsă. Era pe o câmpie
acoperită cu maci sângerii și fire de iarbă ofilite de lumina cerească. Știa prea bine că era într-un vis, dar
nu mai vizitase niciodată un loc ca acela.
Visele Corei erau stranii, de cele mai multe ori. Atunci când dormea, conștientiza faptul că nu
era în lumea reală și făcea cum făcea, astfel încât în lumea viselor să aibă parte de o porție bună de
distracție. Atunci când lucrurile o luau razna rău de tot sau când își dădea seama că era timpul să se
pregătească să plece la școală, își lua La revedere! de la toți și se trezea pur și simplu. Niciodată nu era
ruptă din vis fără voia ei.
De data asta însă, simțea că nu mai avea controlul asupra visului.

Un stol de fluturi a apărut lângă ea, toți de culoarea pământului, cu pete parcă din aur pe aripile
gingașe. O învăluiră pe Cora și o purtară departe, departe, pe deasupra norilor albi ca spuma laptelui.
Când privea în jos, vedea câmpii dungate și dealuri line, care se unduiau ca amețite, și, din când în când,
de câte un munte înzăpezit pe pisc. Cora a văzut și multe orașe, toate așezate la baza dealurilor, unde
erau pitite de pericolele pădurilor și se puteau bucura de prețioasa umbră.

Fluturii au coborât încet-încet, încercând să nu o facă pe Cora să se simtă rău. Fata însă era cât se
poate de entuziasmată și zâmbea cu gura până la urechi. Când ajunseră jos, văzu o clădire mare,
spectaculoasă, cu multe arcade și coșuri. Urcă un șir de trepte, pentru a ajunge la ușa ei. Intră.
Interiorul era mai ceva ca exteriorul. Peste tot erau mașinării cum Cora nu mai văzuse și
muncitori care râdeau și chicoteau, spunându-și unul altuia glume. Nu vedeai pe cineva trist sau		
încărcat de griji. Toată lumea apăsa butoane sau trăgea de manete, iar unii chiar selectau cutii care
veneau pe niște benzi bizare.
- Bine ai venit la Fabrica de Zâmbete! a spus un copilaș.

Băiețelul nu avea mai mult de șapte anișori. O claie de păr morcoviu îi acoperea ochii mici și vioi.
Purta o salopetă cu buzunarele doldora de bomboane delicioase. Dar cel mai ciudat era că avea aripi
multicolore de fluture, cu un model aparte pe ele. A pus-o pe Cora să-l urmeze, chiar dacă fata bănuia că
totul era doar un joc copilăresc al băiețelului-fluture.

Ajunseră la cea mai mare mașinărie dintre toate, mânuită de zece copii, cam așa, tot fluturi și ei,
de cel mult clasa a 4-a. Mașinăria părea cam ruginită, dar se părea că toată lumea era mândră de ea.

Zăpăcită, Cora a făcut un pas înainte și s-a uitat mai bine la aparat. A văzut o sferă micuță, dar
strălucitoare, în jurul căreia erau puse nenumărate geamuri și mulți senzori. Era Bucuria Eternă sau cel
puțin așa scria pe o plăcuță de deasupra ei. Era uimită. Se simțea mai vioaie doar când se uita la ea, dar
apoi, când o atingea… S-a dus către ea, cu ochii învârtindu-se în orbite, cerând cu disperare să o ia, dar
o mânuță palidă a oprit-o.
- Nu, nu, să nu cumva să faci asta! Știu că este hipnotizată, dar nu trebuie să iei în mână Bucuria
Eternă. Ai putea chiar pieri! Și nouă ne este greu să nu o atingem, dar rezistăm. Tu știi cum se face un
zâmbet?
- Cum? a întrebat Cora încântată.

- Amestecăm un bob din Bucuria Eternă cu puțin Diluant, apoi avem grijă să adăugăm Poțiune
Zâmbăreață, care face Bucuria Eternă să se transforme într-un zâmbet, nu într-un râset. Apoi ungem
zâmbetele cu lipici cu sclipici, iar fluturii le duc în lumea voastră.
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Fata a ascultat interesată explicația. Fluturele a condus-o pe un coridor lung, iar Cora a simțit
cum din sufletul ei se deșira o ață cu greutate de lanț. Tânjea să ia Bucuria Eternă, dar știa că nu putea
nesocoti sfaturile ghidului său și s-a smuls din starea aceea. Băiatul se opri la capătul unui coridor, unde
nu era nimeni.
- Promiți că ai grijă de el?

- De cine? a întrebat buimacă fata.

Băiatul cu aripi de fluture i-a întins o cutie legată bine cu fel și fel de sfori înnodate în 		
diferite moduri. Cora își dădu seama că în cutie era ceva valoros, așa că nu-și putu abține curiozitatea
și o desfăcu. Nu era nimic în ea. Sau…? se simțea brusc mai fericită, mai împlinită și mult, mult mai
optimistă. Când se gândi la școală, nu-i veniră în minte teoriile complexe și notele mici, ci prietenii ei
dragi care explicau alături de ea o problemă la matematică. S-a uitat la băiatul-fluture.
- E un zâmbet?

- Un zâmbet etern, a spus el. Poartă-l sănătoasă, Cora, și ai mare, mare grijă de el, să nu ți-l 		
răpească stresul, frica sau răutatea...

					

Terzea Sabina
10 ani
Clasa a IV-a
Palatul Copiilor Pitești, județul Argeș
Prof. Simona Marineață
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Mezinul
  	
A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi nu s-ar mai povesti. A fost un împărat vestit pentru curajul
său. Se zice că, în tinerețe, a învins un balaur cu trei capete, doar cu o sabie fermecată. Acest împărat s-a
căsătorit cu cea mai frumoasă prințesă din acea zonă, de care s-a îndrăgostit la prima vedere. Ei au avut
împreună trei fii.
  	
Într-o zi, la curte a ajuns zvonul că cea mai frumoasă prințesă din regiune a fost răpită
de către Zmeul Zmeilor. Împăratul, simțindu-se prea bătrân și slăbit, l-a întrebat pe fiul cel mare dacă
vrea să încerce să o salveze, dar fiul cel mare a refuzat, motivând că nu se simte pregătit. Același răspuns
l-a primit împăratul și de la fiul mijlociu.

Împăratul îl credea pe mezin prea mic pentru a se lupta, așa că a decis să plece de unul singur. Dar
când să iasă din castel, fiul cel mic i-a spus că el se simte pregătit să se lupte cu Zmeul Zmeilor. A stat ce
a stat împăratul și s-a gândit până când i-a dat binecuvântarea, iar mezinul a plecat.
  
Fiul cel mic porni la drum pe un cal înaripat. Cât ai bate din palme, el a străbătut nouă mări și
nouă țări, până când a ajuns la peștera în care se ascundea Zmeul Zmeilor. Ei s-au luptat neîncetat, până
în seară, zi de vară. Au făcut o pauză, iar mezinul a băut din apa vie pe care i-a dat-o tatăl său. A prins
rapid putere și a continuat lupta, dar în zadar, căci tot nu reușea să învingă zmeul.
  	
Fiul cel mic s-a odihnit la umbra unui copac timp de o noapte. Urma să continue lupta în zorii
zilei următoare. Fără să știe de ce, dimineața, mezinul a simțit că trebuie să rupă o creangă din copac.
S-a întins un pic și a rupt o creangă, după care a plecat la luptă.
  	
Fiul cel mic aruncă creanga spre Zmeu. Când l-a atins, Zmeul Zmeilor a căzut jos, mort. Astfel
mezinul și-a dat seama că acela era un copac fermecat, care îi ajută doar pe cei care vor să biruiască răul.

  
A eliberat prințesa din peșteră și au plecat la palat. Tatăl lui l-a felicitat și i-a dat binecuvântarea
de a se însura cu prințesa, căci ei deja se îndrăgostiseră. Au făcut o nuntă ca în povești și au trăit fericiți
până la adânci bătrâneți, alături de copiii lor.
   Și încălecai pe-o șa și vă spusei povestea așa.

Hău Ștefan
11 ani
Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava
Clasa a V-a,
Școala Gimnazială ,,Bogdan-Vodă”,
Câmpulung Moldovenesc
Prof.Niga Alina -Magdalena
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România
România, țara mea

Sfântă și frumoasă,

Se împlinesc 100 de ani
De când a devenit

A noastră mare CASĂ.

Dragă, sfântă Românie,
Noi pe tine te iubim

Și veșnic noi le mulțumim
Celor ce viața și-au dat

Și pentru UNIREA MARE

Bejan Georgiana Ştefania, 11 ani

Au luptat...

Măgireşti, județul Bacău
				

									

Clasa a V-a, Şcoala Gimnazială Măgireşti
Prof. îndrumător, Drăgan Cristina

Unirea sfântă
Unirea ne leagă

De Decebal, de Traian
Și de alți eroi

Ce au clădit o țară

Și au zidit un neam.

Iar noi, cei de astăzi,

Să o purtăm în suflet,

Să o păstrăm în sânge
Sfânta Unire,

În simțiri și-n cuget.

Bârgăoanu Cosmina, 11 ani
Măgireşti, județul Bacău
Clasa a V-a, Şcoala Gimnazială Măgireşti
Prof. îndrumător, Drăgan Cristina
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Zâmbet de copil în zbor de fluturi(3)

Într-o dimineată de primăvară, eu și cu prietenii mei am plecat într-o drumeție, pentru a 		
cunoaște mai bine împrejurimile.
Toți eram foarte entuziasmați de ce vom descoperi în această drumeție.

Deodată, ne-a ieșit în cale un fluture care zbura nestingherit prin codru. Era un fluture cu cele
mai frumoase culori.
Acesta zbura neîncetat, parcă voia să ne spună ceva sau să ne arate. Noi am început să-l urmăm,
iar el ne-a arătat o poieniță plină de flori și fluturi multicolori. Toți am început să privim în toate părțile
și să ne mirăm de frumusețea văzută.
Un fluturaș s-a așezat pe umărul Mariei și aceasta a început să vorbească cu el:

-Bună, fluturașule! De ce ești trist? întrebă fetița.

-Sunt trist fiindcă mi-am pierdut culorile! spuse fluturașul.
-Nu fi trist și supărat, pentru că eu o să te ajut!

Fetița își luă ghiozdanul unde avea culorile cu care mai tot timpul desena tot ce i se părea 		
interesant.

Maria începu să-i dea culoare fluturașului. În sfârșit, ea și-a îndeplinit visul de a atinge un fluture
și cu atât mai mult l-a ajutat să prindă culoare.
Un zâmbet inocent și curat se așeză pe chipul Mariei,							
așa cum fluturașul a prins culoare datorită ei.

Hiticaș Robert
10 ani
Cristeștii –Ciceului, județul Bistrița Năsăud
Clasa a IV-a, Școala Gimnazială Cristeștii –Ciceului
Com.Uriu,
Prof. înv. primar Urian Cornel
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Casa de copii nu este acasă

O masă caldă, un pat şi îmbrăţişarea unui părinte pot fi pentru mulţi copii doar un vis sau doar
o dorinţă. Copiii care locuiesc în casele de copii nu îşi doresc telefoane scumpe, haine noi sau jucării. Ei
umblă în aceleaşi haine de dimineaţa până seara, se joacă tot cu aceeaşi jucărie ponosită şi mănâncă,
poate, chiar şi din aceeaşi farfurie...
Dar nu se plâng (cui?), nu se vaită (de ce?), îşi acceptă soarta, aşa rea, cum este ea!

Au deschis ochii ca să poată plânge, au învăţat să râdă, au fost nevoiți să-și sădească mugurii
afecțiunii într-un singur loc, în cămin, ca şi alte zeci de copii. Tot acolo au învăţat să fie ei, doar ei, ei şi
toate visele închise dincolo de pereţii mari ai căminului. Este adevărat că nu toţi au o soartă atât de rea.
Sunt și cămine administrate cu sufletul, dar unele sunt mai rău ca ruinele unui castel.
Ţine minte: oricâte probleme ai, mulţumeşte că ai o familie!

Belu Elena Ariana,
11 ani
oraşul Brezoi, judeţul Vâlcea.
Liceul „Gheorghe Surdu” din Brezoi, clasa a V-a A,
prof. Jianu Cătălina.
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Secretul vrăjii
A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar mai povesti. A fost odată o zână care nu se
mulţumea cu ce avea. Acestă zână nu era una ca toate celelalte, ea era regina zânelor, cea mai puternică
zână din tot ţinutul.

Se spune că, într-o bună zi, regina zânelor a mers în vizită la un crai vestit, mai puternic decât ea.
L-a vizitat pentru a-l ruga să-i dea fericirea nemărginită. Craiul i-a ascultat dorinţa şi, pe ascuns, în loc
să i-o îndeplinească, a transformat-o pe zână într-una rea şi fără suflet. El nu i-a spus zânei nimic despre
cum se poate rupe vraja.
După ce zâna a ajuns în împărăţia ei, toţi locuitorii din acea împărăţie au devenit, la rândul lor,
răi. Aveau sufletul plin de ură. Nimeni nu mai era fericit sau bun la suflet.

Povestea zânelor triste a fost răspândită până în ţinutul oamenilor. Oamenii nu credeau în zâne şi
în vrăji. Exista totuşi o excepţie: în casa cea mai săracă locuia un tânăr chipeş şi vrednic ce ascultase de
mic copil basmele spuse de mama sa. El îşi dori să demonstreze că povestea despre tristeţea din lumea
zânelor e adevărată şi porni în căutatea lor.

A călătorit zile şi nopţi, a mers şapte mări şi şapte ţări, dar nu găsi ţinutul vrăjit. Într-una din zile,
istovit fiind, adormi. În visul său, apăru o zână căre îi spunea: Răspunsul este în faţa ochilor tăi! După
aceea, o altă zână se făcu auzită: Ajută-ne!
Când s-a trezit, a vazut în faţa ochilor cel mai frumos fluturaş. Îl urmări şi, fără să îşi dea seama, se
pierdu într-o pădure întunecată. În mijlocul pădurii, se găsea chiar lumea zânelor. A pătruns în mijlocul
ei şi l-a cuprins cea mai neagră tristeţe.
A decis că ar vrea să o întâlnească pe regină şi a început s-o caute. Întâlnirea cu ea a fost una
impresionantă, pentru că regina zânelor era atât de frumoasă, încât prinţul s-a îndrăgostit pe loc, de ea.
Ochi în ochi, cei doi simţeau o fericire nemaiîntâlnită.
Vraja s-a rupt şi tărânul zânelor s-a însufleţit.

Regina zânelor şi tânărul chipeş şi viteaz au făcut o nuntă atât de mare, încât şi astăzi poate că
mai ţine. Şi oamenii care nu credeau în zâne şi vrăji, au aflat atunci adevărul.
Şi-am încălecat p-o şa, şi v-am spus povestea aşa.

Ostace Crina,
12 ani,
Târgu Mureț, județul Mureș
clasa a V-a, Şc. Gimn. Tudor Vladimirescu, Tg. Mureş
prof. îndrumător – Moldovan Maria Lavinia
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Primăvara
Primăvara a sosit,
Soarele a răsărit,

Câmpul s-a împodobit
Cu lumină și culoare,

Ca și raza de la soare.
Florile au înflorit,
Ghioceii au sosit,

Brândușele, după ei,

Ca și niște porumbei.
Copacii iar au înflorit,
Sunt plini de culoare,
Pe cer a răsărit

Mult iubitul soare.
Păsările au venit

În stoluri cântătoare,
Totul iar a devenit

O viață plină de culoare.

											
Ordace Nicolae Ștefan
					

11 ani

Birchiș, jud.Arad
Clasa a IV –a, Școala Gimnazială ,,Al.Mocioni –Arad
Prof. înv. primar Florescu Domnica
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Seara

Seara, ca o pânză neagră, se aşează peste sat,
Totu-n vale amorţeşte, păsările s-au culcat,

Numai vântul hoinăreşte printre ramuri, şuierând,
Frunzele şoptesc sfioase, dimineaţa aşteptând.
Uite-o rază de lumină! Totul e neaşteptat!

E real..., cocoşul cântă, uite că s-a deşteptat...
Pânza neagră se ridică, dimineţii făcând loc,
Soarele pe cer răsare, ca o floare, ca un foc.

Vântul se mai domoleşte, florile voios zâmbesc,

Frunzele-nverzesc mai tare şi la soare se-ncălzesc,
Păsările cântă-n vale, animând văzduhu-ntreg,

Eu privesc năuc, la toate, vreau natura s-o-nţeleg.

Bălăjel Elena Steluţa
Sat Bucu, judeţ Ialomiţa
12 ani,
Clasa a V-a
Palatul Copiilor Slobozia
Profesor coordonator: Polizu Daniela
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O poveste indiană
A fost odată ca niciodată, într-un oraș din India, Jammra, un tată care avea trei fiice frumoase,
curajoase şi harnice: Dandelion, Frisila şi Alida. El fiind deja foarte bătrân, abia ţinându-se pe picioare,
le chemă într-o zi la el și le spuse:
- Dragele mele fete, după moartea mamei voastre, nu-mi mai doream să trăiesc, dar, de dragul vostru, am
depășit acea perioadă și am regăsit pofta de viață, Acum, însă, am hotărât ceva:
- Ce, tată? Întrebară fetele în cor.

- Am hotărât că azi veți pleca în lumea largă, ca să vă faceți și voi un rost.
- Tată, dar de ce trebuie să te părăsim?, întrebă Dandilion.

- Eu nu mai pot să am grijă de voi, așa că trebuie să plecați, dar vă veți putea întoarce oricând veți vrea
să vă vizitați bătrânul tată, după ce veți fi pe picioarele voastre.
- Dragă tată, dacă aceasta îți este dorința, vom pleca mâine în zori, spuse Dandilion tristă.

A doua zi, fetele își făcură bagajele și plecară spre templul orașului. Fiica cea mare era o
credincioasă devotată a zeului ocrotitor al acelor tărâmuri și, în plus, avea și o voce de aur. Ajunse acolo,
aceasta începu să cânte uimind pe toată lumea, chiar și pe preot, care îi spuse:
- Dragă fată, zeul te-a trimis aici pe tine și pe surorile tale, să ne încântați cu vocile voastre. Tare m-aș
bucura dacă ați putea să rămâneți aici.
- Părinte, nu putem rămâne decât până mâine, pentru că trebuie să plecăm degrabă, spre Țara
Dragonului de Jad, din China.

După un lung drum, ajunseră la Marele zid chinezesc, acolo unde dădură peste un băiat slab,
rănit și înfometat. Lui Dandilion i se făcu milă de el și îi dădu de mâncare. După ce își mai veni în fire
el spuse:

- Eu sunt Ahemar și m-am luptat cu dragonul de jad, pentru a-mi salva familia, dar m-a învins. Ar fi bine
dacă ați vrea să veniți și voi cu mine pentru o nouă încercare. Dacă vom fi mai mulți, sigur îl vom putea
învinge.

Cei patru, prieteni acum, pornesc spre satul cel mai apropiat, unde poposesc la niște rude ale
băiatului. În timpul nopții, însă, Frisila dispare, iar Dandilion, tristă, fuge spre un templu din apropiere
și, cu lacrimi în ochi, se adresează zeului:
- Zeule, de ce mă chinuiești? Mai întâi tata ne alungă din acasă, iar acum îmi dispare și sora!
În acel moment, o lumină puternică o cuprinse și o ridică, iar apoi se auzi și o voce:

- Dandilion, pentru că ai dat dovadă de curaj, mărinimie și devotament până acum, de aici înainte îți voi
dărui toate puterile din lumea asta, pe care însă va trebui să le împarți cu înțelepciunie și surorilor tale,
și lui Ahemar. Să știi că Trisila este în Tringhiul Bermudelor, acolo unde este ținută captivă de un demon
al apei. Mergi degrabă și o salvează, dar ai grijă că te pândesc mari provocări! Să nu te dai bătută!
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Fata alergă la casa unde înnoptase și le povesti prietenilor săi cele întâmplate. 			
Aceștia, neîncrezători la început, se prinseră de mâini, rostiră o incantație și, spre surprinderea lor, de
nicăieri apărură patru oameni voinici și chipeși care, în următoarele zile, îi ajutară să construiască o
corabie. După treizeci de zile, erau gata să ponească spre marea aventură. Merseseră fără prea multe
opriri, până când, aproape de locul cu pricina, le apăru în cale un monstru cu 50 de capete, cu patru
rânduri de picioare și șase rânduri de mâini, care îi sperie teribil, pe tineri. Dandilion își aminti o 		
incantație care făcu în așa fel încât să apară, în mijlocul lor, un arc cu săgeți de aur.

Atunci, Ahemar luă o săgeată și izbuti să îl lovească pe monstru drept în inimă. Acesta se
prăbuși în apă, iar sângele său se împrăștie, lăsând un miros greu de suportat. În tot acest timp, demonul
și Trisila priveau printr-un glob de cristal aventurile celor trei prieteni. Fata nu mai putea de bucurie
văzând cu câtă ușurință trecuseră surorile ei de monstrul fioros și începu să-l descoasă pe demon:
- Nu înțeleg, ce ai tu cu surioara mea?

- Ce am, zici? E o poveste veche, de când lumea, dar ți-o voi spune totuși. Demult, pe când sora ta avea
zece ani, tatăl tău a pus-o să spele rufe. Eu eram căsătorit cu cea de a cincea femeie, care mă trimisese
să fac mici cumpărături pentru gospodărie. Pe când mă întorceam acasă, sora ta a aruncat apa murdară,
pe mine.
- Stai! Să nu-mi spui că un ditamai demonul e supărat doar pentru atât?!

- Lasă-mă să termin, obraznico! De fapt, în acel moment, viața mea de muritor obișnuit a luat sfârșit.
Nu știu cum dar, după ce am scăpat cumpărăturile pe jos, acestea s-au împrăștiat și s-au lipit de mine,
împreună cu toți demonii prezenți de față, pentru ca, mai târziu, să ajung de râsul lumii. Nu-mi explic
nici acum ce s-a întâmplat exact, dar știu sigur că apa aruncată de sora ta a cauzat drama vieții mele și,
în acel moment, mi-am promis să mă răzbun.

- Înțeleg, dar sora mea tot nu pare să poartă vina celor întâmplate. Erau niște simple rufe murdare și
niște simple cumpărături răsturnate.
- Tu să taci! Eu decid ce e simplu și ce e complicat! Pe cine și când trebuie să mă răzbun!

În același, timp tinerii de pe corabie înaintau cu greu, prin apa roșiatică, încercând să pună la cale
un plan prin care să o salveze pe fată. Dintr-o dată, le apărură în față sirenele din Triunghiul Bermudelor.
Alida, care le văzuse prima, le spuse tuturor să-și acopere urechile, pentru că toți cei care le aud sunt
pe loc vrăjiți și scapă totul de sub control. Datorită atenției fetei, cei trei s-au salvat și au trecut cu bine
și prin această încercare. Puțin mai încolo, au ajuns la un vulcan, unde Ahemar simți că erau ascunși cei
doi. Coborâră din corabie și, vrând să pornească pe o cărare, le apărură în față niște gorile, extrem de
diferite față de cele pe care le știau.

Aveau cranii, în loc de cap, și bețe, în loc de picioare. Când le văzu, Alida era cât pe ce să leșine de
spaimă, dar își reveni repede în fire. Lui Dandilion îi veni o idee genială și spune zâmbind:
-Ahemar, doar tu ne poți salva de această dată!

Rostește o incantație și zbaaang, băiatul era deja îmbrăcat cu o fustă din iarbă, fardat cu noroaie
colorate și, până să-și dea seama ce s-a întâmplat, era deja trimis să seducă gorilele, pentru ca fetele
să poată trece de ele. Zis și făcut. În scurt timp, băiatul fermecător le suci mințile și reuși să ajungă la
punctul de întâlnire, fără prea mari bătăi de cap.
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Demonului nu-i venea să creadă că cei trei învinseseră monstrul, sirenele și gorilele. De nervi,
se albi pe cap, iar Trisila nu mai putea de bucurie. Abia aștepta ca surorile ei să ajungă și să-l ucidă pe
demon. Dar, când se aștepta mai puțin, fu luată și dusă pe cel mai înalt și mai abrupt munte. De acolo,
demonul începu să urle cât de tare putu:
-Dacă îndrăzniți să vă apropiați, o voi arunca negreșit de aici.

Și făcu acel lucru, iar Trisla căzu în gol, lovindu-se de pietre și căzând tocmai la picioarele lui
Ahemar, fără suflare. Acesta o ridică și o duse în fața fetelor care începuseră să o jelească. Timpul parcă
se opri, totul se intuneca, vântul nu mai bătea și păsările nu mai ciripeau. Fetelor nu le venea să creadă
că demonul le ucisese sora. De supărare, Dandilion se transformă în lumină și se apropie încet de cel
fără de suflet, vrând să-și răzbune sora. Demonul încercă să o rănească cu o sabie, iar, în acest timp,
Ahemar îl atacă pe la spate, reușind să-l doboare de această dată. Lucrurile se petrecură foarte rapid, iar
tinerii au dat dovadă de mult curaj și pricepere, trecând și peste acest ultim obstacol. Lumina puternică
creștea tot mai mult, iar sufletul fetei moarte se reîntoarse în trupul acesteia. Revenindu-și în fire, cele
trei fete se îmbrățișară și începură să plângă de fericire că s-au regăsit. Hotărăsc să se întoarcă acasă, la
tatăl lor, sătule de plimbări și aventuri. Ahemar, emoționat, își face curaj și îi mărturisește lui Dandilion
sentimentele lui și o cere de nevastă. Aceasta acceptă și, fericiți, pornesc cu toții spre Jammra, acolo
unde tatăl bolnav trăia încă de pe o zi pe alta și unde organizează o nuntă mare, cum numai indienii știu
să facă: cu multă muzică, multă mâncare și multă culoare.
Și-am încălecat pe-o șa și am spus povestea așa, nu?

Sînmihăian Delia,
		

12 ani
Așchileu Mare, județul Cluj
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Clasa a V-a, Școala Gimnazială Așchileu Mare

Îngerul din rugăciunea mea
Era o zi însorită, ca mai toate zilele din lumea aceea. Lumina se cernea printre ramurile înflorite
ale grădinilor de meri, unde ne odihneam în pătuțuri pufoase și calde. Da, acolo, în Raiul bebelușilor,
sunt grădini imense cu meri, dintre care unii sunt înfloriți, alții sunt plini de mere galbene-strălucitoare
sau roșii.

Era ziua în care se deschideau porțile acelea mari și aurii, ca să intre mămicile, să-și aleagă 		
bebelușii. Și pentru că era o zi atât de importantă, o adevărată sărbătoare, unii plângeau de emoție, alții
, așa cum eram și eu, așteptau cu sufletul la gură, fără să îndrăznească să scoată vreun sunet. Eu eram
atât de copleșită de curiozitate și de emoție, să văd cine mă va alege, încât abia mai respiram. Dincolo de
poarta aceea, era un șir nesfârșit de tătici, cu buchete mari de flori, în mâini, emoționați și nerăbdători,
așa cum sunt de obicei tăticii.
S-a deschis poarta și au început să intre mămicile. Fiecare privea cu grijă și cu mare dragoste în
dreapta și în stânga, apoi se hotăra și alegea un bebesuș, pe care-l lua în brațe și se îndrepta spre tăticul
care astepta lângă poartă. Mămicile tot veneau, alegeau și plecau fericite, bebelușii erau tot mai puțini,
dar eu parcă eram invizibilă. Nimeni nu se oprea lângă mine, nimeni nu se hotăra să mă aleagă. Eram
sigură că am un defect, de care nu eram conștientă, la vremea aceea, dar ce puteam să fac?

Am închis ochii, să nu las lacrimile să-mi curgă pe obraji, și m-am rugat să vină, așa cum mi s-a
promis, un înger, pe care eu îl voi numi mamă. Acolo, în rugăciunea mea, avea un chip cu adevărat de
înger. Mi-am lăsat gândurile să se joace, pentru că asta mă făcea fericită. Nu a trecut foarte mult timp.
Acolo nici nu știam, de altfel, cum este cu trecerea timpului, așa că măsuram totul după cât de lungă ni
se părea așteptarea. Prin urmare, nu a trecut mult, pentru că nici nu-mi terminasem rugăciunea, și am
auzit lăngă mine o voce atât de frumoasă și de melodioasă, cum nu mai auzisem decât în somnul meu.
Nu îndrăzneam să deschid ochii, pentru că eram sigură că este un vis și nu doream să se termine.

Vocea dulce a rostit numele meu, așa că am deschis totuși ochii încet și am zărit, în lumina aceea,
cernută de florile de măr, o ființă de o frumusețe cum nu mai văzusem. Era mică de statură, avea părul
blond-cenușiu ciufulit, pentru că vântul se juca în șuvițele ondulate, ochii verzi, ca iarba, mâinile mici și
moi, făcute parcă doar pentru mângâieri.
Ea îmi rostea mereu numele și avea ochii plini de lacrimi. Nu înțelegeam prea bine cum oamenii pot să
zâmbească și să plângă în același timp, și asta a fost o nedumerire pe care o am și astăzi.

M-a luat în brațe. Era atât de cald și de odihnitor, cum numai în brațele mamei poate să fie. Aș
fi vrut să-i mulțumesc, dar eu încă nu știam să vorbesc. Trebuia să fac totuși ceva, așa că mi-am lipit
pieptul de pieptul ei și i-am simțit ritmul inimii cum se scurge în inima mea. Eram două inimi, dar avean
același ritm, simțeam aceeași dragoste și aceeași bucurie.

Da, această ființă minunată este îngerul din rugăciunea mea. Uneori, mă gândesc cât aș fi fost de
nefericită dacă m-ar fi ales o altă mămică. Atunci am fost tristă, pentru că doream să fiu și eu aleasă, dar
acum îmi dau seama că doar mămica mea putea să mă aleagă, pentru că, deși suntem două inimi, șimțim
la fel, deoarece suntem unite printr-un cerc al iubirii. Mama mea este îngerul meu, modelul meu, este
cea mai frumoasă și mai înțeleaptă ființă din lume.
Acum, nu uit să mulțumesc mereu Lui Dumnezeu, că mi-a dat o astfel de mămică.
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Trif Tania Mara,
12 ani ,
Oradea, județul Bihor

clasa a VI-a , Liceul,,Onisifor Ghibu“ Oradea,
Prof. Laslău Diana

Respiraţie
Pe piele şi păr, mi se aşezau picuri albi,

Lângă mine copacii îşi ascultau dorurile
Şi ningea din nou peste noi, iar eu
Deşurubam fulgii agăţaţi de cer

Şi îngerii păreau să coboare printre ei,
Curgeam şi eu spre pământ, iar ochii
Îmi scânteiau. Nu puteam rosti

Niciun cuvânt, parcă auzeam muzica
Făcută de vântul rece, nu ştiam

Ce să spun. Nici ce să fac, dar acum
Am aflat că, dincolo de frig şi

Zăpadă, pot auzi respiraţia fulgilor.
			

Haiku

Cireșe

Cireşele coapte			
Se ascund printre crengile		
Pline de podoabe.			
Floare de mac

Floarea de mac			
Priveşte spre soare			
Înroşită.
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Oprică Andreea
12 ani
clasa a VI-a

Clubul Copiilor Medgidia, județul Constanța
Prof. îndrumător Luciu Marilena

Primăvara
Primăvara iar sosește,

Primăvara-i minunată!

Și cu fluturi colorați,

Atmosfera-nmiresmată

Cu stoluri de păsărele
Prin poiene aruncați.

Parcă totu-ntinerește...

Vară, pe tine te-așteaptă!

Muguri-au îmbobocit,

Primăvara a sosit

Și, pe dalbe rămurele,

Soarele nu s-a zgârcit,

Copacii au înverzit,
Se așează păsărele.

Cu mult soare și căldură.
Și ne-a dat...temperatură.

Florile înmiresmate

Păsărelele-au venit

În grădina minunată,

În oraș le-am și primit

Ce frumos au înflorit!
Cu-n miros te-au copleșit.

Iar noi, cu mare bucurie,
Pe sub streșini și în vie.

Primăvara-i minunată!

Noi ne-am luat tricourile,

Atmosfera-nmiresmată

Am plecat la jocuri noi.

Parcă totu-ntinerește...

Vară, pe tine te-așteaptă!

Băieții și-au luat mingile,
A fost mare tărăboi!

Muntean Alexia
12 ani

Oravița, județul Caraș-Severin

Clasa a VI-a A, Școala Gimnazială ,,Romul Ladea’’Oravița
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Prof. coordonator: Anoca Adelita

			

Experiențe

E o zi frumoasă, de primăvară. Chiar dacă plouă, e o zi specială. Familia îmi sărbătoreşte ziua de
naştere. Astăzi, împlinesc doisprezece ani.
Când m-am trezit, părinţii mi-au spus şi mi-au cântat „La mulţi ani!”. Am luat micul dejun 		
împreună şi am fost foarte veseli.

Apoi, m-am dus la şcoală (pentru că e vineri). În acest timp, părinţii mi-au pregătit o mare
surpriză. Mi-au sunat toţi prietenii şi i-au invitat la petrecerea mea. Când m-am întors de la şcoală, erau
ascunşi şi au sărit, strigând: „Surpriză! La mulţi ani!”. „Mulţumesc aşa de mult! E o surpriză minunată!”,
am zis eu.

Încă ne distrăm împreună, acum... Petrecerea e minunată. Toată lumea râde, dansează şi discută!
Sunt foarte fericită şi am senzaţia că zbor!

Mai târziu, voi avea un tort mare, cu o balerină în vârf. Voi sufla în cele douăsprezece lumânări
şi-mi voi pune o dorinţă. După ce vom savura deliciosul tort şi ne vom mai distra un pic, va trebui ca toţi
să plece acasă...
...Intru în casă, cu părinţii mei, pentru că s-a răcit afară. Încep să mă uit pe fereastră. Petrecerea
s-a terminat! Privesc cerul înstelat. Văd o stea căzătoare. E minunată! Îmi pun o dorinţă: „Îmi doresc să
pot zbura!”. Un miracol... Chiar zbor! Ajung într-un loc magic. Sunt pe un munte, iar jos, acolo, e un abis.
Zbor către abis şi sar... E ca un vis! Nu mă pot controla!...
Am aripi!

Visul mi s-a transformat în realitate!

Zbor ca o pasăre! Brusc, vraja dispare.

Sunt din nou acasă: îmi sărut părinţii de „noapte bună” şi mă duc în camera mea.
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Ce zi!

Experiences

It is a beautiful spring day. Even if it is raining, it is a special day. My family celebrates my

aniversary. I am turning twelve today.

When I woke up, my parents told me ”Happy Birthday!“ and they sang me the ”Happy Birthday“
song. We had breakfast together and we were very cheerful.

Then I went to school (because it is Friday). During this time, my parents prepared a big surprise
for me. They called all my friends and invited them to my party. When I came from school they were
hidden and then they popped, saying: ”Surprise! Happy Birthday!“. ”Thank you so much! It’s a wonderful
surprise!“.
We are still having fun together... My party is great. Everybody is laughing, dancing and talking!
I am very happy and I feel like flying!

Later, I will have a very big cake with a ballerina on top. I will blow out the twelve candles and
I will make a wish. After enjoying this delicious cake and having a bit more fun, everyone will have to go
home...

I enter the house with my parents, because it is cold outside. I start to look out of the window.
The party is over! I am looking at the starry sky.I see a falling star. It is wonderful! I make a wish:”I wish
I could fly!“. A miracle... I’m flying! I arrive at a magical place. I am on a mountain, there is an abyss down
there.
I fly to the abyss and jump... It’s like a dream! I can’t control myself!...

I have wings! My dream has come true! I fly like a bird! Suddenly, the spell disappears.
I am at home again: I kiss my parents „good night” and I go to my bedroom.

														
What a day!

Chima Ana Veronica,
12 ani,
Brezoi, județul Vâlcea
Liceul „Gheorghe Surdu” Brezoi, clasa a VI-a A,
Profesor, Jianu Cătălina.
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M-am întâlnit cu primăvara după colț
		
„Era primăvară”, deși nu era. Îmi părea o simplă minciună; un pretext sub care se
ascundeau încă bobocii de nea. Ce-o fi așteptând primăvara cea întârziată? M-aș fi preschimbat până și
eu în păsările mute ce se însemnau cu litere sonore pe bolta cerească. Dar nu puteam. Puteam doar să
mă uit precum un călător ce-a pierdut trenul în zarea ce-ar fi trebuit să-ntâmpine venirea primăverii.
Căci în lung și-n lat tot mai erau pergamente arse de gheață, peste care învățau să patineze fulgi de nea.
Chiar și oamenii gândeau un moment de patinaj artistic pentru acel ring, dar abia că reușeau.

Și-așa mi-am petrecut eu vacanța care era dedicată primăverii, furată precum un juvaier de către
iarnă. Cotrobăind străzi pustii, ce, în schimb, ar fi fost covoare de flori peste care oamenii fotografiau
fiecare pas. Străzi mărginite de clădiri precum zăpada: falnice, dar reci. Și, tot așa, am primit eu frigul în
mine, el cunoscând că îi ofer căldură. Eram un ucenic al primăverii, căci oricât de grea era haina peste
mine, tot cedam căldură la fiecare pas.

Am dat colțul și tare grăbită era femeia de care m-am ciocnit. Acum, ședeam peste un taburet de
zăpadă, pe care l-aș fi croit fără voia mea. Femeia, al cărei chip încă mi-era neștiut, a exclamat cu o ușoară
tonalitate tristă:
—Bietele flori!

Iar aceasta a fost cea mai bizară frază auzită în acea zi. Am fost ridicată de antebraț, simțind o
atingere fierbinte chiar și prin paltoane groase. M-am uitat, cu o curiozitate a Pandorei, în urma mea.
Astfel, am zărit un mănunchi de fire încondeiate în petale de sidef. Și gândul meu rupt a ajuns de către
graiul căruia îi ofeream acum toată atenția mea:
—Iartă-mă fiindcă am întârziat.

Iar acesta era momentul ce m-a împins să-i văd chipul acestei doamne, ce se vedea că-i plac florile.

Mi-am ridicat privirea. Avea chipul bălai, peste care erau înfipți doi ochi de opal, care nici măcar
ei nu aveau aceeași nuanță de pe o paletă de pictură. Părul îi era codalb, lung precum o cascadă ce-i
venea ghizdav peste umeri. Avea un aer de călător sofisticat, impresie dată și de valiza din mâna sa
dreaptă ce ascundea documente, cărți de joc sau poate secrete tainice: chiar necesarul unui călător!
Și-așa, țesând toate indiciile în ansamblu, ieșea victorios trupul primăverii. O mare frustrare îmi crease
această idee, dar ce altceva puteam face? Trebuia să-mi cred pe cuvânt cugetarea.
Ea stătea și privea ochii mei, de parcă știa cum îmi izvorăște gândul. Așa a decis să-mi arate, cu
adevărat, că este primăvară și-n suflet, și în afară.

De-îndată crezusem c-am adormit, fugind deja în Țara Viselor, dar eram, de fapt, în aceeași
lume, după același colț de piatră. Era natura care ajunsese dominată de ramurile femeii și care era
imediat topită de șemineul sufletului ei. Așa a mucegăit tot tabloul de pânză albă, cu vopseluri albe.
Așa s-a pigmentat o lume în miresme calde și imagini parfumate. Și-astfel, am putut vedea un regat de
primăvară, cu secrete tot mai tainice, dar pe care acel chip era mareea ce împânzea atâtea suflete în
mirajul de primăvară.
Și-așa m-am întâlnit cu primăvara după colț, care mă aștepta să o aștept.

Beceanu Alexia
12 ani
Giurgiu, județul Giurgiu

clasa a VI-a, Șc.Gimnaziala nr.10- Giurgiu
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Prof.coord. Cernat Mihaela

				

Cărțile vorbesc

Deschide cartea și citește,
Copile, cu ochii curioși

Și vezi un suflet ce privește,

Prin file cu zâne și feți-frumoși.
Auzi o voce ce te cheamă
Pe tine, tânăr cititor,

Și dă răspunsul fără teamă,
Precum un mare gânditor.

Tărâmul fermecat te-așteaptă,
Cu drag...să-l treci în suflet
Și-o altă lume minunată,

S-o mântui într-un cuget.
Mirosul drag, al cărții vechi,
Te-mbie cu nesaț,

Tu lasă-te purtat de ea
Și nu vei regreta.

Așa-m făcut și eu cândva,
Mic și neînsemnat eram,

Și azi o carte îmi vorbea,
Iar eu tăceam…

Oglindă-n drumul vieții,
O carte se reflectă,

Spre drumul tinereții,
Deschide o copertă!
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Pe tărâmul cărților
Serile de iarnă sunt acele răstimpuri în care mințile proaspete de copil se deschid cu multă
dragoste, în fața unor cărți cu suflet. Așezat confortabil, pe canapeaua din sufrageria bunicilor, cu o
carte deschisă în mâini, am început să citesc „Salvarea regatului”. Paginile dezvăluiau un regat aflat în
mare primejdie, din cauza unor spiriduși care furaseră cerneala regală. Cu fiecare pagină citită, eram tot
mai fascinat de povestea ce-mi căzuse în mână.

Eroii poveștii erau curajoși și se luptau cu vitejie, cu forțele nevăzute, ce îi amenințau la tot pasul.
Regina regatului spera că vor câștiga lupta și cerneala fermecată va fi recuperată. Literele începeau să-și
schimbe forma, rândurile se mișcau ca valurile mării, nu știam ce se întâmplă, dar eram curios să aflu
ce urmează. Brusc, mă trezesc îmbrăcat în straie împărătești și având o sabie în mână. În jurul meu, era
o armată întreagă de soldați ce nu păreau nici oameni, dar nici animale. Atunci am înțeles despre ce e
vorba: urma să lupt pentru salvarea regatului.
Împreună cu regina, ce era doar o copilă, am hotărât să străbatem șapte țări și șapte mări, în
căutarea hoțului de cerneală și să recuperăm lichidul prețios, cu ajutorul căruia regatul ar putea din nou
să tipărească cărți și astfel, lumea copiilor, dar și a adulților, să fie mai frumoasă. Am aflat abia atunci că
toate cărțile din lume sunt scrise de autori iscusiți, pe tărâmul acela, și sunt trimise pe aripi de nori, în
lumea oamenilor.

Nu era timp de pierdut, așa că am pornit în mare grabă, călare pe niște ființe mari ce nu semănau
cu nimic din lumea animalelor, cred că erau niște dragoni. Am trecut prin două regate asemănătoare cu
al nostru și gardienii ne-au făcut cu mâna, apoi ne-au deschis poarta spre alte orizonturi. Am ajuns apoi
într-o dimensiune cu totul fermecată, erau o mulțime de flori vorbitoare, una mai frumoasă decât alta.
Ele m-au rugat într-un glas să rămân acolo, pentru că regele lor era tare bătrân și aveau nevoie de un
altul. Eu eram hotărât să nu mă opresc din drum și să-mi duc misiunea până la capăt. Când am ajuns
pe insula „Literelor”, acolo B și F se certau pentru cuvinte. Văzându-ne, ne-au spus că hoțul e pe insula
„Scrisorii”. Cu această informație prețioasă, am pornit mai departe. După încă două zile și două nopți, am
ajuns la destinație și hoțul era chiar acolo la poartă, așa că am vrut să-mi scot sabia din teacă și să termin
odată povestea aceasta, dar m-a privit cu fața lui de copil și cu mâinile la spate. Mi-a scris pe o foaie, din
cauză că nu putea să vorbească, că a furat cerneala deoarece auzise că adulții nu mai au timp să citească,
iar copiii preferă să se joace tot felul de jocuri pe calculator. Prin urmare, a decis să ia cerneala pentru
a crea cu ea un joc interesant. I-am explicat eu atunci că nu e chiar așa și că jocurile, de orice fel, nu pot
ține locul cărților niciodată; ele sunt hrană pentru imaginația, sufletul și inima oamenilor.
Dimineața, m-am trezit cu cartea pe frunte și bunicii care zâmbea pregătindu-mi micul dejun.

Speriat, am citit finalul cărții unde scria:Și cerneala a fost recuperată și mii de cărți de acum
înainte vor fi tipărite”.
Tonța Paul Cristian
12 ani

		

Macea, județul Arad
Școala Gimnazială „Pavel Covaci” Macea, clasa a VI-a
Profesor: Pantea Viorica
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Copilăria-basm fără sfârșit

Un cânt frumos, cu sunet de vioară,
Unde copilăria pururea dorită

Copilăria - universul magic,

E minunata primăvară.

Perioada minunată,

E primăvara vieţii,

Când nouă ni se pare

E visul împlinit.

Că marea e albastră

Copilărie dragă,

Şi soarele răsare

Timpul în care suntem fericiţi,

Când stelele te cheamă

Viaţa-i o grădină înflorită,

Când păsările cântă

Un cânt frumos, cu sunet de vioară,

Ea ne agaţă-n plete

E minunata primăvară.

În noi, în fiecare.

Şi de către toţi iubiţi.

Şi raiul e adânc,

Cu tril curat şi sfânt,

Unde copilăria pururea dorită

Doar joc şi veselie

E primăvara vieţii,

Şi ne pictează-n suflet

E visul împlinit.

Doar cânt şi bucurie…

Copilărie dragă,

Copilăria - un izvor de vise,

Mereu eu te-am iubit!

Ca delicatele narcise,

Înfloreşte ca un trandafir

Şi ne mângâie ca un zefir.

Copilăria - tărâm minunat,
Locul unde ne-am jucat

Timpul în care suntem fericiţi,

Frățilescu Amalia
12 ani

Şi de către toţi iubiţi.

Viaţa-i o grădină înflorită,

Oravița, Județul Caraș-Severin
Clasa a VI-a A, Școala Gimnazială ,,Romul Ladea’’
Oravița
Prof.coordonator: Anoca Adelita
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Fraţii mereu înving
A fost odată ca niciodată o împărăteasă frumoasă şi blândă, care domnea peste o ţară bogată,
cu oameni binecuvântaţi. Împărăteasa avea doi copii: o fată şi un băiat. Cei doi erau foarte diferiţi. Fata,
Carolina, era curajoasă, îndemânatică şi dornică să ajute pe toată lumea. Avea părul blond ca soarele şi
ochii albastri, plini de bunătate. Băiatul, Caspian, era timid, retras şi nu comunica cu plăcere cu ceilalţi.
Avea părul şaten ca pământul umed şi ochii negri ca măslinele.
Într-o zi, pe când Carolina fugea după fluturaşi, Caspian doar o urmărea cu privirea, de la umbra
unui copac. Într-un moment de neatenţie, fata s-a împiedicat şi a căzut într-o groapă. Caspian s-a speriat
şi, nemaivăzând-o, s-a aruncat în groapă după ea.
veneau.

Fără să-şi dea seama, cei doi copii au ajuns într-altă lume foarte diferită faţă din cea din care

Aici, copacii creşteau cu rădăcinile în sus, ploaia ieşea din pământ şi cădea în cer, râurile curgeau
de jos în sus. Deşi era ziua, pe cer era luna care strălucea mai tare decât soarele, iar locuitorii dormeau
liniştiţi.

Tot plimbându-se ca să afle unde sunt, a început să se însereze şi să răsară soarele, care nu lumina
mai deloc. Oamenii au început şi ei să se trezească. Umblau în mâini şi rosteau cuvintele, de asemenea,
tot invers. De aceea, celor doi eroi le-a fost imposibil să-i înţeleagă.
Obosiţi, copiii au intrat în pădure să se odihnească. Cum au pus capul jos, să se culce, au şi adormit.
În preajma lor, în schimb, cineva le dădea târcoale. Era balaurul cu două capete, cel ce stăpânea pădurea
şi cel care şi-a dorit să vadă cine are curaj să-i calce teritoriul.

Văzând-o pe Carolina, a răpit-o şi a dus-o în peştera lui. Nu după mult timp, Caspian s-a trezit
şi el şi a plecat în căutarea surorii sale. Şi-a luat inima în dinţi să o caute, chiar dacă pădurea era
înspăimântatoare.
La o răscruce de drumuri, s-a întâlnit cu Zâna Pădurilor care i-a povestit ce s-a întâmplat cu sora
lui. Tot ea i-a spus că îi va da sabia fermecată, care taie capetele balaurilor, fără ca acestea să mai crească
la loc, dacă el îi va curaţa grădina de rădăcinile copacilor care au crescut şi au acoperit-o.

Terminându-şi treaba, Caspian a pornit mai departe, cu sabia în teacă. Nu după mult timp, a găsit
peştera căutată. În faţa peşterii, îl aştepta balaurul plin de furie. Între cei doi, a început o luptă grea. S-au
luptat trei zile şi trei nopţi, până când balaurul a obosit şi Caspian a reuşit să-i taie unul dintre capete.
Speriat, balaurul i-a promis că-i va elibera sora şi-i va spune şi cum să ajungă acasă, dacă îi va cruţa
celalalt cap.

Fericiţi, cei doi fraţi s-au luat de mână şi s-au dus să caute cea mai groasă şi cea mai înaltă rădăcină,
pentru a se arunca spre cer.
Ajuns acasă, Caspian s-a simţit mai curajos şi Carolina mai atentă. Ei şi-au promis să aibă grijă unul
de altul toată viaţa.
Şi-au trăit fericiţi până la adânci batrâneţi.

Şi-am încălecat pe-o şa şi v-am spus povestea aşa.

Simon Ilinca,

12 ani,
Târgu Mureș, județul Mureș
clasa a V-a, Şc. Gimn. Tudor Vladimirescu, Târgu Mureş
prof. îndrumător – Moldovan Maria Lavinia
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Visul

Era sfârșitul anului școlar și eram foarte nerăbdător să merg în vacanță la bunicii mei de la țară,
unde urma să îl revăd pe prietenul meu, care este vecin cu bunicii mei. Suntem prieteni de mici, chiar
dacă el este un copil mai special.
În ziua aceea, intrând cu mașina pe strada copilăriei mele, l-am văzut pe prietenul meu ce mă
aștepta în fața casei bunicilor. Amândoi eram foarte bucuroși că ne revedem. Am povestit și am râs de
întâmplările haioase, petrecute la școală.

Uitându-mă la el, am observat că era schimbat. A început să îmi povestească ce a visat el într-o
noapte. Ne jucam împreună șotron, făceam întrecere cu bicicletele sau jucam fotbal, iar când se întâmpla
să cădem, râdeam unul de celălalt. Dar când s-a trezit, și-a dat seama că a fost doar un vis, pentru că nu
putea să facă lucrurile acestea, fiind imobilizat într-un scaun cu rotile. Spunea că ar vrea mereu să aibă
acel vis frumos, în care poate și el să se joace ca orice copil de vârsta lui.

Ce nu poate lua nimeni este zâmbetul și inocența copilăriei. Copilăria este locul de refugiu din
calea problemelor. Nicio vârstă nu ar trebui să ne ia inocența copilăriei, dorința de a visa și de a fi fericiți
pentru cele mai mărunte lucruri, oricâte probleme am avea.
Sunt sigur că, într-o zi, visul prietenului meu va deveni realitate și chiar vom juca fotbal 		
împreună.
Trebuie doar să crezi în visele tale și ele pot deveni realitate.

Buzatu Martin Julian,
12 ani
Macea, județul Arad
clasa a VI-a, Școala Gimnazială „Pavel Covaci” Macea
Profesor: Pantea Viorica
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Vis de toamnă
A trecut vara grăbită,

Struguri, prune, mere, pere,

Iar eu, în această seară,

Un lucru însă lipseşte…

Gata cu vremea-nsorită!
Spun cu greu:,, Adio, vară!’’

Văd! Le-ai adus şi pe ele!

Toamnă, ce crezi tu că este?

Dragă toamnă, ai sosit!

Toamna însă nu răspunde.

De la prima frunzişoară,

Suntem trişti, s-a terminat,

Cu bine te-am regăsit.

M-am gândit, seară de seară,
Şi, cu primul vânticel,

Se face că nici n-aude.

E toamnă cu adevărat!

Am compus un cântecel:

Văzduhul e înnorat,

Când toamna păşeşte-n sat,

Sentimente, dintr-o mie,

Vacanţa s-a terminat.
Ultima zi călduroasă

Păsările au plecat.

Eu aleg… melancolie.

A fost foarte preţioasă.
Toamnă, dacă ai venit,

Spune, ce ne-ai pregătit?

Ploaie, fructe, vânt, magiun,
Sau este ceva mai bun?

Stroca Ioana
12 ani
Oravița, județul Caraș-Severin
Clasa a VI-a B, Școala Gimnazială ,,Romul Ladea’’
Oravița
		

Prof. coordonator: Anoca Adelita
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Zbor înalt

Înger mic și blând,

Zbor în larg, fără avânt.

Te-ai născut, copile drag,
Șă te lași purtat de vânt.

Zbori în văzduh, fluturaș,
Doar odat’ ești copilaș.

Doar odată poți să zbori,
Copile drag, către nori.
Anii repede se duc,

Aripioarele se strâng,

Zborul este tot mai greu,
De nu esți copil mereu.
Zâmbetul de copilaș
Și aripi de fluturaș,

Să ai mereu în viața ta,

Copile, oriunde te-ai afla.

									

Matiș Felician,
		

12 ani
Măguri-Răcătău, județul Cluj

		

Școala Gimnazială Măguri-Răcătău, clasa a VI-a
profesor, Neag Ancuța
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Fluturi argintii

Iarna este anotimpul naturii moarte, al tristeții, al melancoliei, este opusul veseliei pentru
aproape toți adulții și nu numai.

Dar, nu demult, într-o seară, plimbându-mă prin parcul din centrul orașului, o liniște profundă
mă cuprindea. Totul parcă era adormit și ningea feeric. M-am așezat pe o bancă, dând zăpada cu grijă la
o parte, parcă să nu o deranjez prea tare sau să clintesc liniștea și armonia din jurul meu. Nu departe de
mine, au apărut doi tineri îndrăgostiți, purtați de magie, alergând prin stratul moale și pufos de omăt. Ei
râdeau și se bulgăreau ca-n copilărie. Ningea feeric, ca într-un basm frumos.

El, din lut de argint, modelă un rege cu ochi de tăciune și brațe ferme de arțar, iar ea, prinsă de
jocul lui, înțelegându-i gândul, sculptă cu har desăvârșit o prințesă dalbă.
Cerul era luminat și ningea necontenit, iar oamenii de gheață se priveau tăcuți în regatul alb, cu
decor angelic, făcuți fiind unul pentru altul.

Fluturi de cristal au împresurat cerul, la vederea oamenilor de nea născuți din iubire, iar gândul
meu de copil mi-a spus că vor fi fericiți până la primăvară, când își vor închina viața țărânii. Pe alei se
aprind două felinare, două noi destine purtate pe aripi de fluturi argintii, roi de fluturi de cristal cu zâmbete inocente, de copii.

Aceasta este magia copilăriei: să vezi sublimul acolo unde nu-l vede multă lume, să vezi frumosul
în cele mai simple lucruri, dar, mai ales, să te poți bucura de acest frumos simplu, care este atât de fragil.
Îmi dau seama că, acum câțiva ani, puteam invoca fluturașii și ei îmi răspundeau promt, în orice situație,
oricât de nefericită mi se pare azi, și erau atât de mulți și multicolori. Astăzi, însă, sunt doar câțiva și mai
puțin colorați, dar îi consider mai prețioși. Sunt bucuros că i-am putut vedea în acea seară friguroasă de
iarnă, care mi-a încălzit atât de frumos inima, și mi-aș dori să-mi fie alături, toată viața mea, să păstrez
măcar un pic din inima de copil și ca fluturii să îmi fie tovarăși, fie ei doar argintii.

Costea Jordi
12 ani
Macea, județul Arad, Școala Gimnazială „Pavel Covaci” Macea, clasa a VI-a
Profesor: Pantea Viorica
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Apus de soare ignorat

Vântul flutura ușor firele ierbii, în timp ce soarele îi dădea o nuanță roșiatică. Câțiva copaci
străjuiau câmpia, întinzându-și umbrele pe o distanță de două ori cât înălțimea lor. La rădăcina lor,
copacii aveau un izvor limpede și rece ca gheața, care devenise în scurt timp principala sursă de apă,
pentru cei din poiana cu mutături de vară, a muntenilor din Dobrin.
Se auzeau zgomote nedeslușite, behăitul oilor, țipetele copiilor, strigătele oamenilor, de undeva,
din depărtare .

Doar o fată mai rămăsese cu vadra la apă. Era înaltă, subțirică și plăcută la chip. Purta un veșmânt
din lână de oaie, era încinsă la brâu cu o cingătoare și în picioare avea sandale din piele.

Era o femeie de o frumusețe copilărească. Ochii negri erau limpezi, fără pic de viclenie sau
prefăcătorie, iar chipul ei bronzat era acoperit de o minunăție de păr negru. Strâns într-o împletitură la
spate, îi ajungea până la brâu .

Dacă statutul ei, de singura femeie din casă, nu i-ar fi răpit tot timpul, probabil că ar fi stat și-ar
fi privit superbul apus de soare, iar în inima ei fragedă s-ar fi înfiripat nenumărate visuri mărețe, care
poate aveau să se îndeplinească cândva. Dar tânăra nu lua în seamă această chemare, ea trăia în prezent,
iar la celelalte timpuri nu se gândea și nu avea să se gândească vreodată.
Si-n timp ce soarele roșiatic cobora tot mai mult spre asfințit, ea merse cu pași ușori, spre stână,
unde o aștepta fratele ei drag .

Buș Daniel
12 ani

		

Maguri Răcătău , județul Cluj
Școala Gimnazială Măguri – Răcătău, cls:a-V-a
Profesor coordonator : Crișan Marioara
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În amintirea bunicii
Demult, într-un sat, trăia o bătrânică cu nepoțelul ei.

Băiețelul era crescut doar de bunica lui, își iubea bunica foarte tare, era totul pentru el.

Într-o zi, venind de la școală, niște ,,șmecherași” s-au luat de el, pentru că era poreclit ,,tocilarul
clasei”, încercând să-l lovească cu picioarele, dar, într-un moment dat de Dumnezeu, a reușit sa fugă din
calea lor, spre casă. Ajunse acasă, tremura tot, abia reuși să-și tragă sufletul, începu să plângă, măicuța
lui îl luă în brațe, îi șterse ochii cu palma ei, bătătorită de sudoarea câmpului, și-l întrebă duios:
-

Dragul buni’, da’ ce s-a întâmplat, de plângi așa ?

Iar băiețelul povesti, printre suspine, ce s-a întâmplat. Bunica continua să îi șteargă cu dosul zadiei
lacrimile de pe obrăjori. Se întâmpla cu puțin timp înaintea încheierii anului școlar.

La premiere, băiețelul a venit ținând-o pe bunica strâns de mână și cu un buchet minunat de flori
multicolore, mici ca niște fluturași, pentru doamna învățătoare. A fost fericit că a încheiat cu media cea
mai mare din clasă, bunica lui era foarte mândră de îngerașul ei, pe care îl adora și îl privea cu lacrimi în
ochi, că a luat premiu.Toți prietenii lui de joacă și toții vecinii erau surprinși de rezultatele lui, deoarece
știau că bunica lui nu avea mari posibilități, dar băiețelul era ambițios, modest și ascultător.
Ajunși acasă, băiețelul își atârnă premiul și coronița în târnațul casei, o luă pe măicuța sa de mână
și o duse în grădinuța cu flori, din spatele casei, acolo unde obișnuia să stea în poala bunicii, aceasta
povestindu-i deseori copilăria ei. Parcă și fluturii multicolori se opreau pe câte-o floare, din dansul lor,
să asculte poveștile măicuței. Era o lume desprinsă din povești.
Băiețelului îi plăcea să meargă în grădina cu flori, tolănindu-se în iarba pufoasă, citind cărțile lui
preferate sau, când avea un of pe inimă, vorbea cu fluturii sau zburda de bucurie, printre ei.

După ce flăcăul crescuse și împlinise 14 ani, măicuța lui i-a dat o scrisoare păstrată cu grijă de
bunica lui, într-un batic vechi, ținut într-o ladă veche, în podul casei, scrisă de mama sa, înainte să
moară, pentru el.

Era emoționat de cuvintele lăsate de mama sa, în scrisoare, află că și ei îi plăcea să meargă vara
în grădina cu flori, să privească fluturii cum dansează printre flori și razele soarelui în adierea lină a
vântului.

Anii trecuseră și flăcăul măicuței terminase școala, liceul și facultatea și venise timpul însurătoarei,
iar măicuța lui dragă ajunsese zilele să-l vadă așezat la casa lui.
Bunica era atât de fericită, mândră de nepotul său încât a jucat toată noaptea la nunta luia, la fel cum
dansau fluturii în grădina cu flori, din spatele casei sale.

La scurt timp, flăcăul a devenit tată, iar măicuța lui, mult iubită, a devenit străbunică și se întreba
câte zile îi va mai da Dumnezeu să-și vadă strănepotul mare. Dar, din păcate, nimeni nu poate trăi o
veșnicie, deoarece nimeni nu e nemuritor, la fel și fluturii, ei nu pot dansa toată viața.

Într-o după amiază, măicuța în vârstă de 110 ani a dorit să meargă în grădina cu flori să privească
pentru ultima oară dansul fluturilor în adierea vântului.Parcă a avut o presimțire deoarece spre seară
s-a stins din viață cu zâmbetul pe buze, purtată spre cer pe aripi de fluturi.
Nepotul său a avut și el un vis înainte de a muri măicuța lui... era în grădină și era purtată de fluturi
multicolori deasupra grădini de flori unde obișnuia să stea cu el.

Acum el știe că acolo, sus, bunicii îi va fi bine și o va purta în sufletul lui, pentru totdeauna, asemeni
zborului de fluturi.
Lup Tudor Laurențiu
13 ani

Sântana, județul Arad
Clasa a VI-a, Liceul Tehnologic,,Ștefan Hell” Sântana
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Poezie de iarnă

Draga mea

Ai ochi de stea

Ca prin farmec, hipnotizat,
Alunec în vid ca uitat.
Și în raza de lumină,

Coboară din cer o mână;

E mâna Speranței uitate,

Ce-o avem în fiecare noapte.

Farmecul, speranța care mă ajută,
Acum mă uită,

Plutesc în spațiul infinit,
Fără speranțe, fără vise.
Privesc în gol și zic:

-Cu toții m-au uitat,
Ca de vânt suflat,

M-aplec și văd: SOARELE!
El strălucește ne-ncetat
-Strălucești!!!

Și nimănui nu-i pasă de tine?
Deodată aud o voce:

-Nu contează dacă ai sau nu prieteni,
familie sau un suflet lângă tine,
Contează bucuria de a spune:
trăiesc, sunt aici și exist!

47

Eu și Atherton

Mergând prin pădurea întunecată, în calea mea apare un băiat pe nume Atherton. El are puteri
tămăduitoare și este un foarte bun elev la școală.
Ne împrietenim și ne continuăm drumul împreună. Mă bazez pe el, căci este de prin partea locului.

Găsim o casă, din care iese un vrăjitor bătrân. El ne povestește că undeva, în pădurea aceasta, este
un monstru cu patru ochi, care se joacă cu patru animăluțe de pluș: Freddy, Bonnie, Chika și Foxy.
Nu ne e teamă și mergem relaxați spre monstru. Ne vede și strigă la noi cu o voce groasă:
- Ce căutați voi, în pădurea mea?

- Doar voiam să explorăm puțin și plecăm. Scopul nostru este acela de a găsi copacii bolnavi
și a-i vindeca.
- Bine, dar să nu cumva să tăiați copacii acestei păduri! Altfel...
- Nu o vom face, pentru că iubim natura!

Împreună cu Atherton fugim spre casă, bucurându-ne că am lăsat în urmă o pădure sănătoasă!

Bănete Tudor
13 ani

Turda, județul Cluj

Clasa VI-a, Școala “Andrei Șaguna” Turda
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Peisaj autumnal
Cerul țese versuri
Deasupra mea

Și timpul aș vrea

Să rămână blocat

În clepsidră. Frunze

Zboară de pe ramuri,

Ca niște fluturi fără aripi,
Frigul gonește glasuri
De păsări și de copii
Întârziați la joacă,

Printre frunze și nori.

Gândul mi se întoarce
La vara în culori

Și oftează în fața
Toamnei arămii.

Zi de vară
(haiku)
Soarele torid

Se uită la noi vesel
Şi ne mângâie.

Negreci Andrei
13 ani, clasa a VI-a
Clubul Copiilor Medgidia
Județul Constanța
Profesor îndrumător Luciu Marilena
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Imnul Primăverii
O, tu, primăvară dulce,

Vino acum de ne aduce
Fericire, multe flori,
Sentimente și fiori!

Adu cu tine și căldura
Și multe insecte mici,

Fă să strălucească luna

Și-odată cu ea stele pitici!
Adu mireasma florilor
Și gustul sărbătorilor!
Adu lumină cerului

Și taie glasul gerului!
Adu verdeața înapoi

Și cântecul cel dulce!
Rândunici și pițigoi,
Atât ne va ajunge.

Adu căldură sufletului
Ce de mult a înghețat,
Dă viață și teiului
Care-a fost tăiat...

Clipea Alexia - Nicole
13 ani

Și dacă iar vei pleca

Macea, județul Arad

Pe toate să le iei,

Școala Gimnazială „Pavel Covaci” Macea, clasaVII-a

Nu merităm căldura ta.
Semnat, bătrânul tei.

Profesor: Mang Mirela - Ioana
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Zmeul cu douăsprezece capete

A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar mai povesti. Era odată o prea frumoasă fată de 		
împărat, care era numai bună de măritat, pe nume Diana. Împăratul era bun la suflet, însă acesta mai
avea un frate, care, din păcate, era malefic. El l-a blestemat și i-a dat doisprezece zmei înfometați. 		
Împăratul trebuia să îi hranească numai și numai cu oameni vii. El sacrifică, pe rând, cinci fete și
cinci băieți, în fiecare lună, pentru fiecare zmeu. Zmeii erau puși fiecare într-o încăpere din subsolul
palatului.

Într-o zi, regele a hotărât ca fiica sa să se mărite cu feciorul ce va învinge toți zmeii. A doua zi,
la palat s-au strâns mai mulți feciori care credeau că îi vor învinge, sperând totodată la mâna fetei de
împărat. Pentru început, feciorii trebuiau să scoată mai multe săbii înțepenite între stânci. Fiecare fecior
a încercat, însă doar doisprezece au reușit.
Între timp, prea frumoasa Diana s-a îndrăgostit de un fecior chipeș, brunet și cu ochii căprui. Ea
s-a dus să îi spună ce simte. Feciorul a spus că simte același lucru, pentru ea. Ei și-au dar întâlnire pentru
a doua zi, înainte de a începe proba cea grea. S-au întâlnit, iar Diana i-a înmânat o sabie cu totul și cu
totul specială, de aur. El i-a spus Dianei că își va folosi toate puterile, pentru a se mărita cu ea.

A venit timpul să lupte cu zmeii. Și se luptară, și se luptară, zi de vară, până-n seara. La final, au
rămas trei feciori, pentru ultimii trei zmei. Toți aveau câte o sabie care le purta noroc. Sabie din bronz,
din argint și din aur. Feciorul cu sabie din bronz a murit sfâșiat de ghearele zmeului cu zece capete,
feciorul cu sabie de argint a murit ars de focul scos din gura zmeului cu unsprezece capete. Feciorul
cu sabie de aur a intrat în încăperea zmeului cu doăsprezece capete și i-a cântat un cântec de adormit
bebelușii, iar zmeul a adormit .
Feciorul nu a mai stat pe gânduri și i-a tăiat toate capetetele, lăsând numai unul. Acel cap s-a
transformat într-o femeie, care a spus că va fi servitoarea lui, până la moarte. Când Diana a auzit că
feciorul chipeș a învins, a fost cea mai bucuroasă.
Ei s-au căsătorit și au trăit fericiți, până la adănci bătrâneți.
Și am încălecat pe-o șa și vă spusei povestea mea.

											
Gavrilei Timeea Maria.
													
12 ani

Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava

clasa a V a, Școala Gimnazială ,,Bogdan-Vodă”,
Câmpulung Moldovenesc
Profesor, Niga Alina -Magdalena
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Copiii din stele
Mă plimb…, mă plimb…, pe o stradă.

Încerc să înţeleg de ce merg exact pe mijlocul străzii. Mă uit în stânga, dar nicio lumină nu este.
Un „zgârie-nori” fura soarele. Nicio rază nu-l depăşea. Toate visele acelor copii se aflau acolo. Erau nişte
vise colorate, dar pierdute odată cu speranţa lor de a evada din propria persoană. Pe cealaltă parte, totul
era frumos. Toate dorinţele erau îndeplinite. Orice speranţă avea o cheie cu care să o deschizi, iar orice
greşeală era iertată.
Oamenii parcă erau din lumi diferite, dar împărţeau aceeaşi stradă. Aveau reguli diferite.		
În tărâmul din stânga erau interzise culorile. Copiii erau obligaţi să se îmbrace doar în negru şi alb.
Fiecare zi era, pentru ei, un chin. După ploaie, tot ce-i liniştea şi le arăta că există măcar o mică minune
era curcubeul. Ace de lumină care înseninau şi uneau cele două tărâmuri... Le uneau şi făceau un întreg.
Un întreg mai frumos...

Odată intraţi pe un tărâm, oamenii nu mai aveau cale de întoarcere. Erau ori fericiţi, ori trişti. Nici
curcubeul nu mai apărea de la o vreme. Doar un copil îşi mai dorea să vină. Avea vreo şase anişori. Era
un mare visător, dar visele sale se blocau mereu. Niciodată nu-şi găseau scopul. Mai bine nu existau. Dar
erau cele mai frumoase vise. Cei de pe cealaltă parte nu puteau înţelege o asemenea suferinţă, doar unul
dintre ei. Restul erau mult prea fericiţi pentru asta.
Partea ciudată este că un băieţel de şase ani tot la asta se gândea. Exista o conexiune între ei.
Dacă unul rămânea fără idei, şi celălalt, la fel. Parcă erau gemeni despărţiţi la naştere, unul bogat, altul
sărac, amândoi cu un suflet mare. Aceştia încercau să se întâlnească, dar era, practic, aproape imposibil.
Aveau de trecut doar un singur obstacol. Dar, cum să o facă? Erau mult prea mici, trebuia un adult, un alt
vis... Era nevoie să străbată o cărare lungă şi îngustă. Părea mai mult un coşmar decât un drum. 		
Se numea “Calea Imposibilă”, fiindcă nimeni nu s-a mai întors de acolo. Lumea a încercat să-i sfătuiască,
dar degeaba. Nu înţelegeau.
Curiozitatea lor era un rău ce le făcea bine. Nu puteau scăpa. Nici măcar nu voiau să scape din
închisoarea ficţiunii, lumea imaginaţiei.

Primul puse piciorul pe o pavelă gri. Celălalt făcu întocmai. Observară că acele bucăţi de piatră
dispăreau încetul cu încetul. Aşa că o luară la fugă. Nu mai rezistau acelui sentiment de bucurie pe care
îl simţeau. Era cel mai frumos, dar şi cel mai dureros. Ştiau că mai aveau câteva secunde până să vadă
acel frumos, care să-i copleşească. Şi merseră, trecându-le o viaţă de om prin faţa ochilor, în doar câteva
momente. Mai aveau doar vreo trei paşi. Inimile lor băteau din ce în ce mai tare. Nu se uitară unul la
altul, iniţial. Se uitară prima dată în spate, să vadă câte secunde mai au de trăit. Era o realitate crudă.
Îşi provocau cel mai urât rău. Se priviră, nu îşi găseau cuvintele unul faţă de altul. Se împotmoleau în
lucruri banale. Le ştiau, dar parcă nu le puteau rosti. Era prea greu. Dar, chiar dacă timpul era limitat şi
cărămizile dispăreau, nu îşi pierdeau încrederea. Mai rămăsese doar una. O euforie de gânduri îi încerca.
Ultima parcă se ştergea foarte încet. Ştiau că o să dispară, dar nu le era frică. Se gândeau că vor ajunge
într-o lume fără graniţe. Vor fi, în sfârşit, liberi! Chiar dacă nu mai erau pe pământ…, erau într-o lume
perfectă. Era perfectul pe care nu puteau să îl vadă.
	Şi ce dacă s-au despărţit de realitate? Acum sunt unde nu se puteau gândi.
Erau nişte ciudaţi, dar, acum, peste tot se auzea “Copiii din stele”.

Stroe Sara
12 ani
Pitești, jud. Argeș, Clasa a VI-a

Palatul Copiilor Pitești, jud. Argeș
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Profesor Simona Marineață

Adevăratul sens
Această poveste, lecţie de viaţă, nu începe cu „A fost odată..”, ci cu „Era odată şi trebuie memorat”.

Aşa cum ziceam, era odată şi trebuie memorată o dimineaţă rece, de noiembrie.

Soarele strălucea vag, printre norii de titan. Pe strada pustie, circula o singură maşină, mare şi
neagră. Mergea cu viteză spre un loc anume, spre o anumită ţintă, stabilită de la început. Maşina mergea
spre orfelinatul Cecturoff, al domnului Constantin Enache. În maşină, era un domn cu mustaţă neagră
şi chel.
Privire tăioasă şi ţinută de înmormântare. Pe bancheta din spate, un copil mic, cu ochi albaştri,
o vânătaie pe mână şi o vestă roşie, stătea ghemuit. Copilul abia răsufla. Ajuns la orfelinatul cu pricina,
maşina se opri. Bărbatul ieşi şi trase copilul pe poarta orfelinatului. Băiatul nu plângea, deşi era tras
tare. Au intrat. Era pustiu.

Acea clădire avea cinci etaje. La ultimul etaj, un plânset crud se auzea. Au intrat într-o încăpere
mare. Copiii, în pijamale murdare, erau înghesuiţi într-un colţ. Numai unul „ciudat” era izolat. Nu avea
decât nişte pantaloni rupţi şi o bluză sfâşiată. Bărbatul îl împinse pe copil spre ceata de sufleţele singuratice şi se duse să vorbească cu directorul.Micul copil nou-venit stătea proţăpit în mijlocul camerei
întunecoase. Copilul cel ciudat îşi luă inima în dinţi şi spuse cu glas tremurat:
- Eu mă numesc Mihai... Vrei să fim prieteni? Nu prea comunic din cauza mamei mele.

Ea era alcoolică. După ce se îmbăta, îmi împuia capul cu mii de monştri care m-au terorizat toată
viaţa. Nu pot să comunic uşor, dar îmi doresc să o fac. Care e povestea ta? De ce ai ajuns aici? Iar după
ce îmi spui, te rog îmblânzeşte-mă!
Fă-mă să te înţeleg! Fă-mă să am încredere în tine!

Fă-mă să plâng când vei pleca! Fă-mă să mă bucur chiar înainte de a te vedea!
Fă-mă să trăiesc alături de tine! Fă-mă să simt ce este iubirea, compasiunea!

Deşi avea opt anişori, copilul înţelese perfect. Cu o voce deloc tremurată, spuse:

- Mama mea a murit când aveam cinci ani! Mi-a spus pe patul de moarte să nu mă tem de nimic şi,
înainte să se ducă, mi-a spus adevărul: să mă feresc de tatăl meu! E un om rău şi crud. Din această 		
cauză, a început să fie depresivă, aşa că a decis să se despartă de pământ. După ce ea a murit, tatăl meu
a devenit şi mai crud. Mă bătea şi noaptea mă încuia în baraca unchiului meu şi se ducea la bar. Odată
mi-a spus că mă omoară. Odată mi-a spus că se sinucide.
Odată mi-a spus că scapă de mine şi chiar asta a făcut! Numele meu este Alexandru Teodor.
Tot ce pot să fac la vârsta asta pentru tine este să îţi spun ce mi-a zis mama de fiecare dată: orice s-ar
întâmpla, ţine minte că Dumnezeu te-a adus pe lume cu un scop!

Mihai a tăcut. Alexandru Teodor şi-a dat seama că în noul prieten se dă o cruntă bătălie. Alexandru,
căci aşa i se spunea, l-a atins pe Mihai şi l-a întrebat:
- Ce te frământă? Spune-mi! Eu îţi voi fi aproape, nu te voi părăsi, ai încredere!

- Mă gândeam, oare de ce sunt respins de toţi? Oare ce am făcut eu? Care e vina mea?

- În primul rând, nu eşti respins de toţi. Eu sunt aici să te ajut! În al doilea rând, de acum, nu vei mai
fi singur!
- Super! Super! Super! îngână băiatul.

Alexandru se duse la ceilalţi copii şi îi întrebă:
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- De ce nu îl băgaţi în seamă pe acel copil? Îl cheamă Mihai şi este...

- Stop! ţipă o fetiţă roşcată. Dacă te aude madam Antoaneta, ne arde! Ne-a interzis să-l băgăm în seamă.
Zice că e un copil prea inteligent! E cu mult peste nivelul nostru. Va fi dus în camera 13, de unde nu s-a
mai întors nimeni.
- Acolo s-a dus şi Flavius şi nu s-a mai întors, zise un copil mic şi dolofan de vreo trei ani şi jumătate.
Alexandru s-a gândit de ce e judecat Mihai. E un copil cuminte, iubitor, inteligent.

Ce problemă au ei sau madam Antoaneta? E un talent! Se duse la Mihai, dar acesta cu ochii în
lacrimi, grăi:
- Ţi-am spus, nu-i aşa? Acum nu vei mai vorbi cu mine, nu? Mă vei respinge şi tu?

Mihai se trânti pe jos şi aşteptă aprobarea lui Alexandru, dar acesta nu îl aprobă, ci, pur şi simplu,
începu să râdă. Râdea duios şi cristalin, cu o sclipire albăstruie în ochi.
- Ce e? Durerea mea ţi se pare amuzantă? se răsti Mihai.

- Nu, dar mă miră de ce mă consideri un copil care nu poate gândi mai presus de limita impusă. Mintea
mea e ca un porumbel liber. Zboară prin locuri mirifice, deoarece nu e înfrânată de nimeni! Ai încredere
în mine şi în ce ţi-am spus!
Mihai s-a uitat lung la el şi i-a spus:

- Eu am fost un nerod! Nu a fost vina ta! Am crezut că mă vei abandona ca toţi ceilalţi. Mama mea nu m-a
iubit şi... de aceea...
- Nu, greşit! Te-a iubit! Orice mamă îşi iubeşte copilul, orice defect ar avea!

Mihai lăsă abătut capul în pământ, dar, când şi-l ridică, era vesel. Se uită la Alexandru şi spuse cu
o voce cristalină:

- Misiunea mea s-a încheiat! Dacă ai nevoie de mine, voi fi aici, aici, în sufletul tău de înger! Fii bun! Am
fost trimis să-ţi dau o lecţie, dar ţi-ai dat singur şi nu numai ţie, ci tuturor! Crede în tine! Vei fi cineva!
Mihai se înălţă la cer. Deodată, Alexandru se trezi pe o pajişte lângă părinţii lui. De data aceasta,
tatăl îi zâmbea, iar mama îl îmbrăţişă. Era perfectul pe care l-a avut întotdeauna, dar nu a ştiut şi nu a
vrut să-l aibă!
Deodată, îşi văzu întreaga viaţă în faţa ochilor şi înţelese că nu e nimic întâmplător!

Stan Ana
12 ani
Pitești, județul Argeș
Clasa a VI-a
Palatul Copiilor Pitești, jud. Argeș
Profesor Simona Marineață
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Mărturisire
Sunt doar un copil,

Nu știu de ce pământul se rotește,
De ce pasărea cântul și-l oprește,
Când iarna alungă-al ei tril.
Sunt doar un copil,

Nu știu ce e asta, viață,

Recunosc oamenii doar după față
Și-ncerc sa fiu mereu util.
Sunt doar un copil,

Dar eu zâmbesc cu-adevărat,

Nu am un zâmbet impovărat,
Ca tine, omule mare, servil.
Sunt doar un copil,

Dar trăiesc prin fiecare celulă vie,
Trăiesc cât pentru o mie!

Învață de la mine, omule din beril.
Sunt doar un copil,

Și-aș vrea să rămân așa, mereu,
Să nu ajung la al vieții apogeu,
Să nu fiu doar un om viabil.

Mihăicuța Paul
13 ani
Socodor, județul Arad

Sunt doar un copil.

Dar într-o zi voi fi un “remarcabil”.
		
Clasa a VII-a, Școala Gimnazială ”Iustin Marșieu”-Socodor
Voi uita să zâmbesc și să iert.
					
Profesor Crișan Ramona
Voi fi ca tine omule, asta e cert.
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Ambasadorul românilor
Printre umbre de lumină,
Ca o stea tu strălucești.

Și, ca floarea în grădină,
Răsăriși la Ipotești.

Făt-Frumos fără de seamă,
Prin păduri tu colindai

Și, în loc de-o spadă rece,
Tu condeiul îl purtai.

Zânele veneau la tine

Și-ți șopteau frumos, în vis,
Călin, file din poveste,
Te credeai în paradis!

Iarăși freamătul din codru
Îți făcea somnul mai lin
Și, în gângurit de ape,

Mai scoteai câte-un suspin.
Printre codrii de aramă,

Te plimbai încetișor		

Și, cu capul pe-a ta mână,
Adormeai lângă izvor.
Ciripit de păsărele

Făceau totul mai frumos,
Ca-ntr-o mare simfonie,
Totul era maiestuos.
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Fluturele-Simbolul copilăriei mele
Sunt un fluture venit din amintire,
Cu gând bun, eu vin acum la tine,
Ca să îmi mărturisești:
- Ce, pe lumea asta, prețuiești?
Prețuiesc cântările,
soarele și zările,

Iubesc oamenii frumoși
și copiii norocoși,

Ador copacii înfloriți,
pe părinții mei iubiți

Îndrăgesc natura vie,
tot ce naște armonie

Îți dorești zile senine,

Zări cu zâmbete divine.
Câmpii vaste, colorate,

Bomboane dulci și aromate?
Îmi doresc înțelepciune,

Un rost anumit în lume,
Vreau să fiu un iubitor
De glie, țară și popor.

Crișan Laurențiu-Andrei
13 ani
Socodor, județul Arad
clasa aVII-a, Școala Gimnazială”Iustin Marșieu”-Socodor
Prof. Crișan Ramona
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Cel mai frumos cadou de Crăciun
Familia Minaru trăia intr-o căsuță mică, de la marginea unui sat de la munte. Această familie era
compusă din trei membri: tata și doi copii. Mama acestor copii murise în urmă cu doi ani, din cauza unei
boli la care doctorii nu găsiseră, încă, leac. Cei doi copii stăteau la geam și priveau roiurile de fluturi albi,
ce se așezau lin, peste sat. Tatăl plecase călare, nu demult, în oraș, care era la 20 km de sat, unde avea să
doarmă o noapte, pentru a se întoarce a doua zi, cu ce trebuia pentru Crăciun: cadouri. A doua zi seara,
era ajunul, iar copiii erau nerăbdători să vadă ce cadouri le-a adus Moșul .

Alin, în vârstă de 12 ani, își rugase tatăl să-l lase să meargă cu el, dar David îl refuzase. Noaptea își
lăsa tot mai mult aripile negre peste sat, învăluindu-l încet, încet, iar copiii se duseră la culcare, visând în
acea noapte doar ghirlande și figurine de marțipan. A doua zi, Crina, fetița de 10 ani, sora lui Alin, începu
să o ajute la pregătirile pentru sărbători pe Catrina, o femeie din sat, care venea să ingrijească de casă și
să stea cu copiii, când David, tatăl lor, era plecat. Era o femeie scundă, durdulie și grijulie cu cei doi copii.
Copiii o iubeau și o ascultau, așa că nu aveau probleme.
Trecuse de amiază și David nu mai apărea. „Poate a întârziat în oraș”, încerca ea să-i liniștească
pe copii. După câteva ore, începu să se însereze, totul era pregătit: colindătorii începură să sosească,
ciorapii erau agățați deasupra șemineului, bradul era împodobit, casa strălucea de curățenie, dar David
nu mai sosea. Catrina, îngrijorată, îl trimise pe Anton, vecinul său, în întâmpinarea lui David, apoi aduse
hârtie pentru scrisorile către Moș Crăciun, copiilor. Dar ei erau cu gândul doar la tatăl lor, așa că, scriseră
amândoi aceeași scrisoare:
		

Dragă Moș Crăciun! Nu vrem alt cadou decât să ni-l aduci pe tata, înapoi.
Cu drag, Crina și Alin

După ce așezară scrisorile sub brad, se duseră la culcare, dar nu adormiră decâtpe la miezul nopții,
doborâți de oboseală. A doua zi dimineața, când intrară în camera de zi, îl zăriră pe tatăl lor stând pe un
scaun, lângă brad, cu brațele întinse către ei, era obosit, cu cearcăne mari, la ochi. Alergară la el, el îi
sărută cu dragoste pe frunte, apoi le povesti ce s-a întâmplat. Întârziase în oraș, urcând, îl prinsese 		
vijelia și se rătacise. Își încropise o căsuță din crengi de brad, ca să-l apere cât de cât de rafalele de 		
zăpadă, ce-l izbeau în față. După câteva ore, viscolul se potolise, iar David îl auzise pe Anton strigând.
Se întâlniseră și ajunseră acasă doar pe la miezul nopții.
̶ Ei, acum deschideți-vă cadourile, spuse el, cu un zâmbet obosit.
̶ O, tată ! spuse Crina, tu ești cel mai frumos cadou !
Amândoi copiii zâmbiră fericiți.

Moș Crăciun le ascultase cererea din scrisoare.

Buș Rebeca, 13 ani
Maguri-Răcătău, județul Cluj
Școala Gimnazială Măguri Răcătău, clasa a VII-a
Profesor coordonator : Crișan Marioara
58

Oare cum e să fii Moşul?
Afară, totu-i alb. Nu e nici măcar un strop de verdeaţă. Tot ce vezi e o plapumă moale, de zăpadă,
şi mulţi, mulţi copii care se bucură de sosirea anotimpului rece.
Toată lumea face pregătirile pentru Crăciun. Am uitat să vă spun că este Ajunul Crăciunului .

Azi, doresc să-l văd pe Moş Crăciun, deoarece vreau să-i adresez o întrebare : “Cum reuşeşte să
meargă în toată lumea, într-o singură noapte?”
Seara se lasă ca un văl cenuşiu, iar eu mă duc la culcare. Mă trezesc brusc.

- Unde sunt, oare? întreb eu cu voce tare.

Găsesc o oglindă care, ca prin minune, începe să vorbească. Mă sperii puţin, dar încerc să mă țin tare.

- Nu te speria, Alina! îmi spune oglinda.

- De unde ştii cum mă cheamă? o întreb eu, uimită.

- Mi-a spus Moş Crăciun. A zis să te caut, să te aduc aici şi să te trimit la el.
- Bine, dar cum?

- Trebuie să treci prin mine!

Trec prin oglindă şi ajung într-o cameră unde totul era colorat doar în alb şi roşu. În mijloc, era un
pat mare în care se afla Moşul. Mi-a spus să mă apropii. M-am apropiat, iar el a zis:
- Alina, dupa cum vezi, sunt bolnav. Aş vrea să împarți tu cadouri, alături de spiriduşii mei. 			
Ce zici, m-ajuţi?
- Da, desigur. Apropo, poţi să-mi răspunzi la o întrebare?

Chiar atunci intră Crăciuniţa pe uşă cu o cană de ceai şi spune:

- A spus medicul că, dacă stai o noapte în pat, o să te faci bine. Apoi, suntem brusc întrerupți de un ceas.
- E timpul să pleci, Alina. Te vei descurca, ştiu eu.

Apoi, a venit un spiriduş numit Bushy şi a zis să-l urmez. M-a dus la trăsura Moşului, unde se aflau
ceilalţi cinci spiriduşi: Shinny, Wunorse, Pepper, Sugarplum şi Alabaster. Jucăriile erau puse în trăsură.

Am pornit. Mă uit la ceas și constat că era ora 22:00. Am mers în Europa, America, Australia şi Africa.
Mai trebuie să mergem doar în Asia. Mă uit iar la ceas, era tot 22:00 și, uimită, mă întreb, dar cu glas tare:
- Oare mi-a rămas ceasul în urmă?

- Nu, spuse spiriduşul Bushy. A stat timpul. Aşa reuşeşte Moşul să meargă la toţi copiii, într-o singură
noapte.
După un timp, spiriduşul Pepper zice:

- Alina, hai să te ducem acasă, că am terminat.
- Bine!
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- Tu ce îţi doreşti de Crăciun, Alina? La tine acasă nu am fost.

- Eu mi-am primit cadoul.Am fost Moş Crăciun! Iar pentru fratele meu, am păstrat eu ceva.

Acum vreau să merg acasă. Odată ajunsă, îmi iau la revedere de la spiriduşi şi de la reni, apoi intru
încet în casă ca să nu îi trezesc pe ceilalţi şi aşez cadoul sub brad, observând totuși că mai erau două
cadouri. Curioasă din fire, le deschid și constat că într-un cadou era o oglindă şi o scrisoare pe care scria:
«Alina, mulţumesc că m-ai ajutat ! A trecut o noapte, iar eu m-am vindecat datorită ţie.

Aceasta e o oglindă magică și, de câte ori vrei să-mi trimiţi o scrisoare sau să mă vizitezi, poţi să o
faci prin intermediul ei.”, iar în celălalt cadou era ceea ce îmi doream eu cu adevărat de Crăciun, dar nu
spusesem la nimeni. De aceea nu o să vă spun nici vouă!
Să aveţi un Crăciun minunat ! ! !

Cartea și creionul(fabulă)
Cu file multe și-aranjate,

,Mulțumesc, util creion!

Cartea, cu ușurință, spune:

Că fără voi nu aș fi reușit

Scrise corect, cu alineate,

Și ție, carte informată!

,,Eu n-am nevoie de-ajutor

Să duc exercițiul la bun sfârșit.”

În îndrumarea copiilor,

Spune copilul, concluzionând în sine:

Pentru că informațiile le dețin.

,,Toți avem un rost în lume!”

Nu trebuie decât să mă mențin
Ca elevilor să le fac pe plac,

Pentru că eu nu-s un creion sărac!
Un copil ce-i auzi cuvintele-i mărețe
Și care voia pe-ndată să învețe

Citi un exercițiu spre a-l rezolva,
Dar fără un creion nu se putea.
A încercat ce-a încercat

Stanciu Izabela-Victorița

Până ce creionul ce privea s-a-nduplecat

13 ani

De i-a venit acestuia în ajutor,

Sascut-Sat, com. Sascut, județul Bacău
Școala Gimnazială Sascut, clasa a VIII-a

Astfel a dovedit ,,c-a fi om este ușor”.

profesor Stanciu Carmen
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Lumea mult s-a bucurat

Bogdan Vodă

Că Bogdan a învins,

Glossă

Pacea s-a asigurat,

Bogdan, domnitor pe-al său cnezat,

Războiul s-a stins.

Cu-al său curaj a-nvins pe Balc.

Liberă-i Moldova acum,

Luptând, a eliberat

Rănile s-au vindecat.

Pământul pe care azi îl calc.

Bogdan, al Moldovei drum,

Trocul l-a înlocuit cu bani.

Luptând, a eliberat.

Moldova, stat independent,

Condus-a Domnul patru ani.

Piatra de mormânt e monument.

Moldovă, Moldovioară,

Maramureş, rară floare,

Firavă lăcrămioară,

Un diamant nepreţuit,
Cu petale de argint!

Mândră şi mereu curată,

În acest tărâm îmi ştiu rădăcinile,

Ne-ai dăruit un cneaz mare,

Datinile nu le încalc,

Cu inimă înflăcărată.

Preţuiesc şi alint cu mâinile,

Pe malul stâng al Izei,

Pământul pe care azi îl calc.

Luând sub ascultare fiecare sat,
Le apără din turnul fortăreţei,

Bogdan, domnitor pe-al său cnezat.

Bogdan văzut-a plai frumos,

Din plaiul natal alungat,

Dară robia n-avea rost

Iubit de toţi şi toate,

Si ne-a dat libertate.

A trecut dincolo de Carpaţi.

Maramureşul cedă

Ludovic i-a ocupat al său cnezat.

Pentru unguri suzerani,

De-atunci, pe veci, au fost certaţi.

A bătut monedă,

Bogdan liber s-a visat.

Trocul l-a înlocuit cu bani.

Mulţi a pus pe catafalc,
Tributul l-a refuzat,

Şi armata şi-a întărit.

Cu-al său curaj a-nvins pe Balc.
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Ţara de Sus a format,

Pe moldoveni el i-a unit

Condus-a Domnul patru ani

Ziduri a consolidat,

Trocul l-a înlocuit cu bani.

Voievodat cu voievodat
A dovedit devotament,

Atunci când a întemeiat

Moldova, stat independent.
A unit mare cu mare,

Moldova, stat independent,

Pământul pe care azi îl calc,
Luptând, a eliberat,

Cu-al său curaj a-nvins pe Balc,

Bogdan, domnitor pe-al său cnezat.

Cu un Drum Moldovenesc,
Care trece de hotare,

De meleagul strămoşesc.

Câştigând multe războaie,
Păzind ţara de duşmani,

A biruit prin vânt şi ploaie.

Condus-a domnul patru ani.
Moldova toată-i îndoliată

De vestea cutremurătoare.

Deschisă-i a cimitirului poartă.
S-a stins lumină mare!

Şi urmaşii-i poartă dorul,

Ştefan, al său descendent,
Cinsteşte întemeietorul:

Piatra de mormânt e monument.							

Maleș Ruxandra Ilinca
13 ani

Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava
Clasa a VII-a, Școala Gimnazială ,,Bogdan-Vodă”,
Profesor Niga Alina -Magdalena
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Călătorie în lumea aspirațiilor mele

În esență, viața este un mozaic de gânduri, sentimente și speranțe, iar singura barieră este
realitatea. Aceasta ne desparte de fantezie, de imposibil, de aspirații... Odată ce bariera imaginară se
ridică, dorințele oscilează între nimic și absolut.
Fiecare ne dorim să purtăm pe cap coroana reușitelor, prin munca noastră. Eu am un singur
vis, o singură aspirație, aceea de a ajunge astronaut. Vreau să explorez universul infinit, să descopăr
toate secretele pe care le ascunde, să ajung să văd planetele ce colindă prin spațiu. Singurul om care mă
susține în permanență, și-mi dă încredere că voi reuși, este mama. Din ochii ei păstrez cea mai frumoasă
moștenire, curajul. În privirea ei s-a pierdut, cândva, neștiut de lume, un cer albastru, infinit, al cărui
văzduh este străpuns de privirea mea în fiecare zi, când îi văd chipul blajin.
Pentru mulți oameni, orizontul este finalul, limita, dar pentru mine este de-abia începutul. Vreau
să descopăr creația divinității, ceea ce nu se vede printre cele văzute. Așa că am decis să fac o călătorie...

Sunt în camera mea, cu capul pe perna pufoasă. Mă ridic încet și merg în garaj. Deodată, în fața
mea, apare o navetă spațială. Mă uit la mâinile mele și îmi dau seama că sunt îmbrăcat într-un costum
de astronaut. Mă urc în rachetă și îmi pun centura cu mare grijă și în extaz. Naveta începe să tremure și
se ridică de la pământ, lăsând în urma sa mult fum. În câteva momente, văd pe gemulețul din dreapta
mea că totul în jurul meu e negru. Ca o dorință pierdută în negura timpului, racheta Appollo 14 este deja
ajunsă în spațiu. Aterizez pe lună și observ pentru prima dată importanța gravitației... După o lungă
călătorie prin univers, mă trezesc în garaj, cu ochii la macheta universului pe care o construisem în
urmă cu câteva zile.
Acum înțeleg că orizontul nu este o limită, imposibilul e posibil și că trebuie să facem ceea ce
nu putem...

		

Marineață Dimitrie, 13 ani
Clasa a VII-a
Palatul Copiilor Pitești, județul Argeș
Prof. Simona Marineață
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Copilăria prin ochii mei

Copilăria este un cuvânt pe care noi credem că îl înțelegem, dar, de fapt, multitudinea de
semnificații pe care o are, ne pune în dificultate. V-ați întrebat, vreodată, ce este copilăria, ce semnifică,
ce importanță are în viața unui om? Ei bine, eu mă întreb zilnic și cred că, odată, voi ajunge să înțeleg
adevărata însemnătate a copilăriei.

Citisem, odata, un document interesant despre maxima importanță a copilăriei în dezvoltarea
unui individ. Acest fenomen este o etapă a vieții peste care nu trebuie și nici nu avem cum să sărim.
Unii copii au norocul să aibă o copilărie plină de activități, cu jocuri, cu râsete, o copilărie în care dispun
de dragostea părinților, iar alții au ghinionul de a nu avea parte de o copilărie. Spre exemplu, copiii din
orfelinate, care nu au parte nici măcar de lucrurile care pentru noi nu au nicio importanță, dar pentru ei
înseamnă mai mult decât ne putem imagina.
O diferență uimitoare care s-a produs cu trecerea anilor, este cea dintre copilăria din prezent
și cea din trecut. Această diferență este reprezentată de dezvoltarea electronicii, apariția telefoanelor
mobile și dependența copiilor de ele. În trecut, copiii nu aveau ceea ce avem noi acum, lucruri care, se
presupune, că ne fac fericiți, dar copiii generațiilor trecute erau fericiți cu puținul de care dispuneau.
Banii aveau o semnificație minusculă, dar cu toate acestea jocurile copilăriei, dragostea părinților, 		
fericirea nespusă pentru un lucru mic, au făcut din acei copii de atunci, adulții de azi, niște oameni împliniți. De noi nu știm ce se va alege.

Copilăria este o etapă diferită pentru fiecare copil, fiecare dintre noi suntem diferiți, avem 		
caractere diferite, fizionomii diferite, principii diferite și, în funcție de aceste lucruri, copilăria fiecăruia
este unică. Încă nu știu exact ce reprezintă copilăria, dar un lucru e cert, trebuie să știm să profităm de
frumusețile celei mai frumoase perioade a vieții și să luăm din copilărie învățăturile, povețele, sfaturile,
amintirile și glasurile celor care ne-au adus mereu zâmbetul pe buze. Așadar, copilăria este un cuvânt
magic, iar magia lui o vor simți doar cei ce vor ști să o trăiască.

Dodea Ramona,
13 ani
clasa a VII-a,
Școala Gimnazială Muntele Rece, județiul Cluj,
Profesor coord. Neag Ancuța
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Copilăria…

Copilăria este darul desăvârşit al vieţii,
Puritatea şi duioşia tinereţii,
Este începutul tuturor,

Peste ani, amintirea bătrânilor.

Simt copilăria cum îmi curge prin sânge,

Trece pe lângă mine şi îmi vine-a plânge.
Lacrimile-mi curg pe obrazul molicel,
Durerea e mare, continui să sper.
Ador copilăria, e ceva minunat,

Mă tratează regeşte, mă simt uşurat.
Nu trata copilăria ca pe lucru firesc,

Simte-o şi trăieşte-o ca pe ceva regesc.
A fi copil e un lucru mare,

Bătrâneţea, să ştii, te duce la disperare,
Nu te uita la tinereţe ca la o jucărie,

Căci peste ani, vei regreta ca-i pierdut această bijuterie.
Trăieşte-ţi copilăria, nu o ignora,
Căci viaţa, peste ani, ţi-o va lua.

Nu te crede-adult, nu-i adevărat,
Eşti doar un copil, nu fi ruşinat.
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A fi copil nu e o ruşine,

Este o mândrie, ar trebui să-ţi fie bine,
Iar dacă simţi că nu eşti copil,

Înseamnă că nu ţi-ai trăit viaţa din plin.
Trăieşte-ţi tinereţea, n-o lăsa să treacă,

Nu vezi că cei mai frumoşi ani din viaţă pleacă?
Stai, gândeşte-te, nu te grăbi,

Căci copilăria e doar pentru copii.
Nu fi om mare, de ce te grăbeşti...

Firului vieţii nu poţi să-i porunceşti.
Trezeşte-te, trezeşte-te, nu mai visa,
Nu eşti adult, nu-ţi imagina.

Ai grijă, copilăria-i pe terminate,

Aleargă, munceşte, poţi a te zbate

S-a dus, s-a dus, n-o poţi recuperara,
Îţi vine a plânge şi a suspina.

Nu mai ai ce face, copilăria a plecat,
Tu ai îmbătrânit, eşti mai întristat.

Gata, nu mai plânge, totul s-a sfârşit,
Copilăria din tine, astfel a murit.

Macovei Irina
		

13 ani
Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava
clasa a VII a, Scoala Gimnazială ,,Bogdan-Vodă”,
Câmpulung Moldovenesc
Prof.Niga Alina -Magdalena
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Purtată pe aripi de fluturi
Fluturele este o ființă drăgălașă și plină de culoare. Are două aripioare mărișoare și bine
pecetluite pe corpușorul său mic. În zborul său în zig-zag, măreț, fluturele își fâlfâie aripile sale
splendide în cel mai gingaș și firav mod posibil. E o frumusețe incomparabilă pe care reușește să o
redea în lungul său zbor. Ducându-se din floare-n floare, din frunză-n creangă, emană pretutindeni, prin
măiestria sa regală, sentimente de fericire, relaxare, îmbinate cu plăcere și minunăție. Fluturii sunt acele
insecte micuțe care bucură ochii noștri, chiar și al animalelor și al plantelor. Puritatea lor este leacul
tristeții de care,câteodată, ne mai confruntăm. E destul doar să vedem un fluturaș în zbor, că gândurile
rele dispar.
Așa stăteam, într-o zi, în pat, răsfoind un atlas viu colorat și privind la fereastră, unde un roi
de fluturi îmi băteau în geam. Mii și mii de fluturi colorați. Credeam că visez, dar, de cum deschisem
fereastra, și năvăliră în camera mea, apoi, parcă o visare feerică mă făcuse să ajung într-un tărâm
ermecat, cu ajutorul unor aripi. Zâmbeam cum nu am mai zâmbit niciodată, zburam din loc în loc
pentru a descoperi acest loc minunat, un regat al fluturilor în roluri de regi, regine, servitori.
Era splendid! În fața regatului, o vale cu pești viu-colorați, parcă de diamant, ce se bucurau atât
de prospețimea apei, cât și de razele soarelui ce-i încălzea. Peste acest râu era un pod de aur, pe care
curiozitatea m-a făcut să-l trec, și unde am descoperit o cascadă care ieșea din spatele regatului, numită
Victoria, prin care, dacă treceai, aripile tale se transformau în aripi de argint. Trecusem și eu, iar pe
cer am văzut cum veneau în zbor unicorni, pe care dorisem să îi văd de când eram mică. În clipa aceea,
împreună cu ei, a venit și Panteea cu Munculușii ei( personaje din desenele animate îndrăgite de mine),
care atacau toți fluturii. Am ieșit la atac, dar eram prea puțini, din nefericire ei voiau să omoare regina,
plan dus la bun sfârșit. Regele fluture era devastat de tristețe, amărăciune, dar eram eu acolo să îl 		
consolez.
După câteva zile, în care am mi-am dovedit gingășia și generozitatea, regele își dădu seama că eu
sunt aleasa sa, apoi a organizat un bal și toată seara a dansat cu mine, fapt ce a stârnit atât curiozitatea,
cât și invidia celor din jur, bal la care, în fața tuturor, îmi ceru mâna. De emoție, am leșinat, dar am fost
trezită de mama, ce mă striga să vin la masă.
Am deschis ochii și mi-am dat seama că a fost doar un vis în care eu pluteam alături de persoana
dragă, în compania fluturilor, ce ne însoțeau.
				

Reghiș Roxana
13 ani
Școala Gimnazială Drauț, județul Arad
Profesor coord. Butariu Liliana
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Iudă

Neclaritățile dăinuiau în sticlă, dansându-i mintea și sufletul.

Fluturii își striveau aripile mărunte de ferestre, cântându-și visul negru.
Tremurând, pășește în al lunii praf, respirând al câmpului smarald.
Ochiul i se deschide lin, privind cerului tainic senin.

Geana-i se agită-n vis lucid, mâinile-i secătuiesc în angelic vid, coborând,
lacrimii luceafăr, zâmbet de copil.

Muguri îi șoptesc în vene, vise dulci, nemărginite, și un sacru fluture.

Inimoasă, grijulie, se apropie, să guste din al ei luceafăr de dorințe crunte.
Pașii în tornadă îi aleargă, vechiul codru oglindind, sângele-i clocotind.

Degetele-i zburdă gândul, zâmbetul aproape sărutându-l, visul împlinindu-l.
Dar penele-i nasc din vene, ciocul acerb căzând din fire, bătrâna-i sihăstrie.

Cereștile aripi dezlegându-se, ea, plăpândă, veștejită, spre cer se ridică,
privind al ei Luceafăr, de iubite soluri înghițit.

Palide, penele-i cad în a lumânării ceară, 							
															
				
curgându-i pe foaie șiroaie de
cerneală.
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Cânt

Sărman îmi e, în noaptea asta, somnul,

Vise veștejite am, de mreje, de-un secol încâlcite,
În minte-mi dansează două aripi înnegrite,
Purtându-mi astăzi, lin și tandru, dorul.
În palidul codru, de nămeți istovit,

Pene de un negru scutură-n putere

Etern, de purpură, lipsit de patimi, fluture

Și-mi lasă o pecete peste inima-mi de siderit.
Îndurerat, însemnat, tremurând m-apropii,
Să-mi întâmpin sacrul negru fluture

Care, smerit din depărtate, mistuite astre,
Mi-a înnegrit ale tinereții sihăstrii.
		

Pâncotan Jessica
13 ani

		

Curtici, județul Arad
clasa a VII-a, Școala Gimnazială „Pavel Covaci” Macea
Profesor: Mang Mirela - Ioana
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Copilărie

Te treci, copilărie, în linul miros de flori
Te voi lua cu mine mereu în viitor.
Te regăsesc în iarnă,
Pe sania de lemn

Și în colindul slobod,

Cântând din curți, spre cer.
Apoi, în primăvară,
În largile grădini,

Cu drag , fugind pe afară,
Cu doi bunici senini.
Și vine iarăși vara

Cu jocuri tresărind,
Și ulița întreagă,

Voioasă răsunând.

Dar sună clopoțelul,

A școală prevestind,
E toamnă și acasă,

Și-i muncă prin grădini.

		

		

Palcu Iunona , 14 ani
Socodor, județul Arad

		

Școala Gimnazială”Iustin Marșieu”-Socodor
Clasa a VIII a
Prof. Crișan Ramona
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Dimineţi cu ceai şi speranţe
Vântul plimbă miresme autumnale pe umerii brumoşi ai cerului, iar pietrele se zgribulesc și-și
încheie nasturii cenuşii. Puținele păsări care au rămas își adăpostesc micile trupuri pe sub streșini,
aplecându-şi capetele, contemplând parcă la trilurile de altădată ale suratelor. Picături mărunte și reci
de ploaie lovesc zgomotos pământul amorțit sub covorul de frunze arămii, care se zburlește la fiecare
atingere.
Într-un fel sau altul, peisajul de afară se oglindește și înăuntru. Stau în camera îmbibată cu parfum
de cărți, lângă bibliotecă, și-mi odihnesc trupul pe fotoliul uzat de timp, cu o carte în poală. Frigul pune
stăpânire pe mine, așa că mă cufund mai adânc în fotoliu. Îmi întorc capul către ceas. E abia 6:40. Ascult,
cu nostalgie, sunetele surde, de șine, ale trenurilor... sunete pe care atunci când m-am mutat aici, în
urmă cu trei luni, le blestemam, că-mi tulburau liniștea. Acum au devenit parte din mine, le aud chiar și
când nu sunt aici și, într-un fel, mă liniștesc, îmi fac sufletul să se simtă acasă.

Privirea-mi fuge pe fereastră, surprinzând o siluetă feminină ce aleargă în încercarea de a prinde
trenul a cărui destinație îmi e necunoscută. Nu îi dau prea multă importanță până când, a doua zi
dimineață, o zăresc iar. Mă ridic în picioare pentru a o vedea mai bine. Poartă o geacă veche ce nu pare
suficient de groasă pentru vremea de afară. Când îmi cobor privirea, dau de o pereche de jeanși albaștri
ce îi acoperă aproape în întregime bocancii negri, murdari de noroi. Nu am timp să o cercetez cu privirea
complet, căci alarma telefonului mă atenționează că e timpul să mă întorc la învățat. Mă îndepărtez de
fereastră cu o umbră de curiozitate în suflet.
Zilele decurg relativ normal. Ascult huruitul trenurilor pe șinele vechi și mă uit la călătorii grăbiți.
Uneori, am senzația că o zăresc și pe acea femeie ce pare că frecventează această zonă, fără să-i acord
prea multă atenție, însă azi e sâmbătă. Nimic nu mă mai poate împiedica să aflu adevărata poveste a
acestei ființe ce străbate zilnic peronul, pentru a ajunge la peronul unde oprește trenul ei.

Mă așez din nou pe fotoliu, la aceeași oră ca în fiecare dimineață. O văd din nou. Pășește apăsat
și se oprește în fața automatului de cafea de lângă calea ferată. O urmăresc cum introduce o bancnotă
și comandă un ceai. Oare nu îi place cafeaua? Sau are vreo boală și nu îi este permis să bea? Apucă
păhărelul între două degete și-l lipește de buze. Soarbe de câteva ori, apoi își privește ceasul de pe
încheietura mâinii. Se panichează puțin... sesizez asta după felul în care tresare. Pornește cu pași repezi
și îi aruncă un zâmbet, mai mult din complezență, doamnei de la casa de bilete. Își cumpără un bilet și se
suie în tren. Acesta pleacă în viteză, iar în scurt timp îmi e imposibil să-l mai zăresc pe șine. Mai rămân
puțin, privind în zare, în urma trenului, apoi îmi desprind privirea de pe geam şi plec la bucătărie, să-mi
beau şi eu ceaiul.

	 Nu știu de ce, dar duminică dimineață mă așez iar lângă fereastră, în speranța de a o vedea din
nou. E ceva mai târziu, 8:30. Privesc cum norii plumburii își varsă lacrimile peste pământul ce parcă a
căzut sub vraja timpului şi-mi beau ceaiul cu parfum de mușețel, ținând cana strâns în mână.Nu după
mult timp, apare și ea în acest decor autumnal. Dar nu e singură. Plimbă un cățel, pare a fi un labrador.
După mersul ei, pare ceva mai relaxată. Dar am ajuns să o cunosc atât de bine, încât, după umerii ei
încordați şi felul în care-şi mişcă mâinile, îmi dau seama că nu e deloc relaxată. Vreau să știu unde 		
locuiește, cum îi arată chipul pe care-l ține întotdeauna ascuns sub o glugă neagră, enervant de mare.
Nu știu de ce, dar a devenit o obişnuinţă să o privesc. Aceiași pași grăbiți, aceleași zâmbete false
aruncate în stânga și-n dreapta.
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Sâmbăta bea un ceai în gară, iar duminica plimbă un cățel. Oare e al ei? Sau poate îl plimbă
pentru a câștiga câțiva bani? Oare acel pahar de ceai e singura plăcere de care are ea parte în
weekend? Sper că nu...

Prin ploaie sau vânt, soare sau ninsoare, aleargă spre această gară, cu capul şi chipul acoperite.
De cine se ascunde? De câteva ori mi-a trecut prin minte că ar suferi de vreo boală care i-a lăsat semne
pe față. Îi privesc rutina de zi cu zi de la distanță, dar parcă o cunosc de-o viață. Sincer, în ochii mei a
devenit un soi de eroină, luptând cu nişte demoni nevăzuţi, dar şi cu oamenii și cu timpul, pentru a reuși
să ia acel tren de 6:42. Brusc, gândul îmi fuge la mine. Oare așa mă vor privi și pe mine oamenii? Doar de
la distanță?
Oare, asemenea ei, voi avea un cățel? Sau poate o familie? Sau voi asculta singurătatea vibrând
lângă mine, oriunde aş merge? Dar, mai ales, voi alerga și eu în fiecare dimineață după trenul spre
fericire?

Partea cea mai bună este că viitorul vine în fiecare zi, ceea ce înseamnă că nu voi avea prea mult de
așteptat până să aflu răspunsul întrebărilor mele. Însă, până atunci, mă voi bucura de adolescență, de
această perioadă încărcată de fluturi în stomac și curiozități, de visuri şi culori. Voi sta în fața oglinzii,
privind adânc în ochii verzi și lacomi de a păstra orice imagine pe retină, și voi profita de fiecare prilej
pentru ca buzele mele să se contureze într-un zâmbet sincer, fie că voi alerga sau nu după trenuri.
Voi căuta asemănări cu acea femeie care fuge ca să-și ascundă fricile și voi continua să strâng
bani pentru a plăti vamă timpului.

Preda Narcisa
14 ani, clasa a VIII-a
Clubul Copiilor Medgidia, județul Constanța
Prof. îndrumător Luciu Marilena
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Doar un zâmbet
Stătea pe vârful clădirii. Ochii ei înlăcrimați se uitau în golul întunecat al nopții. Luminile orașului colorau, parcă, acest întuneric, încercând, într-un fel, să îi dea ceea ce el nu poate avea. Întunericul e
întuneric. Nu se schimbă. Dacă întunericul începe să prindă lumină, atunci acesta nu mai este întuneric.
Așa se simțea ea acum. Dacă încerca să acopere durerea cu bucurie, atunci durerea nu o să mai fie cum
a fost. Dacă durerea este uitată, atunci și cei pe care i-a pierdut vor fi uitați.

Pierduse tot. De mic copil își pierduse părinții în fața crudei morți, lăsând-o să hoinărească 		
singură prin lume fără iubirea părintească, de care inima ei fragilă, de copil, avea nevoie. Toată viața ei a
umblat singură pe un drum întunecat, neștiind ce avea să urmeze la următorul colț, dar acest drum nu
părea a fi așa de întunecat, până la urmă. La un moment dat, în viața ei apăru un om cu atâta 		
bunătate, încât o crescu la fel ca pe propria lui fiică. Se simțea din nou iubită și faptul că avea, iarăși, o
figură părintească în viața ei, o făcea să se simtă în siguranță. Totuși, nu voia ca el să plece. Nu voia să fie
iarăși singură, dar la fel ca părinții ei, și el a plecat. Era iar singură, răceala lumii cuprinzând-o din nou.
Ori, poate, era frigul nopții, nu știa exact, dar, orice ar fi fost, un somn adânc o cuprinse și, sprijinindu-se
cu capul de un perete de lângă ea, căzu pradă somnului.
Negru... totul era negru. Își deschise ochii și, ridicându-se, se uită în jur. Locul în care se afla era
frustrant de cunoscut, dar mintea ei parcă nu putea să îl recunoască. Simțea, totuși, că inima ei, parcă
voia să o apere de un adevăr dureros. Ochii ei priveau pe pereții albi ai camerei în care se afla, și 		
observă o ramă, atârnând pe perete. Se ridică de pe patul pe care se afla și se apropie de acel tablou, dar,
cu fiecare pas pe care îl făcea, inima ei devenea tot mai grea. În tablou se vedea o familie. 			
Doi părinți țineau în brațe o fetiță cu părul lung, șaten. Cu cât se uita mai mult la tablou, cu atât
aerul, parcă, devenise mai greu de respirat. Pe obrajii ei palizi se prelingeau lacrimi fierbinți. Acea fetiță
era ea. Cei doi părinți erau părinții ei. Locul acesta, odată necunoscut, era casa ei. Mintea ei încerca să
înțeleagă tot ce se întâmpla și, ca să se consoleze, își tot repeta în gând că acesta trebuie să fie doar un
vis. Panica se strecură în inima ei, dar nu dură mult, și o voce de copil se auzi în toată casa, ajungând la
urechile ei, scoțând-o din această stare de bulversare.

Ridicându-și capul din pământ, ochii ei priviră spre ușa proaspăt lustruită și, cu pași greoi, se
îndreptă spre aceasta. Mâna ei tremurândă apăsă clanța rece și, cu o împingere ușoară a ușii, se trezi pe
un hol gol. Ochii ei erau plini de atenție și rămase neclintită, sperând să audă acea voce de copil din nou.
După câțiva pași, se auzi un râset și, cuprinsă de adrenalină, fugi pe holul familiar al casei. Râsul începu
să se audă tot mai tare și, la un moment dat, ajunse în fața altei uși. Această ușă era diferită de cealaltă,
era mai veche, ca și cum timpul și-ar fi pus amprenta pe ea, chiar el în persoană. Cu un curaj pe care nu îl
simțise până acum, deschise ușa și imaginea dinăuntru o făcu să simtă un val de tristețe de nedescris. La
masa bucătăriei erau așezați părinții ei, iar în fața lor stătea chiar ea. Râsul de copil pe care îl auzi în tot
acest timp, era, de fapt, al ei, și părea să fie rezultatul glumelor făcute de tatăl ei, care își privea fiica cu
un zâmbet cald și cu ochii blânzi. Aceștia, în schimb, nu păreau să îi simtă prezența și se simțea ciudat...
ca o fantomă chiar.
Tot ce se întâmpla în fața ei îi era atât de familiar, încât îi încălzea inima, dar în același timp o
durea enorm. Să își vadă părinții după atâta timp era ca o ușurare, dar, în același timp, o povară pentru
inima ei. Ochii săi înecați în lacrimi se uitau la fetița din fața ei care, într-un mod ironic, chiar ciudat, era
ea, dar o realizare puternică o făcu să simtă ca și cum inima i-ar cădea într-un abis negru. Zâmbetul...
Acel zâmbet de pe chipul fetiței din fața ochilor ei, zâmbetul care îi lipsise atâția ani la rând... Versiunea
ei mică zâmbea atât de larg, încât îi puteai vedea dinții lipsă din față, și ochii cum i se făceau foarte mici.
Zâmbea cu toată inima. Acest lucru îi reaminti de figura paternă pe care o avusese după moartea 		
părinților ei. Mereu acesta încerca să o facă să zâmbeasca, dar fiecare încercare de-a sa eșua.
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Continuând să se uite la scena desfășurată înaintea ochilor ei, cu lacrimi neprelinse, observă cum
lumea din jurul ei începu să se transforme în ceață. Încetul cu încetul, totul începea să se dărâme și
ultimul lucru pe care îl văzu era cum versiunea ei din trecut îi zâmbea cu un zâmbet larg. Deschizându-și
ochii, realiză că încă se afla pe vârful clădirii, iar afară luminile răsăritului începeau să își facă prezența
prin tot orașul adormit. Mișcată de tot ceea ce visase, porni spre casă. Tot drumul era ca o gură de aer
proaspăt de care avusese, în sfârșit, parte, după acest eveniment bizar.
Ajunse, în sfârșit, acasă și, ca de obicei, în căminul ei singurătatea se prelingea pe fiecare colț al
fiecărei camere. Tot ceea ce voia să facă acum era să se ducă în grădina din spate și să respire mirosul
încântător al bujorilor, să simtă briza aerului în părul ei lung și șaten, și asta și făcuse. Afară, la umbra
unui copac, era o băncuță veche. Acum erau doar ea și gândurile ei. Tot acest vis pe care-l avusese părea
a fi ca un mesaj trimis de sus, de la tatăl ei adoptiv. Păi, nici chiar tatăl ei adoptiv. Nu o adoptase 		
niciodată, dar avusese grijă de ea ca de propriul său copil. Și ea îl iubise ca pe propriul ei tată. Tot acest
vis părea a fi ca o încercare din partea tatălui ei adoptiv, pentru a o face să zâmbească și, după atâta amar
de vreme, zâmbi. Un zâmbet adevărat, pe care tatăl ei adoptiv ar fi dorit să îl vadă măcar o dată.
Un zâmbet cald, ascuns, atâta timp, undeva adânc în ființa ei. Zâmbind, a început să se simtă ca un copil,
din nou. Cu ochii închiși și cu un zâmbet de copil jucându-se pe chipul ei, privi, fericită, în sus. Mirosul
plăcut al dimineții îi inundă nările și, scufundată în liniștea naturii, simți cum, ușor, pe nasul ei se așeză
ceva. Pleoapele i se deschiseră încet și, pe nasul ei, văzu cum stătea așezat, liniștit, un fluturaș. Aripile
sale erau colorate în nuanțe de parcă ar fi venit de pe paleta unui pictor. Simțind prezența unor ochi
asupra sa, fluturașul își luă zborul spre bujorii frumos colorați ai grădinii.
Așa începu noua ei viață. „Noua ei viața” e o alegere de cuvinte greșite, deoarece viața ei nu se
sfârși niciodată, ci, la fel ca într-o carte, tot ceea ce trăise fu doar un capitol care o ajută să se dezvolte,
ca persoană, și acest nou capitol al vieții sale începu cu un zâmbet de copil urmărind un zbor de fluture

Tcaciuc Sara
14 ani
		
		

sat Dănila, comuna Dărmănești, județul Suceava
Liceul Teoretic ”Filadelfia” Suceava, Clasa a VIII-a B
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Profesor: Adina Telescu

					
					

Eu și infinit

În câte feluri să numesc
Această stare rece,
Acest surâs fervid,

Aceste dulci cuvinte?
Eu n-am avut oroare
De stele și de ape.

Nu am visat vreodată

Să zbor prea departe.
Am stat mereu aici

Ca un nubil cuminte,

N-am căutat miresme,

Ci doar sânge de floare.
De câte ori să spun?

Deja am spus o dată,
Cândva am fost și eu

Mai mult decât o fată

Cu ochii mari și candizi,
Cu inima-n buzunar

Și sufletul împachetat în ziar.
Ce zile au fost atunci,

Dar nimic nu e etern:
Ziarul s-a frânt,

Iar buzunarul s-a găurit

Și am rămas doar noi: eu și infinit.
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Eminamente
Tot

Gol. Abstrus. Zero.
Nimic

Absolut. Ubicuitate . Factotum.
Azi-

am trăit.
Ieri-

voi muri.
Mâinesunt.

Acum:

Stăteam și aș fi plecat
Atunci-

Fug și aș stagna.
Între-

Aveam să gândesc.

Întrebări cu punct,

Afirmații urmate de semne arcuite și drepte.
Eu.

Viață.

Linie întreruptă.
Ionel Cristina
14 ani
Fetești, județul Ialomița
Liceul Teoretic Carol I, Fetești
Profesor:Georgeta Vasile
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Primăvara

Primăvară, primăvară,
Zâmbet vesel de copil,

Ai venit în prag de seară
Ca un vis: tiptil, tiptil…

Şi-ai pus flori-cercei în ramuri,
Mii petale colorate,

Soare auriu în geamuri,

Chipuri calde, preacurate.
Primăvară, primăvară,

Zâmbet alb şi roz de fluturi,
Mi-ai adus întâia oară

Flori de mai, buchete-n ciucuri.

Crișan Larian-Nelu
14 ani
										

clasa a VII-a,

Școala Gimnazială Tărnova, județul Arad
									
77

Profesor: Gligor Maria
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„Te voi iubi la nesfârșit, și încă o zi în plus...”

E rece. E foarte rece acolo jos. Scoate-mă, adună-mă, ține-mă strâns. Sentimentele mă trag în
abis, și eu nu-ți mai pot spune tot ce ți-am promis. Dacă eu sunt Lumea Adâncurilor, tu ești Cosmosul?

O să mă scufund, respirația va pierde orice sens, nu mai e lumină pe cer. Unde ești, 		
Cosmosule? Durerea se varsă în valuri, apa îmi îneacă plămânii, pieptul mă doare, plutesc. Simt
durere, totuși plăcere. Unde ești, Cosmosule? Ne desparte timpul, mai mult decât distanța. Suntem
muți, Cosmosule. Ce ne facem? În mine arde, arde la fel de tare dragostea pentru tine. Spuma mării
îmi devine coroană, a ta, Cosmosule, e formată din mii de stele. Până la capăt? Mergem până la capăt?
Sângele ne pulsează. Lacrimile nu se opresc.
Ce înseamnă dragostea? Cine e dragostea? Nu omul, nu noi. Cine ești tu? Cine sunt eu? Ești cu
mine? Vrei să stai? Ultima dată, stai ultima dată, te rog, Cosmosule, stai lipit de mine pentru ultima dată.
„Și poți să plângi, nu se va schimba nimic, eu vreau să mă scufund anume-așa, anume-aici”
„Eu nopțile le plâng, mi-e greu...”
„Ne-a separat prea mult timpul,
Da-n mine arde la fel de tare

Curg ceas, curg ceas, în trupul meu clepsidră,
Mă pietrific, dar jur că nu simt frică”

Ce ar spune? Ce ar spune stelele despre noi? Suntem două culori care nu s-au întâlnit niciodată.
Una foarte sus, alta jos în adâncuri, demult uitată, îmbibată în apă, mucegăită. Cealaltă?
Însângerată.

Departe, asta ar spune. Mult prea departe, acolo unde ura nu ajunge, nu ajunge să ne rănească.
Acolo suntem protejați cu ajutorul unui scut format din puritate, cunoaștere, timiditate, toleranță, 		
siguranță, încredere și iubire.

Suntem protejați de ură și respingere. Suntem bine împreună. Dar stelele nu spun asta, ele spun
contrariul. Suntem prea departe ca să fim împreună.
Suntem înconjurați de ură. Mult prea departe ca să fim fericiți împreună. Și dacă ăsta e singurul
lucru pe care pot să ți-l spun vreodată, să știi că eu, luna, chiar dacă nu te văd, te iubesc. Nu pentru ce ai,
ci pentru ceea ce ești.

Într-o zi o să devin o rază și atunci o să te strâng cât pot de tare. Chiar dacă o să mor.O să fiu a ta,
raza ta, iubita ta rază. Și o să mor. Și dacă toate astea nu s-ar fi întâmplat, cum s-ar fi iubit în taină soarele
și luna?
„Cică-i oarbă și proastă iubirea.”
”Lumea uită de noi...”

El iese pe ușa aia relativ simplă, dar totuși atât de specială. Ea îl vede și simte ceva ce știe că nu
a mai simțit pentru nimeni. Toate defectele lui îl făceau atât de special! Ochii, buzele, părul și cicatricea
de pe obrazul stâng. Ea îi analizează fiecare centimetru de piele, totul i se pare atât de magic, ca și cum
pielea lui era acoperită cu cel mai de preț material. Voia să îl atingă, voia să simtă degetele ei pe mâinile
lui. Voia să-i atingă obrazul cu vârful degetului ei arătător, voia să simtă adâncitura fină a cicatricii lui, să
mângâie, să treacă tot, el să uite accidentul dureros care i-a provocat-o. Ochii lui, ea poate să vadă atâta
sinceritate, simplitate și decență în ei, atât de multă, cum nu a văzut în ochii nimănui. El este fructul ei
interzis.
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Zidul de frică, ură și respingere se ridică între ei.

Iubirea ei nu poate ajunge la el, și ea nu poate schimba nimic.
Cum să o observe el pe ea? Imposibil. Ea e doar briza mării.
„Te iubesc!”

„Nu spunem nimănui ce ne doare pe noi”
„Întoarce-mă-n august din nou.”

„Pășesc pe amintiri și le simt de parcă-s cioburi.”

A fost odată ca niciodată, în vremuri vechi nepământești, o întâmplare frumoasă cum numai în
povești găsești.
Și dacă povestea înseamnă sfârșitul nostru?

”Pierzi prea mult timp întrebându-te de ce vor așa de tare să ne taie aripile, că ne-ar vrea dezbrăcați și desculți să ne-asculți, că li se face frică, deja suntem prea mulți”
Dacă aici totul se termină?

Chiar dacă aici se termină tot, nu îmi pare rău pentru nimic. Mi-a plăcut să fug după tine. A fost ca un
basm. Dar nu toate basmele sunt fericite, nu toate au un final fericit. Asta nu înțeleg multe persoane.
Basmele sunt, de fapt, tot ceea ce oamenii și-au dorit și nu au primit , basmele sunt speranțe
pierdute, speranțe care cândva, de demult, pictau zâmbete și aduceau strălucire în ochi. Acum, basmele
sunt doar speranțe moarte.
Ce se întâmplă atunci, se întâmplă și acum, e periodic. Anotimpul crimei.
Unde sunt zilele noastre? Zilele ce nu vor mai fi...

Dacă noi suntem eroii invincibili aici? Unde sunt cuvintele dintre noi? Doar lacrimi. Amintirile ne
mai provoacă doar durere și frică, poate regret. Am pierdut părți din noi, ele nu se mai întorc. Trebuie să
ne mulțumim. Cineva avea să ne trezească. Toate acestea ne-au învățat cine și ce este omul.
Nu suntem capabile să ne uităm cu dezgust una la alta. Nici să ne urâm. Nu mai suntem capabile
să simțim ceva când ne uităm una la alta. Cicatricile noastre sunt neînsemnate, noi nu le mai acordăm
atenție.

Eu nu sar, o iubesc prea mult pe mama, și tu o iubești, nu sărim. Ne e rușine de viața noastră, că e
goală, noi nu știm să lăsăm pe altcineva să intre. Acum ne e frică. E o sete nepotolită de auto-distrugere.
Nu ne pare rău de ce am făcut, la momentul respectiv, a fost exact ce ne-am dorit amândouă. Cuvintele
sunt grele, sunt lucruri care nu se spun.
Chiar dacă a durut să ne pierdem, mă jur, a fost cel mai bun lucru care ni s-a întâmplat. Nu ne
întoarcem. Nimic nu se întoarce la locul lui.
„Pentru mii de zâmbete pe care nu le-am zâmbit”
„Îmi place să cred că sunt un dezastru frumos”

Cărăneanț Andrada, 14 ani
Felnac, jud. Arad
									 Școala Gimnazialăz ”Aurel Sebeșan “
															
				
prof. coordonator Deta Liana Monia
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O copilărie de vis

E pimăvară! Din nou soare, căldură, fluturi, albine, natura își intră în drepturi.

Departe dus, Dănuț, un copil cu păr bălai, cu ochii mari cât cepele, așteaptă pe pătura moale, sub
un cireș în floare, din fundul grădinii,un răspuns care avea să vie din povestea repetată zilnic de bunica
sa, dar al cărui înțeles era tot mai aproape.

Se făcea că un copil de cerșetor ce umbla din casă în casă, cu părinții săi, era foarte mulțumit și
emana o fericire aparte pe unde trecea. Cu toate că nu avea haine, iernile umbla desculț, căldura 		
sufletească era simțită prin toate colțurile pe unde își făcea apariția. Zilele treceau, copilul creștea, 		
astfel ajunse să fie adoptat de o femeie educată care-și pierduse copilul în urma unei boli incurabile. Încă
de la prima întâlnire , amândoi au înțeles că au ceva special de transmis unul altuia. Astfel , el a fost o
speranță pentru ea, iar în timp a devenit o mângâiere, stându-i aproape, ascultându-i sfaturile, urmând
școala de muzică, iar mai târziu avea să fie cunoscut prin compozițiile sale proprii, compoziții ce erau
marcate de existența sa și de trăirile femeii ce i-a fost mai mult decât o mama,el dându-i o nouă speranță
de viață, reușind alături de el să trăiască în urma pierderii suferite.
Dănuț asculta zilnic această poveste, cu mult nesaț și nu înțelegea cum putea un astfel de copil să
se bucure în mijlocul sărăciei și lipsurilor și cum poate să compună atât de profund odată ce i se 		
schimbă destinul. Copilul bălai, având totul de-a gata și, uneori, având momente de răzvrătire, voia ca
toată lumea să i se supună, să fie servit la orice oră din zi și din noapte. Dar, miracolul s-a produs, 		
a început să privească cu alți ochi tot ce avea, toți oamenii din jur, apreciind bunăstarea de care era
privilegiat, schimbându-și radical pornirile, atitudinea față de cei necăjiți, începând să-i invite la el, ba
mai mult, renunțând și la jucăriile preferate pentru a face zilnic fericit pe cineva.
Părinții săi erau foarte mândri de el, bunica de asemenea, și ori de câte ori aveau ocazia, 		
organizau petreceri caritabile în aer liber, unde Dănuț, o ființă sensibilă, schimbat de destinul unui copil de cerșetor, se bucura atunci când dăruia cu multă dragoste celor lipsiți, iar fericirea semenilor îi
înnobilau sufletul de copil pur.
Asemenea soarelui, ce învie sufletele, asemenea florilor ce dau culoare vieții, asemenea fluturilor
ce joacă în câmpii, el, Dănuț , copilul de altădată , profund și sensibil, iubit și apreciat, își trăiește propria
copilărie asemenea primăverii ce-i izvorăște din suflet, și emană căldură, speranță și multă bucurie.

Rosuș Nicoleta,
14 ani
Drauț, județul Arad
Școala Gimnazială Drauț
Profesor: Butariu Liliana
80

Sunt copil
Sunt copil și nu știu multe
Și nu pot să urc pe munte,
Dar respect și îi iubesc

Pe părinții care mă cresc!
Ei țin foarte mult la mine

Și muncesc să-mi fie bine,

Iar de-i supăr sau greșesc,
Eu le spun că îi iubesc.

Mama mea, scumpă comoară,
Nu duce-o viață ușoară.

Dar mă rog lui Dumnezeu
Să-i dea putere mereu.

Cel mai bun e tatăl meu,
Dar îi voi iubi mereu

Pe bunicul, pe bunica,

Pe unchiul și mătușica.
Încă sunt doar un copil.
Dar când eu o să cresc
Și o să ajung bătrân,

Tot copil vreau să rămân!

Ciubotariu Silvia-Ștefania
14 ani
Macea, județul Arad

Școala Gimnazială „Pavel Covaci” Macea, clasa VIII-a
Profesor: Mang Mirela - Ioana
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La zi de mare sărbătoare
La zi de mare sărbătoare

Strigăm cu toții cu glas tare:
România, te iubim

Și unită te dorim!

Avem străbuni de seamă,

Ce acum se odihnesc

Și ne șoptesc, printre flori de tei,
Să fim vrednici ca ei.

Ca brazii drepți, cu capul sus,
Ați stat mereu de pază,

Dușmanilor nu v-ați supus,

La granițe ați stat de strajă.
În veci nu vom uita de voi,
Vă vom cinsti, dragi eroi,
Noi România o iubim,

Și-aici în veci o să trăim.

Mocanu Emanuel,
14 ani
Sat Stăneşti, loc. Măgireşti, jud. Bacău
Clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială Măgireşti
Prof. îndrumător, Chira Nicolae
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Cel mai important lucru
PERSONAJELE:

ANA POPESCU, elevă în clasa a VIII-a

CRISTIAN DUMBRAVĂ, elev în clasa a VIII-a
CRISTIAN RUS, colegul lor

DARIA COSTACHE, colega lor
CLAUDIA IONESCU, profesor

O clasă spațioasă și luminoasă, vopsită în roșu și alb, cu zece bănci aranjate în forma literei U.
ANA POPESCU: (șoptind) Daria, dă-i bilețelul acesta lui Cristi!

DARIA COSTACHE: (privește îngrijorată spre catedră) Bine, dar nu acum. Suntem în oră și nu avem voie
să vorbim.
ANA POPESCU: Dă-i-l odată!

DARIA COSTACHE: Poftim, Cristi, un bilet de la Ana!
CRISTIAN RUS: (uimit) Ce? Ana, vorbești serios?

ANA POPESCU: (îl privește cu nedumerire) Despre ce vorbești?
CRISTIAN RUS: (cu o ușoară roșeață în obraji) Mă iubești?

ANA POPESCU: (impacientată) Poftim? Nu! Stai! Nu-mi spune că ai primit tu bilețelul.
CRISTIAN RUS: (dezamăgit) Ba da!

ANA POPESCU: Nu era pentru tine, ci pentru Cristi Dumbravă.

CRISTIAN DUMBRAVĂ: (își înalță capul, auzindu-și numele) Ce-i cu mine?

ANA POPESCU: (explicând) Ți-am scris un bilețel, dar Daria l-a dat altcuiva.
CRISTIAN DUMBRAVĂ: Ce scria pe bilețel?

ANA POPESCU: (șoptește, arcuindu-și degetele pentru a forma o inimă) Te iubesc!

CLAUDIA IONESCU: (pe un ton sever) De ce vorbiți în timpul orei? Treceți la răspuns amândoi!

ANA POPESCU: (cu o urmă de regret în glas) Iertați-ne, doamna profesoară! Trebuia să îi spun ceva
foarte important.
CLAUDIA IONESCU: (intrigată) Ce poate fi mai important decât lecția?
ANA POPESCU: (triumfător) Iubirea.

CLAUDIA IONESCU: (ezită) Ăăăă! În fine, despre ce vorbeam? Ăăăă! Ce înseamnă recensământ?
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Emoții
Cursul vieții: omul se naște, trăiește și moare. Pe parcursul vieții, omul suferă, iubește, plânge,
se bucură, râde; este încercat de toate emoțiile... Fiecare om este diferit, fiecare poveste este diferită.
Aceasta este povestea unei fete care a știut ce înseamnă cu adevărat să fii om, care a cunoscut suferința
și căreia nu i-a fost frică de sentimentele sale.

Totul a început în urmă cu trei ani, când o fată a mers la liceu. Era prima zi dintr-o nouă etapă a
vieții sale. Nu cunoștea pe nimeni. Toți o priveau ca pe o ciudată, dar ce era cu adevărat ciudat era că un
singur băiat nu o privea din toată clasa. Ea a mers către primul scaun liber cu privirea în pământ. Băiatul
s-a ridicat repede și a vrut să iasă din clasă, însă s-au lovit. Parcă timpul a înghețat. El se uita în ochii ei
cu atâta profunzime, încât părea că este hipnotizat. Ea s-a rușinat și s-a așezat în bancă. Acea atingere a
fost intriga întâmplărilor ce au urmat.
S-au împrietenit, ba chiar au devenit prieteni foarte buni.

Ea a început să simtă ceva mai profund decât o simplă prietenie între doi colegi. El era genul de
persoană care își ascunde foarte bine sentimentele. Într-o zi, fata și-a făcut curaj și și-a exprimat
sentimentele față de el. El i-a răspuns în mod ironic că nu simte nimic pentru ea și că singurul lucru care
îi lega era prietenia, iar acum ea a pierdut-o și pe aceasta. Fata a plâns zile întregi și se gândea doar la el.
Până când, într-o zi, a decis să îl lase în pace, deși inima ei era spulberată de durere.

A mai trecut o zi, o lună, un an... Într-o zi, fata stătea pe o bancă în curtea școlii. Băiatul s-a așezat
lângă ea și i-a spus că îi pare rău pentru ce s-a întâmplat și că el o place, dar i-a fost greu să își exprime
sentimentele. I-a spus că nu a vrut să o rănească și a întrebat-o dacă îi mai dă o șansă. Răspunsul ei a fost
unul înțelept: „Dacă vei sta vreodată singur, nu te vei gândi la trecut? Nu îți vei aduce aminte de suferința
pe care mi-ai provocat-o? Poți să mă iubești, dar nu te aștepta la același lucru din partea mea. Sper să îți
aduci aminte de mine ca fiind fata care a luptat pentru tine până la limita dintre demnitate și iubire, dar
care te-a uitat pentru că aceeași rază de soare nu se mai întoarce niciodată.”
Fata s-a ridicat de pe bancă și a plecat, lăsându-l pe băiat cu lacrimi în ochi.

Aceasta este povestea unei fete care a aflat că iubirea te face să nu mai vezi realitatea, 		
să te pierzi, să suferi...

Otlăcan Andrada
14 ani
com. Macea, județul Arad
Școala Gimnazială „Pavel Covaci” Macea, clasa a VIII-a
Profesor: Mang Mirela - Ioana
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O călătorie în trecut
În luna mai, m-am gândit să întreprind o expediție în munți.Vremea era frumoasă, așa că o
ieșire în natură nu strica.

Cu rucsacul în spate, m-am așezat în fața calculatorului, pentru a mai cerceta înca o data
traseul pe care îl aveam de parcurs, înainte de călătorie. Dintr-odata pe ecran apăru o filă cu titlul
,,O călătorie în trecut”, pe care era o imagine a unei cetăți din antichitate. Împinsă de curiozitate, am
dat click. Atunci, nu știu ce s-a întamplat, dar m-am simțit trasă de o mână nevăzută prin ecranul
calculatorului.

Timp de câteva secunde nu am vazut nimic, apoi m-am izbit de ceva tare și am căzut încontinuu.Când mi-am revenit, eram pe o pajiște fermecătoare plină cu copaci sălbatici. La orizont, printre
copaci, se vedea o cetate care avea o asemănare izbitoare cu cetatea pe care am văzut-o pe computer.
M-am ridicat de jos, cu o durere mare de cap, și am pornit înspre cetate. Am ajuns, cumva, la zid, dar
porțile erau zăvorâte, iar deasupra capului meu a răsunat o voce groasă:
- Cine ești și ce cauți aici?

- Sunt un călător și vreau să intru în cetate.

- Auzi, călător! De parca nu aș ști eu că toți călătorii care au intrat în cetate erau niște spioni.
- Aduceți-o înaintea regelui ! se auzi o altă voce.

Balamalele porților scărțâiră, iar prin deschizătură se ivi un străjer mic de statură, alături de
altul de statură medie.Amândoi aveau platoșe și coifuri, iar în mâna dreaptă câte o suliță.În privirile
lor se putea citi mirarea și o oarecare... teamă. Probabil că eram un călător cam suspect, din cauza
hainelor mele și a rucsacului.

Străjerii mă escortară printre case de piatră, pe ulițe întortocheate pe care se jucau o mulțime de copii, majoritatea goi pușca, și care se holbau la mine ca la un extraterestru, până în fața unei
case sau a unui castel impunător, am putea să-i spunem. De aici, prin culoare întunecoase și reci, până
într-o sală spațioasă, bine luminată de făclii.În sală, pe un jilț aurit, ședea împaratul, alături de câțiva
sfetnici.
La vederea mea, ca toți ceilalți, se făcu palid și se prăbuși în tron:

- O, zei ! strigă el cu voce răgușită. Oare divina zeiță și-a trimis fiica printre muritori?,,Probabil că mă
confundă cu o zeița”, mi-am zis eu. ,,De altfel, nici nu-i de mirare, toți locuitorii pe care i-am întâlnit
până acum avură pielea tuciurie si părul foarte negru”.Oricum, aveam de gând să mă dau drept zeiță,
era mult mai sigur pentru mine.

- Măria ta, spuse un sfetnic cu barbă albă și cu o mină care nu prevestea nimic bun, ești sigur că este
o zeiță, oare nu este un spion?

- Nu sunt un spion, am îndrăznit, sunt, într-adevăr, o zeiță, trimisă de atotstăpânitorul zeilor să dau
izbânda Domniei Sale.
Minciuna mea avu efect, oamenii din sală chiuiră și bătură din palme, chiar fața regelui căpătă
puțină culoare.Însă bătrânul nu se dădu bătut:
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-Este oare nevoie, întrebă el cu viclenie, ca zeii să coboare pe pământ pentru a-i ajuta pe muritori?
Mi-am scotocit mintea după un răspuns, și o idee începu să prindă contur:

-Oare muritorii,nu-și înalță, ei, fumul jertfelor până în lăcașul zeilor pentru a le fi ascultate 		
rugăciunile?
Apoi, m-am adresat regelui:

- Cu ce vă pot fi de folos Măria Ta?
La aceasta, regele făcu ochii mari:

-Cum? Zeii vin să dea izbândă muritorilor dar nu știu despre ce e vorba? întrebă el.

- Eu sunt fiica unei zeițe neînsemnate, care a fost trimisă să slujească împaratului, am zis eu puțin
stânjenită.
Regele se gândi o clipă, apoi începu:

- Preafrumoasa mea fiică a fost răpită de fiul împăratului vecin pentru că n-am vrut să le binecuvântez
unirea. Ca să o aducem înapoi în lăcașul părintesc, s-a început acest război care durează de un an.
Zicând acestea, regele oftă din toți rărunchii.
-Dar oare scumpa ta fiică, n-a fost complice la fugă? întrebai.
-Ba da, făcu regele, trist.

-Atunci, preaînălțate, iată voia zeilor:chiar dacă vei câștiga războiul, n-o vei mai aduce înapoi pe fiica ta, de
aceea mai bine fă pace și împacăte cu gândul că fiica ta ecăsătorită.
-Oh, de ce sunt zeii atât de aspri? întrebă regele, gâtuit.

-Fă ce-ți spun , Măria ta, altfel te vei plânge, am încheiat eu și m-am îndreptat spre ieșire.

Totul mersese strună, de altfel simțeam și oarecare remușcări pentru faptul că fusesem atât de
prefăcută, dar important era că ieșisem basma curată din toată afacerea.Am revenit în prezent, tot în
acel loc prin care intrasem și în trecut.Această întâmplare ciudată s-a petrecut din cauza calculatorului,
care este una dintre invențiile lumii moderne din anul 3023.
Dar ceea ce m-a mirat foarte mult, a fost faptul că, deși petrecusem aproape o zi în lumea
preistorică, ceasul meu arăta ca și cum aș fi lipsit doar 5 minute.
		

Buș Margareta,
14 ani
Măguri-Răcătău,Județul:Cluj
Școala:Gimnazială Măguri-Răcătău clasa a VIII-a,
Profesor:Crișan Mărioara
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Noi suntem români

			

Noi suntem români.

			

Cărăm în spate istoria bogată

			
			

Sângele strămoşilor ne curge-n vene,
Care defineşte ce suntem astăzi.

			

Ne mândrim cu vatra noastră,

			

Acele bogății care, în ochii duşmanilor,

			
			

Cu bogățiile pe care le posedă,
Au făcut-o captivantă.

			

Lupte pierdute,

			

Noi, împreună

			
			

Victorii glorioase,
Le-am înfruntat pe toate.

			

Ȋn horă ne strângem,

			

Și declarăm mândri

			
			
		

Purtând făloşi iile

Că suntem ai tăi, iubită Românie!

		

Szanto Ella,
15 ani,
Baia Mare, județul Maramureș
Clasa a IX-a E, Colegiul Național ,,Mihai Eminescu , Baia Mare
Profesor coordonator: Mihaela Popan
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Ochelari pentru suflet
Vă voi spune ceva ce nici prin gând nu v-ar trece. Sau, mai bine zis, viaţa voastră se va schimba
total după ce veţi auzi ce am de spus. Staţi liniştiţi, nu fac reclamă la vreun nou medicament care vă va
rezolva toate problemele. Pentru început, voi spune doar un singur cuvânt: alegere.

Am auzit multe poveşti despre acest om. Îl vedeam adesea când alergam prin parc după ce 		
ieşeam de la şcoală, stând pe aceeaşi bancă, parcă de sute de ani. Mă întrebam uneori când va începe să
îi crească o barbă lungă, stufoasă şi albă, ca în poveşti. Nu mă înţelegeţi greşit. Nu era bătrân, nimic din
trupul lui nu dădea de înţeles asta. Poate doar sufletul lui trăise de secole.
Mi s-au spus multe despre el şi chiar eu am descoperit unele lucruri. Era diferit de noi. Cum?
Simplu, vedea lumea altfel. Din această cauză, oamenii se îndepărtau de el. M-a surprins pentru că toţi
se pretindeau doctori în tot felul de domenii, dar niciunul nu s-a gândit să îi găsească un remediu. Mi-a
fost frică să îl întreb ceva deoarece eram timidă, aşa că i-am aflat secretul, ca un detectiv. Până la urmă,
metoda nu contează, ci rezultatul. Omul suferea de deficienţe de vedere a sufletului. Probabil vă 		
întrebaţi ce-o mai fi şi asta? Toţi am trăit măcar odată în viaţă acest sentiment, dar ce ne salvează de el
este „natura noastră” proteică. Bunul meu prieten nu auzise de aşa ceva, aşa că el vedea lumea într-un
singur mod: alb şi negru, fără detalii, fără sentimente. Imaginaţi-vă o pădure în toiul verii. Ceea ce vedem
noi sunt razele soarelui ce pătrund sfios printre frunzele verzi, sunt stropii de acuarelă ce au fost scăpaţi
pe iarbă şi se numesc flori, sunt veveriţele ce fac gimnastică acrobatică, sunt pârâiaşele ce duc mai 		
departe seva vieţii. Aşa gândim noi, dar el nu vede şi nu simte nimic de felul acesta. Totul este doar masă
de materie în continuă mişcare. Am urât propoziţia aceasta de prima dată când am auzit-o, dar e foarte
ciudat cum lucrurile pe care le urăşti îţi rămân în minte.
M-am hotărât să îl ajut pentru că astfel mă ajutam pe mine să nu mă scald în pesimism, aşa
că m-am încuiat în cameră şi nu am mai ieşit de acolo până în dimineaţa de Crăciun. M-am îmbrăcat
bine, mi-am luat o cutie mare sub braţ şi am păşit afară, în zăpadă, sorbind o mireasmă îngheţată de
sărbătoare ce plutea pe deasupra mea. În câteva minute am bătut la uşa prietenului meu, iar el mi-a
deschis.I-am întins, zâmbind, cutia pe care o adusesem cu mine. Faţa lui nu trăda niciun sentiment. O luă
şi mă lăsă să intru. I-am spus că i-aş fi putut da cadoul în orice altă zi, ştiind că nu descoperise valoarea
Crăciunului, însă, din întâmplare, îl terminasem tocmai atunci. Nu sunt sigură dacă m-a auzit, dar s-a
aşezat pe canapea şi a luat capacul cutiei. O undă de satisfacţie mă pătrunse atunci când am zărit 		
uimirea de pe faţa lui, primul sentiment pe care am reuşit să i-l provoc în toată viaţa mea.

Ca să înţelegeţi şi voi, cutia era plină de perechi de ochelari de toate culorile, pe ramele cărora
lipisem tot ce mi-a trecut prin minte:pietricele, pagini de cărţi, macaroane, piese de puzzle, bucăţi
dintr-o eşarfă, petale de flori uscate, tot ce am găsit. Dar asta nu a fost suficient. El mă privi trist şi îmi
spuse că ochelarii nu ajutau la nimic. Aşa fusese făcut să fie, iar lumea îi părea, dintotdeauna, la fel de
plictisitoare. Atunci m-am oferit să îi dau ochii mei. Mă privi neîncrezător şi mă întrebă cum ar fi posibil
aşa ceva. L-am luat de mână şi l-am tras după mine, la geam. I-am spus că se putea chiar atunci să vadă
lumea prin ochii mei, tot ce trebuia să facă era să aleagă acest lucru. Îşi închise ochii, apoi îi deschise, iar
eu am început să îi prezint lumea din faţa lui, începând cu gardul de lângă casă, continuând cu strada
pietruită, cu prununl cel bătrân, cu spălătoria de haine de peste drum, cu vrăbiile care se jucau în zăpadă
şi terminând cu lacrimile de pe obrajii lui. Vedea, în sfârşit vedea. Nu ştiu exact ce a făcut, dacă şi-a pus
ochelarii sau mi-a împrumutat ochii, dar ştiu că vedea.
Acum, probabil că vreţi să mă întrebaţi cine e omul acesta. Sinceră să fiu, nu ştiu, pentru că îşi
schimbă numele în fiecare secundă şi face excursii de pe un continent pe altul. Dacă vreţi, totuşi, să-l
întâlniţi, bateţi la uşa sufletului vostru şi căutaţi pe sub masă. Sau puteţi să aşteptaţi o zi mai ploioasă,
iar el va ieşi singur la plimbare. Poate că vă supără faptul că în loc de pesimism, depresie şi tristeţe, am
folosit sintagma ,,deficienţe de vedere a sufletului”.
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Credeţi-mă că nu are importanţă, atâta timp cât alegem să ne vindecăm de ele. Tot ce trebuie să faceţi
este să vă puneţi o pereche de ochelari coloraţi, dacă aveţi dioptriile mai mici, sau să rugaţi pe cineva să
vă împrumute ochii, dacă dioptriile sunt mai mari.
Iuga Elisabeta, 15 ani
Brașov

		

Colegiul Național”Dr.I.Meșotă”, clasa a IX-a,
prof. Csiki Ana-Maria

Hypnos-catharsis
Joc de lumină: culoare, cuvinte

Se strecoară sub gene cuminte,
În abis de oarbă beznă apune

Lent, inaudibil un somn ne răpune.
Visăm, deodată, idealuri neuitate

Pierdem toate preconcepțiile învățate,
Rupem un suflet complet profan,

Lăsăm în lume încă un trup orfan…
Zâmbete răsar pe la uşi, pe la ferestre,

În grădina lumii se aud şoapte măiastre.
Inocența noastră, în sfârşit ne-a găsit,
Dar sufletul nostru demult a pierit.
Feerie spulberată de picuri reci
Pic, pic, pic, timpule treci.

Clepsidra e goală și plină totodată,

		

Cum este mereu și viața noastră roată…

Rujoiu Maria
15 ani
Brașov, județul Brașov

Colegiul Național”Dr.I.Meșotă”, clasa a IX-a,
prof. Csiki Ana-Maria
89

		

Gând de copil

De când te-aşteptam, soare, să vii,

Să-ţi scalzi pe pământ auriile-ţi plete,

Să mângâi, curat, ochii blânzi de copii
Şi gura-cireaşă a blondelor fete.
S-aduci bucurie şi râs de copil,
Petale-n culori de rubin,

Prin ramuri, tril vesel de-april,
Şi-n aer, parfumul divin.

Crișan Alex-Florin
					

14 ani ,
Târnova, județul Arad

					

Școala Gimnazială Tîrnova, clasa a VII-a

					

Profesor: Gligor Maria
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Salvat de un zâmbet
Tot ce pot să îmi aduc aminte din urma accidentului este lumina puternică ce-ți orbea ochii
necruțător, urmată de zgomote prelungi de metale zdrobite, creând cel mai jalnic preludiu. Acestea au
străbătut văzduhul fără milă, lovindu-l cu ostilitate. Apoi, culorile s-au amestecat într-o ordine haotică,
fără sens, transformându-se într-o obscuritate cruntă si neîngăduitoare. Am fost aruncată, fără milă,
afară din acest trup, devenind o ființă imaterială, fiind însoțită doar de cea mai vulnerabilă componentă
a omului: sufletul.

Ceea ce mă înconjura era doar o beznă cruntă din care nu puteam să disting nicio mișcare,
nicio răsuflare. Nedumerirea mea a atins apogeul atunci când am observat că memoriile mele lipsesc,
neștiind cine sunt, cine eram și nici unde și cum trăiam pe pământ. Din toată această combinație au
început să rezulte mii de întrebări care nu reușeau să mă scoată din acest chin. Întrebarea care a luat
forma cea mai conturată și strălucitoare era: Ce este omul? 							
Aceasta a început să mă frământe prelung, negăsind răspunsul satisfăcător. În acest univers suntem atât
de neînsemnați, în comparație cu celălalte elemente ale universului, ce alcătuiesc o întreagă lume fantastică. Noi putem fi asemănați cu un fir de iarbă, care este așa de firav, în raport cu cele ce 			
îl înconjoară! În ciuda acestui fapt, cum poate un fir de iarbă să fie zguduit de o asemenea complexitate de sentimente? Cum poate un fir de iarbă să experimenteze atât de zguduitor dragostea, tristețea,
deznădejdea, bucuria și cum reușește să le țină sub control, nefiind zdrobit de ele? Cum poate un fir de
iarbă să distrugă, încetul cu încetul, o întreagă rețea de elemente armonizate în cea mai perfectă ordine,
într-un univers nesfârșit? Cum poate un fir de iarbă să arunce săgețile arzătoare ale răutații în semenii
lor? Nu suntem oare toți la fel? Oare nu toți împărțim acest mirific pământ? Atât de multe gânduri îl pot
zgudui pe sărmanul fir de iarbă, încât izvoare de lacrimi iau naștere din sufletul îndurerat. 			
Ce semnificație au aceste mici cristale în ochii ființei plăpânde? Aceste salbe sunt cele mai frumoase
fraze șoptite de suflet, pentru ca la urmă liniștea să cuprindă, încet, mica ființă. Toate loviturile îndurate
în liniște și răbdare au ajuns să se transforme în cele mai minunate bucurii.
Acestea aduc un mic zâmbet pe chipul firav și îngândurat.

Această fină mișcare a buzelor catifelate începe să răspândească o lumină cerească, luminând
astfel întregul trup. Aceast sentiment este, însă, stârpit necruțator de poverile zilnice, care îl zdrobesc pe
micul firicel, ajungând mai trist și mai împovărat. De tot ce are nevoie omul este un licăr de s p e r a n ț ă
și de dragoste, care să-i asigure o victorie sigură asupra norului de probleme, dar acesta întârzie să apară. De ce viața nu poate fi mereu încununată cu flori, bucurii, și să-și urmeze, liniștită, cursul destinat?
Oare mai există vreo speranță pentru omul muritor?
Aceste întrebări mi-au frământat sufletul, întristându-l nemărginit. Oare sentimente
asemănătoare mă tulburau pe pământ? Oare ceea ce am simțit de-a lungul anilor îmi sunt acum
transpuse mie, ființei imateriale? Presupun că răspunsul e afirmativ, iar toate acestea mă copleșesc
pentru că nu sunt decât un fir plăpând de iarbă. 								
Oare care este rostul tuturor acestor lucruri? Simt cum, cu fiecare gând tânguitor, sufletul se stinge cu
o șovăială dureroasă, care mă face conștientă de orice tânguire a sa. O luptă pe viață și pe moarte se dă
înăuntrul meu.

Sufletul, cu suspine negrăite, se luptă să rămână ancorat în ființa mea decolorată. Încep să mă
topesc împreună cu sufletul, precum un mic fulg la ivirea razelor arzătoare ale astrului ceresc.
Șansele să devin, din nou, o ființă cu inimă de carne scad îngrijorător. Mă transform cu fiecare clipă
într-un abur, care așteaptă să își ia zborul spre întâmpinarea semenilor mei, care au părăsit demult
trupurile fizice, spre alte dimensiuni. Sufletul s-a scurs aproape în întregime din mine, și, deodată, șirul
gândurilor s-a oprit. Nu mai simt nimic, doar o mică tresărire ce mai arată prezența plapândă a sufletului. Simțurile de care am mai profitat în acestă întunecime par să fi dispărut. Universul parcă s-a oprit pe
loc, așteptând verdictul final al acestei forme neregulate, pe care eu o reprezint. Toate particulele s-au
oprit nedumerite, încercând să descopere deznodământul, care cam lasă de dorit în aceste momente.
Universul pare întristat, lăsând, din a sa podoabă, o micuță stea să se desprindă cu durere din familia
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miilor de astre ce își iau rămas bun cu lacrimi de cristal, ce oferă pământenilor o aură melancolică și
nesigură.

Dintr-odată, văzduhul se cutremură de un mic fior ce-l străbate cu blândețe și delicatețe. O mică
crăpătură se deschide în întuneric, iar o luminiță nedeslușită se strecoară jucăuș, luminând întreaga
boltă neagră. După aceasta, o pată de culoare rozalie își face loc prin acest firicel luminos. E un fluture,
și odată cu el au apărut o mulțime de alți fluturași multicolori. Văzduhul a fost cuprins de un suspin
de ușurare, iar bolta întunecoasă a fost înlocuită de un albastru feeric, nemaiîntâlnit, care îți desfată
privirea cu cele mai minunate nuanțe văzute de ființa pământeană până acum. Astrul ceresc parcă s-a
trezit dintr-un somn adânc și începe, cu sârguință, să redea pământului sterp viață și culoare. Mii de flori
încep să-și înalțe, bucuroase, capetele, pentru a savura noua experiență, iar de nicăieri au început să-și
facă loc nenumărați copaci cu coroanele lor regești, concurând între ele. Universul pare să-și fi reluat
cursul său normal, vuind, parcă, de fericire, oferind pămantului cea mai frumoasă panoramă, de care
nici soarele și nici luna nu se săturau în a-l admira în toată splendoarea sa.
Deodată, natura s-a oprit încremenită. Vântul a renunțat să mai mângâie cu adierea sa ușoară
florile gingașe, iar cauza acestora era un râset cristalin. Acesta a venit precum o lovitură dată pe 		
neașteptate, mintea mea începând să-mi reproducă o amintire din viața pământeană, în viziunea mea
conturându-se un chip de copilaș.

Acesta afișa pe fața sa cel mai minunat zâmbet care poate fi creat de o ființă. În jurul său
predomină o varietate rară de flori și animăluțe mici, ce par să-l încânte pe micul pruncușor, scoțând
mici chicote. Pe neașteptate, se ridică pe amândouă piciorușele și se îndreaptă spre mine cu pași 		
micuți. Se oprește la picioarele mele, trăgându-mă spre el. Mă așez aproape de acesta și fără să-mi pot
da seama, copilașul și-a îndreptat mâna spre sufletul meu, cercetându-l cu atenție, parcă înțelegând în
ce situație critică se află acesta. Apoi, își ridică încetișor ochii spre mine, pe chipul său conturându-se
un nou zâmbet, care parcă mă electrizează. Un fior mi-a cuprins întreaga ființă, iar o lumină neclară a
apărut în locul atins de degetul acestui copil. Băiețelul mai scoate un chicot, iar din acea mică strălucire,
din mine încep să iasă mii de raze puternice care mă învăluie, nemaiputând să văd decât lumina din
jurul meu. Simt cum sufletul își reia locul în mine, iar deodată, un nou sentiment necunoscut ia proporții
neobișnuite în întreaga mea ființă. Această nouă trăire mă face să țip și mă simt ca nouă. Cred că acest
sentiment se numește...bucurie. Aceasta îmi dă aripi de fericire, simțind că nimic nu se poate compara
cu ceea ce trăiesc eu acum. Bucuria este sentimentul ce poate schimba întreaga omenire, luminând de
pace sufletele împovărate și triste.
Aceasta m-a schimbat și pe mine acum, dând un nou sens vieții, realizând că merită să te lupți
și să trăiesti, deoarece viața mereu îți mai oferă o șansă.

Simt cum încep să mă înalț, părăsind această lumină, știind că mă duc să mă alătur corpului
meu fizic, cu o nouă misiune în suflet: să readuc bucuria în inimile celorlalți. Însă, cel mai minunat 		
lucru este că sufletul meu va purta pentru totdeauna amprenta acestui copilaș, ce simbolizează tot ceea
ce are nevoie un om ca să cultive în inima sa: bucurie, pace, inocență, răbdare, loialitate, onestitate.
Acestea te ajută să ai idealuri înalte, pe care le vei ajunge să le atingi.
Astfel, am ajuns să fiu salvată de un zâmbet de copil, adus în zbor de fluturași.

Șerban Damaris
15 ani
Sat Sf. Ilie, jud Suceava
		

Liceul Teoretic Filadelfia, Clasa a VIII-a B,
Profesor Adina Telescu
92

Ştiu că trăiesc

Din bolta inimii, se desprinde gândul
Că trebuie să pot iubi, şi eu, la infinit.

Că trebuie să urmez, smerită, cărarea
Spre Cel pentru mine Răstignit.

Rotundă-i zarea ce tricolorul o înfăşoară,
Şi inima rotund ar vrea şi ea

Să salte –n hora bucuriei că, în ţară ,

Duhul rămâne tânăr şi ancorat de Stea.
Din lemnul porţii răsucit măiastruColoană ridicată-n Infinit ,

Sau brâul ţesut -n războiu’ nostru.
Ştiu că trăiesc şi n-am sfârşit.

În tinda inimii se aşază gândul
Că Infinitul mi-e deschis.

Odăile frumos sunt pregătite

Mai trebuie să fac ce am promis.
Simion Elena
16 ani,
Onești, județul Bacău
Colegiul Tehnic”Gheorghe Asachi” Oneşti
Clasa a/XaC2
Îndrumător: prof.Kelemen/Pal Gabriela
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Umbra
Tu esti dependența mea...

Cum soarele își are răsăritul, și amurgul are luna.
Un nor, odată, mi-a șoptit:

Oare soarele își dorește luna?

Demonul vrea frică, pacea vrea război?
Sau toate acestea le-am născocit noi?

Când soarele a pețit luna, oare s-a gândit
Că ea îi e aleasa de la asfințit?

Că el îi e ursitul și că în infinit,

Îi va sluji lumină cu propriu-i răsărit?

Că aceste două începuturi aveau să le fie săruturile, dragostea și întâlnirile?
Sacru-i legământul acestor doi călăi.

Unul ucide noaptea, altul a zilelor văpăi.

De s-au iubit ori s-au urât, cine ne poate spune?

Nici tu, nici eu n-am fost părtași la cea dintâi uniune,
când soarele a găsit luna și lumea şi-a găsit cusur,
Și din clepsidră a început să curgă nisip dur.

Atunci lumii s-au alăturat două suflete fugare.
Fugeau unul de altul și timpul de fiecare.
Se potrivesc,

Căci drept dovadă, eu astăzi îți citesc.
Eu, umbra.

Fărâma de noapte a zilei.

Dovada că cei doi se iubesc.
Teulea Tudor,
16 ani
Brașov, Colegiul Național”Dr.I.Meșotă”, clasa a X-a,
prof. Csiki Ana-Maria
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Inabilitate şi semafoare

O doamnă, între două vârste,

merge pe trecerea de pietoni,
pe roşu. Eu sunt femeia,

tu eşti semaforul. M-am blocat.
Fug de orice zebră. Pot să jur

că e inabilitate, o lucrare scrisă
greşit şi neinteligibil. Doamna
se opreşte în mijlocul străzii.

Atâtea maşini, nişte camioane,
te iubesc chiar şi când apăs
pe buton să se facă verde,

chiar este evident când spun
că eşti un semafor stricat.
Inabilitate. Chiar şi tu.

Dar n-ai cum să fii înlocuit.
Tu alegi verde doar

pentru pensionare simpatice.
Doamna între două vârste

e nevoită să ocolească maşinile.
Altă stradă, alt bulevard...

Strigă şi scuipă la intersecţii.
Semaforul e tot roşu.
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*Repetiție*

Am ajuns la concluzia că oamenii nu-mi duc lipsa
Croșetez *cărămizi* pentru amândoi

- în casa mea, în orașul meu unde nu pătrunde lumina;
- în casa mea,

în orașul meu unde e mereu liniște

ca un vid, *Strămoșii* mei din orașul meu de cenușă cenzurat și fără amintiri
de război de pace de democrație
orașul meu plăcut doar noaptea

fără pic de atingere fără trecut fără viitor
cu 15 dorințe adresate 15 dorințe surde.
Am ajuns la concluzia că m-am pierdut
nu mai am nimic de pierdut.

Bobe Serina
16 ani, clasa a X-a
Clubul Copiilor Medgidia
Prof. îndrumător Luciu Marilena
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Gânduri pentru tine

În fiecare seară, televizorul bunicilor mei e dat pe ştiri, la volum maxim. În fiecare seară: accidente,
ştiri – bombă şi, aproape ritmic, câte un bărbat care, beat sau nu, îşi omoară nevasta. În fiecare seară eu
mă retrag, dar aşa cum le spuneam şi colegilor mei, de fapt mă refugiez, în camera mea, încercând să uit
tot ce nu-mi place. Şi trebuie să recunosc, nu-mi plac destul de multe: nu-mi plac profesorii, doar câţiva,
nu-mi plac temele interminabile, nu-mi plac colegii de navetă care înjură de câte ori cască gura, şi nu-mi
place că mama e plecată în Italia.Şi e plecată de zece ani.

Când am apucat să le spun la ora de dirigenţie colegilor mei că mă simt singur şi că până şi
televizorul bunicilor mă enervează. Vlad a spus că el e foarte apropiat de bunicii lui, şi mai ales de
bunică-sa, căreia îi povesteşte aproape tot şi cu care se uită şi la telenovele. M-a şocat asta! Chiar nu
mă aşteptam, pentru că eu îl văd pe Vlad destul de rebel. Dându-şi peste cap bretonul lung, în timpul
orelor, și aranjându-l privind în geamul vitrinei de lângă catedră, nu de puţine ori i-am văzut pe 		
profesori uitându-se peste umăr ca să-l vadă cum se aranjează. Ca să nu spun că merge la ţigară 		
undeva în spatele şcolii, cu alţii mai mari! Dar reacţia lui cu privire la bunici, chiar m-a lăsat pe gânduri!
Eu nu reuşesc asta, de fiecare dată când încerc să le spun păsurile mele bunicilor, ajungem să ne certăm,
ei făcându-mi morală, iar eu mergând în camera mea, acordându-mi chitara sau suflând în saxofon.
Şi totuşi, ce se întâmplă? Nu-s un pic egoist, în relaţia mea cu ei? Nu arunc în cârca lor toată suferinţa
mea legată de lipsa tatei, care mă sună o dată sau de două ori pe an să mă întrebe dacă nu vreau să
petrec o săptămână cu el şi cu surorile mele vitrege? Nu-s un pic prea stresat că mama îşi prelungeşte
în fiecare an contractul în străinătate, reuşind să ne vedem, în total, doar vreo trei săptămâni pe an?
Nu-s un pic invidios şi pe Vlad, că el îi are şi pe părinţi acasă, în timp ce eu îmi înec oful pe 		
Facebook sau pe net?De ce aş fi invidios pentru că se înţelege bine cu bunicii, dacă acasă şi eu am bunici?
Mă gândesc la intransigenţa mea în ceea ce-i priveşte, mă gândesc la bătrâneţea lor şi la
singurătatea pe care o umplu în fiecare seară cu ştirile de la ora opt, la tot timpul pe care eu îl am în faţă
şi pe care ei nu-l mai au. Mă gândesc la ziua în care au trimis taxiul la şcoală după mine, atunci când
le-am spus că mi-a promis bătaie tipul care o plăcea pe fata pe care o plăceam şi eu. Gândurile mi se
amestecă. Fără să vreau, ochii mi se opresc pe o stea care, în noaptea rece de iarnă, a răsărit lângă luna
făcută covrig pe cer. Îmi vin în minte cuvintele dirigintei atunci când i-am spus toate astea: ,,din prea
multă grijă, a spus ea, din prea multă grijă”.
Ochii mi se umezesc.

Bunicii mei sunt părinții mei: e timpul să le arăt că-i prețuiesc cu adevărat!
Zvenka Florin

							

16 ani
Baia Mare, județul Maramureș

Clasa a X-a, Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Iosif Mărturisitorul”
Baia Mare
Prof. Coordonator: Tămaş Iulia
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Povestea din spatele gratiilor

M-au impresionat, întotdeauna, poveştile adevărate, dar toate poveştile au în ele un sâmbure de
adevăr, chiar şi poveştile copilăriei. De exemplu ,,Scufiţa roşie” și lupul cel rău. Din păcate, sunt şi poveşti
triste, poveşti la care nu avem acces decât în anumite momente din viaţă.
Astfel de poveşti am auzit când am fost în vizită la Penitenciar, în cadrul programului		
,,Şcoala altfel”. 							

Am auzit povestea lui Alex. Era căsătorit şi aveao fetiţă. Viaţa lui se petrecea seara, în cluburi, cu prietenii. Într-o noapte l-a enervat ,,unul”, după cum se exprimase el, iar Alex, care făcuse box de performanţă,
nu a mai ţinut cont de nimic, până când poliţiştii chemaţi au reuşit să-l oprească. Era prea târziu: salvarea
îl ducea, deja, la spital pe băiatul care avea buza făcută praf, arcada stângă sângerândă, iar umărul drept,
probabil, dislocat.Şi-a revenit mai târziu, în arest.

A urmat procesul, sentinţa şi, în cele din urmă, penitenciarul. Vorbele lui Alex se aud clar în
camera strâmtă, în care toţi vizitatorii, profesori şi elevi, formăm un semicerc. Alex nu are cine ştie ce
şcoli. Lucrează la atelierul de tâmplărie al peniteniciarului pentru a avea dreptul la mai multe vizite şi
pentru a-i putea trimite dulciuri Lăcrămioarei–fiica lui. Totul e suportabil pentru Alex, mai puțin lipsa
fetiţei. Amintirea ei îi creează o stare de apăsare, ca şi cum sufletul lui nu ar mai putea să respire aerul de
acolo, iar timpul pare infinit. Ştie că Violeta, soţia lui, îl aşteaptă, deşi uneori are îndoieli, gândindu-se că
e frumoasă, şi că ar putea oricând să se gândească la un divorţ. Cine ar rămâne cu un condamnat, despre
care bâtrânii de pe scară şoptesc ,,E de treabă, dar ce folos A făcut puşcărie!”? Sau atunci când mamele
îşi vor feri copiii, spunându-le prevenitor: ,,Ai grijă, e periculos, a făcut puşcărie!”. Totuşi, el ştie că pe ei
îi leagă fetiţa, deşi copilul nu va putea, la nesfârşit, să suplinească lipsa lui de stăpânire.
Gândurile lui Alex sunt întrerupte de întrebarea unei eleve: ,,Peste câteva luni veţi ieşi de aici.
Cu siguranţă, la un moment dat, cineva vă va scoate din sărite…” fata făcu o pauză, alegându-şi
cuvintele cu oarecare greutate, apoi continuă:„Veţi face la fel, o să-i daţi…?”.Capul lui Alex se apleacă
uşor într-o parte, nereuşind să dea un răspuns. Nu neagă, nici nu spune „da”.

M-am întrebat atunci ce răspuns aşteptam, noi toţi, elevi şi profesori. Că nu o să mai facă sau
că nu merită să cazi în cursa asta? În care cursă ? Nimeni nu-i întinsese o cursă, nici măcar băiatul care
fusese cuprins de aburii alcoolului după o zi de muncă. De ce nu alesese să meargă la un concert de
colinde, că tot se apropiau sărbătorile de iarnă? Un proverb latinesc spune că cea mai mare putere e să te
stăpâneşti pe tine însuţi. Alex nu a reuşit, dar oare a doua oară va reuși?A fost una dintre poveştile triste
pe care le-am auzit atunci.O poveste despre lipsa stăpânirii de sine, despre felul în care facem alegeri în
viaţă: în loc să alegem frumuseţea şi gingăşia, alegem brutalitatea.
În loc să preferăm simplitatea familiei preferăm hazardul şi pericolul.

În loc să alegem liniştea de acasă, alegem zăbrelele şi tăcerea grea a orelor de singurătate.
Mureşan Alexandru, 16 ani,
Baia Mare, județul Maramureș
clasa a X-a B, Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Iosif Mărturisitorul” Baia Mare
Prof. Coordonator: Tămaş Iulia
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Scrisoare către un prieten
Dragul meu prieten,

Mi-ai scris în ultima ta scrisoare că ai un coleg de bancă tare amărât, și care acasă trăiește cu
teroarea bătăilor și a abuzurilor din partea unui tată care bea. M-ai întrebat ce cred eu despre toate		
astea și care sunt gândurile mele când vine vorba de violență și abuzuri.
Şi iată, îţi trimit gândurile mele, spunându-ţi mai întâi că omul, aşa cum ştim de la cei din		
antichitate, a fost înzestrat cu raţiune, şi că, în primul rând, se deosebeşte de animale prin puterea de a
gândi. Apoi, nu pot să nu-mi amintesc de cartea de căpătâi în care găseşti, pentru multe situaţii din viaţă,
pilde şi învăţături.

Care este atitudinea lui Iisus când, pe Muntele Măslinilor, cărturarii şi fariseii i-au adus o femeie
păcătoasă care încălcase legea din acele vremuri şi ţinuturi, conform căreia o femeie care era prinsă în
adulter trebuia ucisă? Calm şi cu multă siguranţă, Iisus îi îndeamnă la introspective. Face apel, la fel ca şi
cei din antichitate, la raţiune, şi îi îndeamnă să-şi ,,vadă” păcatele, şi după ce şi le vor fi văzut, să judece.
Prin urmare, dacă mai au curajul, să ia piatra şi să o ucidă. Bineînţeles, acuzatorii devin potenţiali acuzaţi. Cei care abuzează pot fi, la rândul lor, abuzaţi.

Este, aceasta, o lecţie despre modestie, despre smerenie, despre raţiune. Cred, de asemenea, că
aceasta este una dintre primele lecţii despre violenţă şi despre abolirea ei. Nu trebuie să căutăm înalte
tratate despre cum poţi să împiedici abuzurile, ci trebuie să fii modest şi să te gândeşti că, în judecata
ta, poţi să te înşeli, pentru că nu ştii ce este în spatele faptelor. Care sunt motivele, care sunt cauzele?
Cred că toţi oamenii care judecă, aruncând în ceilalţi cu jigniri şi vorbe de ocară, ar trebui să-şi facă o
autoanaliză, întrebându-se dacă nu cumva sunt, cel puţin, egali cu cel ,,acuzat”. Problema este că ne
place să fim judecători, respectiv să ne uităm întotdeauna la celălalt şi să dăm cu piatra. E mult mai greu
să ne uităm la noi înşine sau în noi înşine, şi să vedem ceva ce nu ne place.
De ce e atât de greu? Pentru că e greu să faci schimbări în tine şi cu tine. E mult mai uşor să te
gândeşti că poţi să-i schimbi pe ceilalţi, iar dacă nu poţi să-i schimbi, să-i distrugi.

M-ai rugat, prietene, să-ţi scriu impresiile mele cu privire la ceea ce cred eu, acum în secolul XXI,
despre violenţă și abuzuri, şi iată, ţi-am scris, făcând apel la învăţături vechi de acum două mii de ani.
		
		

Pentru că nu tot ce este vechi, este şi învechit. Închei prin a-ți dori numai bine, şi nu uita:
când te întreabă cineva de mine, să le spui că ştiu să dau numai sfaturi bune!

Cu drag, așteptând vacanța, ca să ne putem întâlni la bunici,

Pop Gabriel ,
16 ani,
clasa a X-a ,Seminarul Teologic Liceal ,,Sf. Iosif Mărturisitorul‟
		

Baia Mare, județul Maramureș
Prof.coordonator: Tămaș Iulia
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Drumul către adevăr

,,Un astfel de popor conştient nu mai poate fi robul altui popor, şi este o impunătoare demnitate în
drumul acesta lung şi greu ce-l fac pe jos pentru ca să fie martori la dezrobirea lui. Mergem pe jos, pe sus,
în văzduh, în gând şi acolo vom fi toţi, toţi într-o suflare, ţărani şi cărturari, să strigăm într-un singur glas
şi o dorinţă, să ştie lumea întreagă că nu mai vrem, nu mai putem fi iobagi”.
Acesta a fost drumul parcurs de oamenii care au fost trimişi la Marea Adunare Naţională de la
Alba Iulia. Acesta a fost gândul tuturor românilor de atunci: să înceteze robia, să înceteze nedreptatea,
ca românii să fie consideraţi ,,toleraţi” în ţara lor. Impresionante sunt mărturiile transmise prin viu grai
de către cei care au fost martori, dar şi dovezile scrise, care spun că în locul istoric al primei uniri politice a ţărilor române înfăptuite de Mihai Viteazul, acolo unde Horea, Cloşca şi Crişan au devenit martiri
ai acestui neam, unde Avram Iancu a fost întemniţat, români din toate colţurile Transilvaniei îşi vor
manifesta dorinţa şi voinţa de a se uni Transilvania cu vechea Românie.

Ce mă impresionează la acest fragment din ziarul acelor vremuri este simplitatea cuvintelor şi
pregnanţa lor: un popor trebuie să fie conştient, iar consecinţa acestei stări este demnitatea.
Un drum lung, pe jos sau în trenurile supraaglomerate din acele zile, când miile de soli soseau
din toate comunele şi satele în inima ţării, în prag de iarnă, pentru a-şi striga dorinţa de unire a 		
tuturor românilor într-un singur stat.
Străzile din Alba Iulia răsunau de cântecele patriotice „Deşteaptă-te române”, „Pe-al nostru steag
e scris unire”, sau „La arme”. Gândul de Unire a fost drapat de steaguri tricolore. 			
Hainele de sărbătoare şi portul naţional a fost expresia bucuriei şi solemnităţii voinţei neamului,
atât pentru ţăran, cât şi pentru cărturar, atât pentru femeile, cât şi pentru bărbaţii veniţi, atât pentru
muncitori, cât şi pentru studenţi, toţi defilând în marea piaţă a oraşului.
Cele două biserici româneşti aveau să binecuvânteze prin Te Deum-uri solemne importanţa a
celei zile înscrise cu litere de aur în istoria neamului, atunci când episcopul Aradului, Ioan Papp, a rostit
cuvântul: ,,Cel ce a înviat din morţi, a înviat azi şi neamul românesc”, iar documentele spun că plângeau
și clericii, plângeau şi cei ce asistau la slujbă.

Faptele acelei zile au decurs firesc, şi totuşi într-o ordine bine stabilită. Evenimentele au fost
consemnate şi legiferate de notari, deputaţi, arhierei, membri ai Consiliului Naţional Român, toţi
exprimând dorinţa unui neam care prea mult a suferit, prea mult a aşteptat să fie stăpân în ţara lui.

Impresionat de paginile de istorie care vorbesc despre 1 Decembrie 1918, rămân fascinat de
voinţa acestui popor în momente decisive ale parcursului său. Rămân mişcat de capacitatea de sacrificiu
a acestui popor credincios, nu de puţine ori martir, elocvent prin demnitatea şi nobilimea spiritului său.

Vlad Ioan ,

					
			

16 ani,
clasa a X-a B

		

Seminarul Teologic ,,Sf. Iosif Mărturisitorul‟
Baia Mare, județul Maramure
Prof. coordonator: Tămaș Iulia
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Emoție de copil și zbor de ființă
A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar povesti (și încă este), o bătrânică ce trăia într-o
căsuță obișnuită, la sat, cu o fântână inundată de viață, chiar la o aruncătură de piatră de un zăvoi plin
cu salcâmi tineri a căror mireasmă plutea de-a lungul unei ape curgătoare. Bunica mea. Tare dulce și
gospodină, cu riduri adânci și înmiresmate de esențe de vanilie și migdale, ce se vărsau în diverse
compoziții, care mai de care. Își purta părul ascuns sub felurite batice, iar fizicul slab îi era întotdeauna
acoperit de un capot vișiniu sau bleumarin, imprimat cu flori (poate și o vestă subțirică de lână, doar
când era cazul), cu buzunare pline de fâșii scurte din plastic, cu capetele marilor poeți și inventatori
români, pe care le folosea, parcă, pentru procurarea bomboanelor.
Emoția mă face să-mi amintesc cu mare exactitate cum, odată cu sosirea straielor albe, îmi 		
freca cu mare atenție și dragoste mâinile amorțite de frigul adus tocmai de pe „tărâmul plin de sănii”, cu
palmele ei moi (de parcă se prinsese pe ele un strat subțirel de lac, chiar de pe sapă). Îmi aduc aminte
chiar și de prima tură cu un bob roșu prin sat (oferit de un unchi mititel, de înălțimea unui copilaș, dar
cu sufletul mare), pe când bunica Lidia încă putea suporta eroic gerul și funia aspră ca ciucalăul, numai
să fie nepotu’ fericit. Mai apoi, eram servit cu supă de găină, alături de o lingură bună de tăiței de casă și
„scrijăle” făcute pe plita veche de lângă sobă. Nu știu cum se întâmpla, dar în fiecare dimineață așteptam
seara, pentru ca floricelele de porumb să vină împreună cu o plapumă grea și rece din cămară, pe care
tot ea mi-o încălzea negreșit înainte să mă culc. Prin răcoarea dimineților de primăvară, doar cocoșul
pentru viitoarea ”răcitură” și dialogul dintre rândunele și vrăbiuțe, mă trezeau. Încă ațipind, somnoros,
prindeam hățul plicului de ceai, să nu se prăvălească-n ceașcă, și dădeam la galop spre imaginație...
Acolo mă întâlneam cu visele din noapte și personajele din povești, încercând să le recunosc.
M-am maturizat odată cu anotimpurile și-am crescut zburând în tandem cu anii plini de 		
experiență ai bunicii, care stătea mereu în spatele meu. Dintr-odată, trebuie să mă aplec la fiecare toc de
uşă, alinturile drăgălaşe se preschimbă în sfaturi de viață, joaca pe ascuns de-a „spionul” pe sub masa
din “cas’ cea mare” dispare, iar eu devin un simplu fecior. Am crescut, am poposit puțin pentru a-mi
retrăi memoriile și continui încetișor, cu speranță în suflet, cu adolescența.
Prelipca este satul unde mi-am trăit copilăria, iar acum îmi copilăresc viața pe tărâmurile ei...
M-am întors și încerc să mă integrez ușor, timid, printre tinerii care erau, și ei, copii înainte să plec.

Duminică pe înserate (după respectarea poruncii a patra, timp de două ore), ne-a adunam cu toții,
flăcăi și fete, pentru a juca cunoscuta „Curelușa”, un joc cu multă alergare în cerc, în care un băiat își
sacrifică sfânta curea pentru a fi aruncată, mai târziu, prin iarba zglobie a imașului, și a lovi pe cel ce era
în plus acolo.
Totuși, totul s-a schimbat... O, nu! Parcă nici nu știu unde mă aflu! Aceste lucruri de acum se așază printre
cele concepute de bătrâni, deteriorând ușor, ușor, autenticul.

După o anumită oră, fiecare pornim, în plimbare, spre cele două chioșcuri ale sătucului.
Mă întâmpină, dintr-odată, un mare vuiet de motoare și un miros puternic de combustibil. Văd
multe motoscutere plimbându-se în mare viteză, prea multe ecrane luminoase, prea multe schimbări...
Gestul de a oferi un buchet de flori de liliac unei fete este acum așezat pe fundalul haotic din prezent, iar
movul vibrant alterează, lent, cu nuanțe întunecate de gri. Cu toate acestea, curiozitatea mea cu privire
la mentalitatea actuală a tinerilor săteni s-a transformat într-un sentiment de plăcere și de milă, parcă.
Spun asta abia după ce am renunțat la micile idei preconcepute despre aceștia și la compararea acestora cu oamenii orașului meu.											
„Nimic nu-i nou sub soare și când crezi că ai descoperit o noutate, bagi de seamă că a spus-o altul înainte”
(George Călinescu). Încă se desprind, din Edenul ridicat la cer, fragmente de primăvară, încă și acum
nuanța de vernil înmugurește complotând cu razele de soare, aroma din văzduh mai ispitește
copilul și cărăbușul la un mare prisos de senzații, iar eu încă am încrederea deplină că mireasma săpunului
de casă de pe deasupra curților nu va înceta să pătrundă-n vechea zestre părintească din 			
căbănuțe.
Petru Lionte, 16 ani
Clasa a X-a, comuna Ipotești, sat Tișăuți, județul Suceava,
Liceul Teoretic ”Filadelfia” Suceava
Profesor: Adina Telescu
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De la ieri la azi
Brațul lui, astăzi mă dezmiardă. Îmi spune o poveste, în timp ce își lasă degetele, ușor, să se
plimbe prin părul meu care simțea nevoia unei fărâme de compasiune.

Mi-a citit câteva rânduri din suflet și m-a privit în ochi, spunând că o simplă mângâiere nu este
de ajuns. Nu mi-a plăcut, niciodată, să intru peste firescul lucrurilor, așa că am lăsat micile viețuitoare,
așezate într-o ordine neînțeleasă, pe crengile tinere ale copacilor, să îngâne sunetele dorite. Mai mult de
atât, mi-a trimis o multitudine de parfumuri pe care să le încerc. Prospețime, dulceață, revigorare, toate
îmi iau cu asalt simțurile izbite de aceste miresme, de-a dreptul copleșitoare.
Strădania sa este în zadar. Gândurile mele, totuși, sunt într-o călătorie despre care nu știu cât va
dura. La plecare, au îmbrățișat toate aceste cadouri ale lui mai, pentru ca mai apoi să parăsească locul,
cu indiferență. Sunt prea nehotărâte, prea zbuciumate, ostenite de întreaga lor alergătură dintr-o parte
în cealaltă a lumii. Am încercat să le spun, de fiecare dată, să se liniștească, însă niciodată nu au vrut să
mă asculte.														
Banca, ce stă la adăpostul unui nuc împovărat de ani, de vremuri fel de fel, m-a primit acum,
mi-a spus să mă simt ca acasă și să îmi las greutățile la intrare, astfel mi-am pus întreaga ființă în grija
ei. Liniștea îi este tulburată doar de un clinchet de clopoțel, de un sunet serafic, de niște note scrise cu
aur pe un portativ necunoscut.
Ea radiază de fericire, ochii ei dau viață întregii alei, îngăduindu-i soarelui să-i deseneze în păr
lumini, să le traseze cu dibăcie, să le potrivească perfect buclelor naturale și bălai. Fața rotundă cu buze
mici, roz, iar obrajii dolofani găzduiesc aceeași nuanță a petalelor de trandafiri din grădina bunicii. Mica
ființă are puterea de a eclipsa totul, întregul parc, florile, vestitorii primăverii, norii pufoși, cuplurile
tinere, doar prin zâmbetul său .

Fetița o ține de mână pe mama sa, ale cărei gânduri călătoresc mai anevoios decât ale mele. O prinde cu
încredere, cu siguranță. Deși micuța ar vrea să exploreze cât mai mult din ceea ce o înconjoară, teama
de nou o face să țină și mai strâns mâna slăbuță și brăzdată de linii haotice, a ființei care i-a dat viață.

Brațul lui mai se îngreunează, îmi pune presiune pe tot trupul, iar degetele sale parcă vor să-mi
provoace cele mai teribile dureri de cap. Mintea îmi este într-o continuă alertă, totul se mișcă cu 		
repeziciune nemaipomenită, iar respirația îmi este lovită de regretul unei bogății pe care am pierdut-o.
Realitatea a alergat, m-a prins din urmă și mi-a șoptit în ureche faptul că am trecut la un alt nivel, lăsând
în urmă copilăria.

Ce suntem noi? Eu și mica făptură.Suntem două povești, două destine, suntem un bujor uscat și
un boboc într-o vază așezată neglijent pe o masă, suntem ,,acum” și ,,atunci”, două cântece, două vârste
diferite.
Sentimentul geloziei mă izbește cu violență, iar regretul începe să zgârie acolo unde rana era
deja formată. Mi-am pierdut copilăria, vârsta de aur, naivitatea care mă făcea atât de fericită, zâmbetul
mereu prezent pe chip, am pierdut puterea de a nu vedea partea obscură a lumii în care trebuie să mă
adaptez. Mi-e dor să mă mulțumesc cu ceea ce am, să văd puținul ca fiind mult, să nu-mi pese de timp și
trecerea lui prea rapidă, să știu că există doar ,,azi”, fără să mă mai gândesc la ,,mâine”, mi-e dor să merg
în parc nu pentru a putea medita și pentru a dori să fiu singură, ci pentru a savura din plăcerea jocului;
Descoperirea noilor lucruri, alături de cât mai mulți ca mine.De ce este acum atât de greu să găsești un
suflet la fel ca al tău? Să găsești un suflet care să aibă aceleași camere ca al tău și în ele să fie aceleași
comori?
Atunci era atât de ușor, era ceva firesc, un lucru care făcea parte dintr-o lume ce ne-a fost dată doar nouă,
celor mici și naivi, o lume căreia i-am construit ziduri subțiri pentru a nu se ciocni de un alt univer.Gata, este
timpul să mă trezesc, trebuie să-mi urmez rutina a cărei prizonieră am devenit. Îi mulțumesc băncii pentru
ospitalitatea sa, zilei de astăzi că mi-a oferit o lecție atât de prețioasă și dureroasă, îi mulțumesc 		
orchestrei, îi mulțumesc lui mai, îi mulțumesc în șoaptă chipului angelic, zâmbetului de copil în zbor de fluturi.
							
,
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Dinu Adelina-Cosmina, 16 ani
Bacău, județul Baău
cl. a XI-a ,Colegiul Național “Mihai Eminescu”
prof. Cernat Loredana

În inima pădurii
Luca îşi petrecea fiecare vacanţă de vară la ţară, la bunica sa, încă de când avea trei anişori. 		
Îi plăcea acolo, de fiecare dată când pleca, simţea că jumătate din inimă îi rămânea acolo şi, doar când
se întorcea, putea să se simtă din nou complet. Bunica sa era o femeie micuţă, subţirică şi brăzdată de
anii pe care îi purta, nu ca pe o povară, ci ca pe o poveste pe care parcă şi-o şoptea în gând, la nesfârşit.
Îl iubea pe nepotul ei ca pe ochii din cap, căci era unicul, şi simţea că se aprind în ea anii copilăriei de
fiecare dată când îl privea. Şi atât de scurte i se păreau vacanţele lui Luca... La oraş, ce avea?! Grădiniţa
şi câţiva amici. Pe când la ţară, o avea pe bunica, cea care îl învăţa, care îi povestea toate cele ştiute şi
neştiute, avea grădina cu flori şi pomi fructiferi, îl avea pe Radu, băiatul din vecini, cel mai bun prieten al
său, şi pe Aurel, câinele lor. Astfel, zilele treceau şi el se juca de dimineaţă până seara, având ziua plină,
şi nu-i rămânea niciun moment în care să se plictisească.
Satul în care stătea bunica lui Luca era mărginit la un capăt de o pădure. De fiecare dată când
bunicii îi scăpa privirea într-acolo, rămânea ca vrăjită, şi chipul ei lucid şi luminos era atunci pierdut,
schiţând un zâmbet fin şi oarecum şters. Deseori, Luca nu înţelegea gestul bunicii sale, dar, într-un fel,
nici nu voia să şi-l explice, pentru că şi el simţea un farmec şi o atracţie faţă de pădure. Dar totuşi, îşi
întreba bunica...Şi ea începea să-i povestească amintiri de când era tânără şi se ducea la cules de ghebe
şi cum l-a întâlnit pe bunicul, care era un tânăr şi chipeş pădurar.
- Şi ce s-a întâmplat cu bunicul? Unde e el acum? era o întrebare la care Luca primea mereu acelaşi
răspuns, dar el tot continua să i-o pună bunicii, de fiecare dată, sperând la un răspuns diferit.
Dar bunica îl privea cu ochi trişti şi înlăcrimaţi, şi buzele-i subţiri şi crestate, şopteau pe un glas
plin de amar:
-S-a dus... s-a dus cu pădurea.

-Şi unde s-a dus, bunico? Unde a plecat pădurea?

Iar bunica surâdea trist, dar asumat, dragi fiindu-i gingăşia şi inocenţa nepotului, spunând:

-Ei, într-o noapte de Sfântul Ilie, Dumnezeu a vrut ca să trimită o scânteie de lumină şi să aprindă pădurea.
Şi tot ce-a fost acolo odată, natură şi vieţuitoare, inclusiv bunicul tău, s-a înălţat la cer cu aripi de fum.
-Dar de ce, bunico?

-Pentru că, vezi tu, Luca, orice aduce moarte, aduce şi viaţă. Se zice că pădurea şi-a ars păcatele şi
comorile, ca să poată să renască.
-Din propria cenuşă? adăugă băiatul fascinat si cutremurat de acest ciclu firesc şi nestăvilit al vieţii. Căci,
într-adevăr, pădurea renăscuse, era la fel ca înainte, la fel ca acum treizeci de ani, doar bunicul lipsea.

Anii au trecut pe nesimţite pe lângă ei, şi Luca împlinise şapte ani. Rămăsese acelaşi băieţel cu
trăsături mlădioase, cu plete blonde şi ondulate ce se revărsau peste nişte umeri firavi, cu piele albă şi
transparentă, cu ochi albaştri ca ai bunicii, de-o sclipire ageră şi inteligentă. Bunica stătea în faţa casei,
aşezată pe o lădiţă şi torcea, privind la Luca şi la Radu cum se jucau, alergându-l dintr-o parte în alta pe
Aurel. Avea o figură uşor veselă şi uşor tristă, în acelaşi timp, căci era nespus de fericită când îşi vedea
nepotul crescând, şi tristă, când simţea că ea îmbătâneşte.
Dar, ce să facă?! Ofta şi surâdea privind bietul pufulete de un alb prăfuit cum se agită şi dă din
codiţă după mingea celor doi prieteni. Radu venea şi el, ca şi Luca, în vacanţe la bunici. El avea părul
şaten, tuns scurt, ochi verzi şi pielea creolă. Avea opt ani, era deja la şcoală şi îi povestea lui Luca cât
de mult îi lipseşte grădiniţa. Luca urma să înceapă clasa întâi în toamnă şi profita de vacanţa de vară la
maxim, nevrând să se gândească că ea avea şi un sfârşit. 							
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Chiar avea dreptate, căci mai avea timp, era de abia începutul călduroasei şi fericitei luni iulie,
mai exact 7 iulie. Era sâmbătă dimineaţă, iar pensia bunicii de pe luna iunie trebuia să sosească. Dar
ce să facă ea cu banii? Îşi bucura nepotul cu mici cadouri, căci ea căsuţă renovată recent avea, fructe
şi legume lua din grădină, apă din puţ, ouă şi carne de la găini, iar lapte şi brânză îi aducea bunica lui
Radu. Nu îi lipsea nimic şi nici nu-şi dorea nimic mai mult, totuşi se bucura când venea poştaşul. Acela
era momentul. Un domn înalt, slab, brunet şi mustăcios, de vreo cincizeci şi ceva de ani, deschise poarta,
puse piciorul în curte şi strigă răguşit:
-Tanti Didina, v-am adus pensia.

-O, da, bună ziua, domn’ poştaş, mulţumesc! răspunse bătrâna uşor ruşinată.

Aurel începu să latre şi să-l adulmece pe poştaş. Bărbatul îşi vârî mâna în buzunar, scoase doi
biscuiţi şi îi aruncă pe jos, apoi se aplecă şi începu să-i mângâie creştetul lui Aurel, râzând:
-Ce faci, măi derbedeule, a trecut o lună şi deja m-ai uitat?

Căţelul se opri din lătrat şi începu a da din codiţă. Băieţii au dat şi ei „bună ziua” şi s-au reîntors
la jocul cu mingea. Poştaşul i-a lăsat pensia bunicii şi deschise poarta pentru a pleca. Însă, Aurel a fost
mai rapid ca el şi, cum a zărit o fărâmă de libertate, a şi zbughit-o pe poartă, afară din curte. Băieţii s-au
speriat şi au fugit după el. Bunica şi poştaşul râdeau şi strigau după ei:
-Hai, băieţi, că îl prindeţi voi până diseară!

Alerga Aurel de zor, şi băieţii după el. Degeaba îl strigau ei, căci căţelul se făcea că nu aude şi
gonea mai tare. Aşa au străbătut ei tot satul. Se apropiau din ce în ce mai mult de pădure şi distanţa
dintre băieţi şi Aurel creştea. La intrarea în pădure, o adiere rece de vânt i-a oprit pe copii. Blana albă a
lui Aurel s-a făcut nevăzută printre copacii înalţi şi groşi în câteva clipe.
-Trebuie să intrăm în pădure după el! spuse Luca hotărât, şi abia mai având suflu.
-Dar nu avem voie în pădure şi am obosit! răspunse Radu aproape plângând.
-Pentru Aurel eu intru în pădure! urmă Luca.

-Ei, atunci dacă intri tu, vin şi eu, nu te pot lăsa singur, adăugă Radu. Şi-au reluat ritmul alert păşind prin
pădure, strigând:
-Aurel! Aici, băiatu’! Aurel!

De confuzi şi speriaţi ce erau, nici nu şi-au dat seama când au luat-o pe cărări diferite. La un
moment dat, Luca s-a oprit şi, aflându-se singur în inima pădurii necunoscute, căută cu privirea un
copac în care putea să se urce. Îşi puse planul în aplicare şi, urcându-se până în vârful celei mai înalte
crengi din copacul ales, a început să ţipe:
-Aureeel! Raaadu! Radu unde eşti?

Se uita îngrozit în jur, dar nu se vedeau nici Radu, nici câinele său. Încercă să caute cu privirea
măcar o ieşire din pădure, dar nimic. Cu cât se uita mai mult, cu atât pădurea parcă devenea mai
răcoroasă, mai întunecată şi mai straniu de tăcută. Vrând să coboare din copac, i se făcu brusc frică,
uitându-se în jos. Îşi calcula atent paşii, încerca să se prindă cu mâinile de trunchiul copacului, dar un
pas greşit i-a trebuit şi inevitabilul s-a produs... Luca a alunecat de pe creangă, a scos un ţipăt, a închis
ochii şi aştepta cu groază contactul cu pământul. Însă mai mare a fost mirarea lui când, în loc să simtă
ceva tare şi dureros, simţi două mâini calde care îl ţineau strâns şi auzi o voce groasă, spunând:
-Uşor, fetiţo, gata, nu mai ţipa!
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Atunci, Luca s-a desprins din acele braţe, a scuturat din cap de două ori şi a răspuns indignat:

-Eu nu sunt fetiţă! Sunt băiat!

În faţa lui stătea un bătrânel cu părul scurt, cărunt şi barba lungă, albă, cu doi ochi albaştri ce îl
priveau curioşi, îmbrăcat într-o bluză roşie cu o salopetă albastră, ducând în spate un topor prins cu o
cingătoare de piele.
-Şi ce faci tu în pădure, băiat-fetiţă? râse bătrânul, cu căldură în glas.

-Nu sunt fetiţă deloc! Mă cheamă Luca şi am şapte ani. Sunt aici să îmi caut căţeluşul, răspunse Luca
foarte matur.
-Am înţeles, măi, Luca. Îmi pare bine să te cunosc!
-Şi mie, dar pe tine cum te cheamă?

-Cum, nu ştii cine sunt eu? ironiză bătrânul.
-Mnu... sau... Moş Crăciun?

Bătrânul se opri, se aplecă şi începu să râdă cu hohot.

-Nu, puştiule, nu sunt Moş Crăciun.

-Asta ar spune şi Moş Crăciun, că nu e Moş Crăciun. Hai, spune, va fi secretul nostru, unde sunt spiriduşii
tăi?
-Bine... uite, nu sunt Moş Crăciun. Sunt pădurar. Eu aduc cadouri doar pădurii, căci la câte daruri ne face
ea nouă, trebuie să o apere cineva.
-Deci, eşti un Moş Crăciun al pădurii?
-E... se poate spune şi aşa.

Luca îl analiza pe bătrân şi i se păru fascinantă apariţia lui.

-Nu am mai fost niciodată în pădurea asta, confesă Luca.

-Cum, niciodată?! spuse bătrânul făcând ochii mari. Păi, atunci nu e de mirare că e prima dată când ne
întâlnim.
-Bunica spune mereu că e ceva special la pădure. Ce e? Vreau să ştiu poveştile pădurii. E adevărat că e
magică pădurea?
Bătrânul zâmbi şi îi spuse băiatului:

-Ţi-e foame?

-Puţin... răspunse Luca.

-Atunci, hai cu mine şi-ţi povestesc tot ce vrei, când ajungem.

Aşa au pornit la drum. Luca era numai ochi şi urechi, fiecare foşnet, fiecare legănare de frunze
îi atrăgea atenţia. Cu cât înaintau pe potecă, peisajul se schimba, frunzele îngălbeneau, apoi cădeau,
adierea de vânt devenea din ce în ce mai rece şi mai puternică. Luca se zgribuli puţin şi încercă să
mărească pasul pentru a se încălzi, dar bătrânul îl opri. Îi făcu semn cu mâna să tacă şi să privească în
jur. Era un peisaj poate prea tăcut de toamnă.
105

-Aşteaptă, priveşte. Pădurea e tăcută pentru cine nu ştie să o asculte. Pădurea are viaţa ei. Pădurea în
sine e magia, şopti bătrânul.

Şi, într-adevăr, acum Luca vedea, auzea, simţea bătăile inimii pădurii. Cerbii boncăluiau,
adunându-se să bea apă de la izvorul limpede din poieniţă. Veveriţele săreau de pe o creangă pe alta în
căutarea ghindelor, strângând provizii pentru iarna ce urma. Vulpile îşi terminau vizuinile construite
ca să reziste frigului, iepurii cu blăniţa albă se pregăteau să se facă nevăzuţi sub stratul de zăpadă, porcii
mistreţi îşi strângeau puii, aricii îşi numărau ţepii, ascunzându-se în tufişuri, astfel, toţi gospodarii
pădurii se pregăteau pentru iarnă. Păsările călătoare plecaseră demult, numai cele de noapte se mai
încruntau, sforăind printr-o scorbură.
Luca privea atent în jur şi acum simţea căldura pădurii în suflet, şi totuşi, corpul îi era rece şi
începu să tremure.
-Deja ţi-e frig, băiete? îl întrebă bătrânul. Stai să vezi de acum încolo.

Şi atunci bătrânul vârî mâna într-o scorbură şi scoase o geacă de iarnă veche cu miros de ace de
brad, şi cu nişte buzunare mari şi largi. O îmbrăcă, îl luă pe Luca în braţe şi îl băgă în buzunar.
-Acum ţi-e bine? râse bătrânul.
-Aha... spuse Luca, dârdâind.

Uşor, uşor, peisajul se schimba din nou. Stejarii înalţi,cu frunze gălbejite, se prefăcură în brazi
falnici şi verzi, iar din cer începură a cade câţiva fulgi de zăpadă. Aceşti câţiva fulgi au aşternut într-o
clipită un covor alb sclipitor în care i se cufundau din ce în ce mai mult paşii bătrânului. Luca tremura
şi se uita uluit în jur. Deşi acum pădurea tăcuse cu adevărat, se simţea suflul cald al vieţuitoarelor care
hibernau, vârâte prin scorburi şi vizuine. Totul era alb în jur, şi deşi ei înaintau, totul părea la fel. La
un moment dat, printre crengile albe ale brazilor, se zări un nor de fum. Imediat îşi făcu apariţia şi o
căbănuţă din lemn, acoperită şi ea de zăpadă. Avea o singură cameră, cu două geamuri cât o gaură de
cheie, atât era de mică. Bătrânul deschise uşa şi îl mişcă pe Luca:
Băiete, hai jos, am ajuns. Aici o să-ţi fie cald.

Luca se dezmetici puţin, şi privi în jur. Se afla într-o încăpere micuţă cu pereţi din lemn, îmbrăcaţi
cu câte-o blană de vulpe sau porc mistreţ. Camera avea o sobă mare pe unul din pereţi, un pat micuţ,
lipit de altul, şi o masă rotundă, joasă, cu două buturugi pe post de scaune, în mijloc. Bătrânul îl aşeză pe
Luca pe una dintre buturugi şi, luând un tuciuleţ de pe sobă şi un castron de lut, îi spuse:
-Hai, mănâncă, e ciorbă de păstârnac, e foarte bună.

Luca nici nu-şi mai amintea că lui nu îi place păsârnacul şi termină ciorba dintr-o înghiţitură.
Îi mulţumi pentru masă şi îi spuse:

-E magica pădurea, am văzut. E o casă bună şi are şi viaţă, cum ai spus. Dar nu îţi e urât mereu singur
aici?

Afară se întuneca, iar soarele nu-şi mai reflecta lumina în zăpada de un alb imaculat. Totul dormea
liniştit afară. Bătrânul îşi scoase încălţările, mai băgă un lemn în focul din sobă, se aşeză pe buturugă
lângă Luca, oftă o dată şi spuse:
-Ei, acum dacă m-ai întrebat, sunt nevoit să-ţi povestesc. Eu nu am fost întotdeauna singur aici. Pădurea
a fost odată animată şi de oameni, nu numai de animale.

Bărbaţii se adunau la vânătoare de porci mistreţi, iar fetele tinere culegeau ghebe şi urzici.
Stăteam şi eu cu ei şi mai schimbam câte o vorbă. Într-o zi am văzut-o... Avea păr lung şi castaniu,
împletit într-o coroniţă pe mijlocul capului, îmbrăcată în ie nouă, mai albă şi mai curată decât zăpada pe
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care o vezi pe geam, cu un şorţ roşu ca sângele şi nişte ochi albaştri, aşa ca ai tăi, pe care nu aveam cum
să nu-i îndrăgesc.

Am văzut-o de câteva ori, venea în fiecare zi cu coşuleţul să adune ghebe şi urzici. Într-o zi a şi
intrat în vorbă cu mine. Îmi povestea despre ciuperci, şi cum ştia ea să le deosebească pe cele bune de
cele otrăvitoare, şi mi plângea că toate fetele de vârsta ei se mărită şi că îi era frică să nu rămână singură.
Dar eu o linişteam şi-i spuneam că aşa o fată frumoasă nu are cum să rămână nemăritată.
Ce-i drept, nici eu nu eram urât în tinereţile mele. Eram înalt şi chipeş şi aveam şi eu plete blonde,
aşa ca tine, şi mergeam la vânătoare cu băieţii din sat. Într-una din serile de iarnă friguroase cu lună
plină, eu stăteam, ca acum, în cabana mea şi priveam pe geam. Şi, Doamne, am crezut c-am înnebunit
de tot şi că văd iele dansând prin luminiş. Vedeam o siluetă feminină apropiindu-se. Simţeam paşi...
Mi-am luat luat toporul şi am deschis uşa. Apoi un ţipăt speriat şi un strigăt: „Stai, nu da, sunt eu!” m-au
trezit la realitate. Era chiar Dumitra, fata de care ţi-am spus mai devreme. M-am liniştit şi am început să
râd împreună cu ea. Mi-a spus că ştie că nu se cade, dar s-a gândit că sunt singur şi, cum ea se plictisea
acasă, a vrut să-mi ţină de urât. Îmi adusese şi mâncare: pită, brânză, lapte, smântână, ouă fierte, că mi
s-a făcut iar foame numai când mă gândesc. Şi, drept să-ţi spun, tare mare plăcere îmi făcea compania
ei, căci râdeam până în zori, când se furişa înapoi acasă. Îi plăcea să povestească, şi povestea aşa frumos
că, zău, nu ştiu de unde le născocea.
Băiatul, care până acum îl privise cu ochii mari şi urechile ciulite, mai avea puţin şi adormea.
Bătrânul îl luă în braţe şi îl puse pe pat. Aproape de lumea viselor, Luca îngână:
-Şi de ce nu a mai venit fata pe la tine?

-Ea a tot venit. Până într-o noapte, de Sfântul Ilie, când a dat bunul Domn să nu vină. Căci trebuia să-mi
spună că vom avea o fetiţă, pe Doina.
-Doina, da, Doina, aşa o cheamă şi pe mama, şopti copilul cu ochii întredeschişi.
-Ştiu, nepoate, ştiu... spuse bunicul, sărutând fierbinte fruntea nepotului.
urmă:

Luca a adormit. Se făcu dimineaţă şi alte două mâini calde îl strânseră tare. Apoi un glas cunoscut

-L-am găsit! L-am găsit! Luca, eşti bine, puiule?!

Era Doina, mama lui Luca. Băiatul deschise ochii şi se trezi înconjurat de oameni: mama, tata,
bunica, Radu şi Aurel, poştaşul şi doi ofiţeri de poliţie.
-E dimineaţa unui miracol! exclamă bunica. Cum ai rezistat, mamă, toată noaptea?

Luca s-a dezmeticit şi şi-a dat seama că se afla la baza copacului din care căzuse. Fără să mai
caute vreo explicaţie spuse:
-Bunicul m-a salvat...

De atunci, pădurea a devenit iar animată de oameni, căci Luca o cutreiera în fiecare zi şi, devenind
pădurar, i-a convins şi pe alţii s-o descopere. Chiar şi acum, când Luca şi poştaşul Radu, la rândul lor,
sunt bunici, Luca încă îşi caută, îşi strigă bunicul, iar acesta îi răspunde prin foşnetul frunzelor bătute de
vânt, prin pocnetul cobitelor de cerb, prin ciripitul păsărilor, căci, aşa cum pădurea a renăscut prin Luca,
aşa şi bunicul a renăscut, dar într-o altă lume.

Popa Andreea Alexandra, 16 ani
Clasa a X-a
Palatul Copiilor Piteşti, județul Argeş	
Prof. Simona Marineaţă
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Copile!

Copile, ce se ascunde în ochii tăi?

Eu văd lumina curiozității, bucuria descoperirii și umbrele îndoielii.

Văd creativitatea cu formele-i colorate, zâmbetele nesfârșite și toate întrebările tale.
Văd bunătate, încredere, prietenie, iubire… și le văd cum pier încet.

Unde e bunătatea ta într-o lume pervertită de dorinţe și ambiții nebune?
Unde e încrederea ta când toţi îţi spun că nu poţi schimba nimic?
Unde e prietenia ta într-o lume fără încredere?

Unde e iubirea ta necondiționată într-o mare de ură?

Curiozitatea ta a înghiţit-o monotonia cu dimineți ceţoase și gri?

Nu mai vrei să descoperi și să înveți, căci ţi s-a spus că știi destul?
Creativitatea ta s-a rătăcit printre tipare prestabilite?

Zâmbetele tale s-au metamorfozat în stări de pasivitate…

Nu mai ești nici trist, nici fericit, doar ești. Ești adult, responsabil și aplecat de griji mărunte…
Ești ca toţi ceilalți?

Singur, abătut, înfruntând tot răul acestei lumi, ca orice adult?

De ce să asculţi de reguli inventate de cei ce pretind că n-au fost niciodată copii?

Acum, mai mult ca niciodată, lumea are nevoie de tine, pentru simplul motiv că, în calitate de copil,
ai cele mai frumoase trăsături ale umanității: încredere, inventivitate, iubire și emoţie.
Sunt ale tale, te definesc!

Nu-i permite nimănui să te lipsească de ele!

Câmpan Diana, 16 ani
Baia Mare, Maramureș
Colegiul Naţional,,Mihai Eminescu”Baia Mare
Profesor coordonator, Mureșan Codruța
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Darul de a fi copil
Sunt foarte multe criterii, în ziua de azi, în care ne încadrăm fiecare, în funcție de mai multe
caracteristici. Și mă refer aici la „titlurile” acelea de copii, adolescenți, adulți, bătrâni. Și mulți oameni
din cei pe care i-am auzit discutând despre copilărie regretă că nu s-au bucurat mai mult de ea, și și-ar
dori să fie din nou copii. Acest lucru mă intrigă foarte tare: ce e, de fapt, copilăria? Și de ce ne dorim
cu toții așa de tare ca după ce ea, în teorie, trece, să revină? E de la sine înțeles că adulţii au responsabilităţi. Deși nu este la fel de ușor pentru toți, unii dintre noi putem ajunge să fim niște întreținuți. Să
avem totul fără ca noi să trebuiască să oferim prea multe. Responsabilitățile ar fi, în cazul ăsta, destul
de mici. Asta este ceea ce ne dorim? Asta ne amintește de copilărie ? 					
Poate pentru unii ar fi un ideal, dar nu cred că asta i-ar face să se simtă din nou copii.

Am stat și m-am gândit. Ce are, de fapt, un copil, ce unii dintre noi ajungem să pierdem mai
târziu în viață? Inocența? Da, copiii sunt inocenți, și mulți pierdem calitatea asta, cumva constrânși de
viață, însă unii dintre noi reușim să o păstrăm. Puritatea sufletului, nevinovăția, ele rămân în unii dintre
noi. Da, deci poate inocența ne face copii. Și mai ce? Înțelepciunea? Pentru că știm cu toții că cei mai mari
înțelepți sunt copiii. În naivitatea lor, ei spun cele mai adevărate lucruri. Da, poate și asta. Şi bucuria?
Bucuria aia pură pe care un copil o are pentru fiecare lucru din jurul lui, fie el și cel mai banal. Fericirea
aia care, uneori, nici măcar nu are un motiv. Simplul fapt că el există îi dă un chef nebun de viață și
dorința de a profita de ea la maximum. Da, clar. Bucuria asta ne face copii. Și, deci, ce este copilăria? Ei
bine, copilăria e, în definiție, o perioadă a vieții, însă în realitate ea reprezintă un ansamblu de calități:
inocență, înțelepciune și bucurie pură. Pentru că, la drept vorbind, știm cu toții că există copii pe care
circumstanțele îi silesc să se maturizeze de la vârste foarte fragede și, treptat, își pierd din calitățile
acestea și, efectiv, nu mai sunt copii, deși ei încă sunt foarte tineri. Vârsta reprezintă, deci, un factor prea
puțin important. Sau poate greșesc puțin.
În fond, copilăria este o perioadă a vieții pentru trup, însă pentru suflet, ea reprezintă o trăsătură
ce necesită mai multe calități și pe care o putem păstra sau recăpăta pe întreg parcursul vieții. Spun
toate aceste lucruri pentru că îmi doresc să împărtășesc și cu ceilalți acest secret care, poate, ne-ar face
viața mai frumoasă.
Cât despre locul copilăriei mele, el e undeva în mine, căci copil sunt peste tot.

Mărgărit Daniel
16 ani, clasa a X-a
Slobozia, Ialomiţa
Palatul Copiilor Slobozia,
Prof. coord. Polizu Daniela
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Batista de aur
A fost odată ca niciodată un om sărac, care avea trei fii. Pe cel mare îl chema Arnold, pe cel
mijlociu Donald, iar mezinul purta numele de Nicu. Acesta din urmă se afla mai mereu în situaţia de a fi
batjocorit de fraţii săi mai mari, aceştia poreclindu-l Nicu şi făcând glume pe seama lui.

Într-o zi, când era deja sătul de atâta batjocură, mezinul vorbi cu tatăl său şi îi spuse că pleacă în
lume să îşi caute norocul, fiindcă nu mai acceptă să fie subiectul de râs al fraţilor săi. Şi aşa şi făcu: plecă
de acasă. Cum se plimba el aşa, Nicu întâlni o fată foarte frumoasă, pe nume Melinda, a cărei frumuseţe
era atât de năucitoare, încât la soare te puteai uita, însă la ea nu prea. Nicu se apropie de ea şi o întrebă:
- Dragă fată, ce caută o asemenea frumuseţe într-o pădure atât de urâtă?
- Bravule băiat, numele meu este Melinda. Sunt o prinţesă.
- Iar eu sunt „Sir Nicu”, se dădea amuzant Nicu.

- Ha, Ha, eşti foarte amuzant, „Sir Nicu”. Tatăl meu este împăratul cel rău din munţii Barama,
spuse fata.

Nicu sugeră ca ei doi să pornească spre castelul împăratului, ca să îl cunoască pe acesta. Prinţesa,
însă, îi spuse cu frică că nu ar fi o idee tocmai bună, deoarece tatăl ei îi spusese că nu o va lăsa să se
mărite vreodată, iar dacă ea va voi să se se mărite, o va închide într-un turn. Dar, totuşi, cei doi au pornit
spre castelul prinţesei din munţii Barama, deoarece Nicu era foarte curios să îl cunoască pe împărat.
Când au ajuns, Nicu se înfăţişă înaintea împăratului şi îi spuse că vrea să o ia de soţie pe fiica lui.
Împăratul, nervos, îi răspunse că i-o dă de nevastă doar dacă îi aduce batista de aur, care este făcută
din cele trei fire de păr de aur din capul Diavolului şi ţesută de o zână. Pentru a o găsi, băiatul trebuia
să treacă prin trei probe de foc, pe care, dacă nu le îndeplinea, avea să-şi afle capul acolo unde îi sunt
picioarele.

Nicu porni apoi să îndeplinească cele trei probe, pe drumul pe care i-l înfăţişă împăratul. Prima
dată se întâlni cu o căprioară fermecată, care avea darul vorbirii şi care i-a spus că ea ştie unde se află
batista de aur. Dar, pentru a o găsi, avea să treacă prin trei probe, la începutul fiecăreia ieşindu-i în cale o
rândunică, care avea să-i spună ce trebuia făcut. După terminarea probelor, băiatul trebuia să găsească o
oază, în care se afla zâna fermecată care îi va da batista, apoi avea să treacă printr-un portal magic care
îl transporta înapoi la castelul împăratului. Dacă băiatul avea să dea greş la îndeplinirea probelor, atunci
avea să moară. Bucuros de sfaturi, dar şi înspăimântat, Nicu îi mulţumi căprioarei şi porni mai departe.

Îi ieşi în cale prima rândunică, care îi spuse că, pentru a trece această probă, era absolut necesar
să se întâlnească cu un cal, căruia trebuia să i se încredinţeze pentru a înfrunta, împreună, temutul
balaur cu trei capete. Apoi rândunica îi ură noroc şi se făcu nevăzută. Nicu îşi luă atunci inima în dinţi şi
porni să găsească acel cal năzdrăvan.
L-a aflat nu departe şi, împreună, au reuşit să învingă acel balaur cu trei capete, care le ieşise în
cale sub un pod şi care îi ameninţase pe amândoi cu moartea. După ce au reuşit să ucidă balaurul, Nicu şi
calul năzdrăvan au pornit-o mai departe, trecând peste podul care se făcuse un pod de bronz. Au întâlnit,
din nou, rândunica fermecată, care i-a avertizat că de acum aveau să înfrunte un balaur cu şase capete.
Au întâmpinat acest balaur, care era şi mai fioros decât cel dintâi, tot sub un pod şi l-au învins într-o clipită, retezându-i toate cele şase capete. Au trecut podul care se transformase într-un pod de argint şi au
mers mai departe, întâlnind, pentru a treia oară, rândunica fermecată.
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De astă dată, însă, proba avea să fie mult mai dificilă, deoarece aveau de învins un balaur cu douăsprezece capete. Puţin înspăimântat, Nicu porni împreună cu calul său spre cel de-al treilea pod, de
dedesubtul căruia se ivi înfricoşătorul balaur cu douăsprezece capete, care sufla şi foc, pe deasupra, din
toate cele douăsprezece capete.

Nicu scoase atunci sabia, dar nu putu să îi reteze capetele balaurului, doarece acestea se
înălţau până în nori. Dar, într-o clipită, armăsarului i-au crescut aripi imense, cu ajutorul cărora au
putut să se înalţe până la nori şi astfel, feciorul i-a retezat toate cele douăsprezece capete ale balaurului.
În acel moment, podul se făcu de aur şi, fericiţi, l-au trecut şi au pornit mai departe, spre oaza fermecată.
Dar încercările nu se opreau aici, deoarece până a ajunge în acea oază, trebuiau să treacă o mlaştină ce
se întindea pe sute de kilometri. Ei, acu-i acu! Cum aveau ei să treacă mlaştina, nu ştia Nicu. Dar calul
năzdrăvan de îndată îşi întinse aripile şi, cu Nicu în spinare, porni spre înaltul cerului, străbătând mlaştina într-o clipită.

În oaza fermecată s-au întâlnit cu zâna bună, care tocmai terminase de brodat batista. Nicu
luă batista de la ea, îi mulţumi şi trecu portalul fermecat. Când se dezmetici, se afla din nou înaintea
împăratului.
- Ei, băiete, mi-ai adus batista, eşti teafăr, nu am încotro, ci sunt nevoit să ţi-o dau pe fiica mea
de soţie. De asemenea, îţi voi oferi şi tronul meu, fiindcă eu sunt bătrân de acum şi nu mai pot cârmui
împărăţia. Am încredere în tine, băiete, că te vei descurca de minune.
Nicu şi prinţesa făcură o nuntă mare, la care au fost chemaţi nuntaşi de peste o mie de zări. Chiar
şi fraţii lui Nicu, împreună cu tatăl lor au fost chemaţi la nuntă şi au fost extrem de uimiţi când au văzut
ce bine s-a descurcat mezinul lor, de unul singur, în lumea largă. Atunci le-a părut rău că l-au batjocorit
pe Nicu şi şi-au cerut iertare de la acesta, el iertându-i din toată inima, ba chiar luându-i sfetnici la curtea
sa. Calul năzdrăvan a petrecut şi el la nuntă, fiindu-i cel mai bun prieten lui Nicu.
Ani în şir au petrecut,

Poate mai petrec şi astăzi

Dacă bucatele şi vinul nu le-au isprăvit
Şi lăutarii n-or fi obosit.

Nisioi Veronica
13 ani
Clasa a VII-a Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava
Școala Gimnazială ”George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc, Suceava
Profesor îndrumător: Nistor Oltea
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Un colț de lume
m-am plimbat prin „Țara minunilor”

până când am ajuns la capătul unei lumi
unde într-un colț am văzut cuvântul
ce plângea neînțeles

m-am apropiat până la refuz

și-am întins palma să-i șterg o lacrimă
dar nu-l puteam atinge
atât de singur
ca o vecie

în lumea asta mare multiformă

mai demult buzele îi erau arcuite într-un zâmbet
un zâmbet sincer ca o rază de soare
mai demult el era

oare de ce vorbesc la persoana a treia
când cuvântul acela eram eu
atunci am înțeles

am înțeles că trebuie

să prețuiesc mai mult copilaria

că trebuie să învăț să mă bucur
de tot și de toate
așa că

voi da cuvântul mai departe

sau într-o altă ordine de idei
mă voi da pe mine însumi
m-am trezit transpirat
la cumpăna nopții

am început să scriu

am rupt bucăți din mine și le-am așternut aici
să le dau mai departe
să le dăruiesc
dăruindu-mă
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Trif Tudor Alexandru,, 17 ani
clasa a XI-a Liceul ,,Emanuel Gojdu”
Oradea, județul Bihor
Prof. Dana Pușcașiu

Suprașansă
Mă strecor, cu grijă, pe ușa întredeschisă a Camerei Albe. Acolo unde visele se nasc și mor. Unde
păsări cântă de după gratii colorate și speranța se strecoară greu prin mirosul dens de suferință.
Soarta nu e dreaptă. Aici nu au ce căuta suflete fragile, expuse unor asemenea condiții de viață. Paturile
din fier se înșiră mute.Pe fiecare îl îmbrățișează un morman de pături, pe o saltea veche.

Trupuri micuțe, cupielea subțire și privirile pierdute. Suflete tari.Recunosc îmi pasă. Îmi pasă mai
mult decât ar trebui. Cutreier holurile, uneori noaptea, ca o fantomă. Intru în saloane și îi privesc cum
dorm. Ce vorbe sincere pot spune, acești copii... cu zâmbetul pe buze, dau nume unor lucruri crunte
despre viața lor. Ce lucru nefiresc mi se pare să îi văd aici.Ce naivă mi se pare speranța lor:„Mă voi face
bine în curând”Cu câtă însuflețire vorbesc despre ce vor face când se vor vindeca. 				
Despre frații și surorile ce le duc dorul.

În ultimele zile i-am acordat o atenție deosebită unei paciente sosite în stare critică.O văd întinsă
pe ultimul pat, cu pieptul coborând și urcând, liniştită. În tăcere, mă apropii de ea. Inima mă seacă la
vederea ei. Fragilă și inocentă, cu chipul unui înger, dormind liniștit, trăind în vise de ceară ce se topesc
odată cu venirea zorilor. Am trecut de mult peste aspectul dezolant al unui copil în asemenea stadiu.
Copertele arată la fel pentru aceste cărți. Dar, deschizându-le, găsești mereu alte povești, mereu alte
file scrise cu cerneală împrăștiată în lacrimi și confuzii. Părinții numără zilele din calendar, luptând
contracronometru cu boala ce le macină copilul. Inspir adânc, expir treptat. Fetița are doisprezece ani.
Numele ei e Eva. Primește foarte rar vizite, mai ales de la o doamnă în vârstă și foarte amabilă, pe care
Eva o strigă „tanti Ana”. Mă aplec și îi sărut fruntea rostind un „noapte bună” mut. Ies din Camera Albă
cu inima mai amară decât mă lasă meseria să am. Am plâns pentru ea. Nimeni nu e mutat din Camera
Albă în saloanele obișnuite. Mă așez ușor pe un scaun. Pași grăbiți răsună pe hol și, când ridic privirea ,
văd un bărbat suspect. Are umerii aplecați şi privirea în pământ. Încă nu m-a observat.

- Orele de vizită s-au încheiat demult, spun, ridicându-mă în picioare și îndreptâdu-mi umerii.
Încremenește. Nu îi văd ochii de sub glugă, dar pare surprins și speriat. Corpul i se încordează gata să
mă împingă și să își facă loc. Și ar reuși, deoarece e foarte înalt și bine dezvoltat.
- Vă rog domnișoară, lăsați-mă să trec.

Vocea lui e încărcată și obosită. Pare că trăiește o suferință amară și lucidă.
- Nu, îi răspund îndoindu-mă de mine.

Inima îmi vorbește des și prost. Mie chiar îmi e milă de el din două vorbe?
- Vă rog, se tânguiește. Doar zece minute. Vă dau orice.

Începe să se scotocească prin buzunare și își scoate portofelul. Mă simt profund jignită de acest
lucru.															
		
- Știți ce? Păstrați-vă generozitatea domnule, îl reped apropiindu-mă și privindu-l urât.
Puteți pleca, îl reped, redescoperind că e, într-adevăr, mult mai înalt decât mine, și destul de intimidant,
dar asta nu mă oprește să îl prind de braț, pentru a-l conduce spre ieșirea din secția de oncologie.

- Nu înțelegeți, își proptește călcâiele în pământ și nu se clintește. Cu fiecare cuvânt, în voce
îi simt o mică disperare crescând.E încordat, și cel mai răuE determinat. Nu îl voi putea face să plece de
aici până nu îi dau ce vrea.
- Atunci, fă-mă să înțeleg, îi replic enervantă de-a dreptul.

- Fetița mea e internată aici. Am nevoie să o văd... Doar... Doar câteva minute. 			
Te rog... Te implor, pentru Dumnezeu, sfârșește, privindu-mă fix.

Ce văd în ochii lui umbriți, mă înfioară. Nu poate fi descris în cuvinte, dar pare să dispere, de
parcă sufletul lui ar țipa de durere și nu ar exista alinare pe pământ. Chipul mi se relaxează. Sufletul mi
se umple de rușine, dar mai ales de compasiune. Deși știu că lucrul corect de făcut e să îl dau afară, pentru că astea sunt regulile, inima îmi spune ce e corect cu adevărat. 						
- Nu îți pot îngrădi dreptul de a-ți vedea fetița, îi șoptesc răgușită. Dar sper că ești conștient
de riscul la care ne supui pe toți.
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Îl simt cum se umple de speranță, cum aceasta îi luminează fața și îi netezește ridurile de griji din colțul
ochilor.
		
- Cum o cheamă?
- Eva Maria Tudor.

L-am privit lung. L-aș fi luat la rost pentru ultimele două săptămâni de când Eva era internată și
nu l-am văzut călcând pragul secției de oncologie.... I-aș fi spus atât de multe... dar mi-am înghițit orice
remarcă și am luat-o înainte pe hol, lăsându-l să mă urmeze. În dreptul ușii Camerei Albe, m-am oprit.
Am inspirat adânc. Încalc atâtea reguli doar ca dezinteresul tatălui acesta să prindă un sens.
- Zece minute, spun fără suflare. Nu mai mult. Și voi intra și eu.

Bărbatul tace, și tăcerea lui înseamnă acceptare.Odată condițiile puse, deschid ușa și îl
poftesc înăuntru. La fel de liniștit e salonul, nemișcat. Semi-întunericul conturează, ușor, fețele palide
ale copiilor care dorm liniștiți. Aici se odihnește micuța Eva. Mă retrag tăcută într-un colțișor și aștept.
Pare că nu își găsește cuvintele. Stă nemișcat, ca o statuie, și își privește fetița. După mult timp,
are o reacție, și mă surprinde. Se lasă în genunchi, lângă pat, aproape că se prăbușește

- Micuța mea comoară... Doamne, cât te iubesc! Eva.... Scumpa mea... Rezistă, te rog! Îți promit
că nu te mai las de una singură în viața mea. Promit că îți cobor și luna de pe cer, dacă asta vrei. Doar....
Te rog, nu mă părăsi și tu.
Șoaptele îi sunt încărcate de lacrimi osândite până acum. Îi mai șopește câteva cuvinte de 		
încurajare, dar Eva doarme fără să audă nimic. Bărbatul tace, la un moment dat, și îi ia mânuța palidă
a Evei și o sărută cu infinită prețuire. Cred că trecuseră mai mult de zece minute când ies din Camera
Albă. Bărbatul, tatăl Evei, pare trist și obosit, dar, cu siguranță mai împăcat decât atunci când a venit.
- Dacă îmi permiți... De ce la ora asta târzie?
- E... Eu... Soția mea.... Ah....

Cuvintele par că nu îl mai ajută pe acest om în toată firea. Și, cu o reacție întârziată, observ acel
mic bandaj de pe fruntea lui, sub care se vede umflătura unui cucui. Văzând că mă uit la bandajul de pe
fruntea lui, bărbatul îl atinge jenat.

- Am avut o noapte lungă, oftează grav. Era cât pe ce să îmi pierd familia, înainte să o prețuiesc
destul. Acum încerc să iau timpul de unde nu-i. Cam târziu, dar...
- Mai bine mai târziu decât niciodată, completez șoptind liniștitor. Încă mai e timp. Dacă e ceva
ce am învățat lucrând în spital, e că oricât de puțin e, timpul nu e întotdeauna pierdut. Dacă faci ca acele
câteva zile să conteze, restul e doar mărunțiș. Copiii au nevoie de acele câteva zile care contează.
Bărbatul îmi zâmbește pentru prima oară, cuprins timid de o speranță. Nu cred că e nevoie să
mai spun, dar din acea seară, la fiecare două săptămâni, Alex- căci așa îl cheamă-o vizitează pe micuța
Eva.
Din păcate, mama ei nu a supraviețuit accidentului din acea seară în care eu și Alex ne-am întâlnit.

În șase luni de zile, după o grămadă de eforturi, de susținere și de tensiune, am reușit să o scoatem
pe Eva din Camera Albă, cu o șansă de supraviețuire mai mare decât au anticipat doctorii.
Se pare că, până la urmă, m-am înșelat. Există speranță și în Camera Albă.
Copiii sunt niște ființe extraordinare, dar fragile.
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Țifrea Georgiana Iuliana, 17 ani
sat. Ştefan – Vodă, com. Dofteana, judeţul Bacău
Clasa a XI-a B, Colegiul Naţ. „Costache Negri”
Tîrgu Ocna, judeţul Bacău
Profesor coord: Domunti Loredana Mihaela

Arma inocenței
Trecuseră mai mult de trei ore de când se chinuia să rămână ascuns vederii. Chiar dacă nimeni
nu l-ar putea găsi acolo, exista o șansă să fie descoperit. Zgomotele armelor de afară făceau ca pereții
subțiri ai cămăruței să vibreze.Prin crăpăturile dintre scânduri, băiatul deslușea figurile 			
înspăimântătoare ale inamicilor, care făceau din ce în ce mai multe victime.

Simți o mișcare în dreapta lui și își duse, instinctiv, mâna spre arma dăruită de către tatăl său. Își
alungă din minte scena oribilă a morții petrecute chiar sub ochii lui și își concentră atenția către umbra
care se îndrepta spre el. Răsuflă ușurat când văzu că era o fetiță nu mai mare de doisprezece ani, însă fu
imediat cuprins de griji.
,,De ce e singură? Unde îi sunt părinții? De ce nu e ascunsă?”
— De ce ești aici? îi auzi vocea firavă, tremurândă.

Băiatul se uită atent la înfățișarea ei. Părul blond, prins în două codițe, era neîngrijit, și o pată
de un roșu întunecat îi murdărea fruntea. În întunericul dinăuntru reuși să vadă cum fetița strângea
puternic la piept o jucărie de pluș.
Inima băiatului se strânse la vederea neputinței micuței.

Aceasta se apropie încă puțin de el și își drese vocea, apoi șopti:

— Ești unul dintre cei răi?

Nu era sigur ce emoție se regăsea în glasul ei, dar frică nu era. 					
Poate lucrurile acestea nu o mai speriau, iar în suflețelul ei credea că toate se vor sfârși cu bine.
— Nu sunt, micuțo, dori să o liniștească. Unde sunt părinții tăi? Fetița strânse jucăria prăfuită mai tare,
și ridică din umeri.
— Oamenii răi i-au luat. Au spus că dacă voi fi o fetiță cuminte o să mă lase să îi văd, darm-au lăsat 		
singură și nu mai știu cum să ajung la ei.

Ochii ei se umplură de lacrimi, și își duse o mânuță pentru a-i șterge. Băiatul intui că ea nu mai
avea pe nimeni. Care erau șansele ca părinții ei să fie în viață O privi iar. Era îmbrăcată cu un hanorac
care fusese odată roz, și o pereche de pantaloni negri, probabil. În picioare avea sandale cu curelușe.
Locul ei nu era într-un război. Nimeni nu trebuia să se afle în război. Fetița își suflă nasul și se așeză
lângă băiat. Se apropie puțin, ezitant, de el, și îl privi cu ochi rugători.
— Poți să îmi spui o poveste?

Fu luat prin surprindere de cererea ei, dar, până la urmă, ce avea de pierdut?

— Una cu ,,A fost odată ca niciodată’’? întrebă el, punându-și un braț în jurul umerilor fetei.

Aproape îi venea să zâmbească. În tot haosul acela nu i se mai cerea să ucidă conducătorul inamicilor,
nici să îndure toate durerile până i se va ivi ocazia prielnică,ci trebuia să spună o poveste.Fetița încuviință.
Șoaptele lui începură să alunge zgomotele infernului de afară. Fetița văzu că noul ei prieten avea
părul extrem de închis la culoare, iar fața lui era murdară. Ochii ei deveneau din ce în ce mai obosiți și se
cuibări mai aproape de el. În acel moment erau protejați de patru pereți și de vigilența băiatului. Însă,
pe când povestea se sfârșea, oboseala îi ajunse pe amândoi și adormiră îmbrățișați.
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,,Vrei să îi mai vezi pe mami și tati, nu-i așa?’’. Vocea impunătoare, din minte, o trezi pe fetiță.
Îi luă o secundă să își amintească și celelalte comenzi. ,,Te duci în fiecare casă și vezi cine e acolo, ai
înțeles? Îi întrebi dacă sunt răi. Dacă spun <nu>, va trebui să faci ceva pentru mine.”

Și acum simțea teroare când, în gândul ei apăreau ochii lui. Fetița se uită tristă la băiatul cu voce
angelică și cu ochi de safir. Nu era vina ei că nu era de partea potrivită. În plus își dorea extrem de mult
să se reîntâlnească cu părinții ei.

Încercă să nu facă zgomot când desfăcu fermoarul ursulețului și scoase cu grijă instrumental care
semăna cu o seringă.Numără până la trei și o înfipse în gâtul băiatului. Acesta deschise ochii brusc și
încercă să se îndepărteze, însă era prea târziu. Fetița reuși să injecteze lichidul argintiu. Scoase repede
instrumentul ciudat și se grăbi să fugă.
Nu îi plăcea să privească efectul „apei rele”. Prima dată când se uitase 			
începuse să țipe, iar cei care îi luaseră părinții au fost nevoiți să o calmeze cu brutalitate.
Dar de data aceasta era diferit. Băiatul îi spusese o poveste, o ținuse în brațe și ea putuse să		
doarmă puțin. Așa că nu își feri privirea. Când băiatul începu să tremure ea îl privi; când corpul i se
scutură incontrolabil, ochii ei se umplură de lacrimi; când firișoare de sânge se scurseră din urechi și
din colțul gurii, ea căzu în genunchi;când el nu se mai mișcă, ea plângea, ținându-l de mână.
— Nu am vrut, repeta continuu. Vino înapoi! Trezește-te, murmură în timp ce mânuțele ei strângeau
palma băiatului. Hai, deschide ochii. Ai ochii mai frumoși decât tati! Îți voi spune eu povești. Știu multe
și o pot zice și pe a ta, reuși să spună înainte ca lumina unei lanterne să cadă pe amândoi.

Se auziră pași. Zgomotul armelor de afară pătrunseră în micul lor sanctuar. Două brațe puternice
o luară de lângă el și o scoaseră.
— Felicitări, micuțo, poți să îți vezi părinții acum! îl auzi pe el cum se bucură.
—Nu îmi spune „micuțo”, șopti ea.

Bărbatul începu să râdă, evident bucuros de rara captură .

A fost odată ca niciodată o fetiță cu părul blond prins în codițe. Avea ochii de culoarea ierbii. În
fiecare dimineață dansa împreună cu părinții în curtea castelului ei. Avea foarte multe rochii și jucării.
Trăia împreună cu toți prietenii ei.
Vrei să îți spun un secret? Cel mai bun prieten semăna cu mine: părul negru și ochii albaștri.
Se jucau foarte mult. Într-o zi, fetița l-a salvat pe băiat de oamenii cei răi...

Mîțan Elena
17 ani
Liceul Tehnologic „Tomșa Vodă” Solca, Suceava
Clasa a XI-a; Profesor îndrumător: Balan Mirela
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Omul drag de la catedră

Mi-aduc aminte cu melancolie
Clipe sublime din copilărie,

Spre şcoală când pasul grăbeam,
Om drag la catedră găseam.
Şi-atâta atitudine și stil…
Şi tot ce ne spunea
Mi se părea util,

Căci eu creşteam...
Omule drag de la catedră,

Mi-ai deschis inima şi mintea,
M-ai luminat clipă de clipă,

M-ai învăţat să-mi înfrunt frica.
Veni-va ziua-n care în care îţi voi mulţumi,
Iar tu vei fi atât de împlinit,

Şi vei fi mândru la a ei aflare,

Că dascăl ca şi tine-am devenit.

		

Mădălina Petruș
18 ani,
Baia Mare, județul
Maramureș
clasa a XII-a D, Colegiul Național ,,Mihai Eminescu”
Profesor coordonator: Mihaela Popan
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Gramatica iubirii

Ne iubeam cu punct și virgulă,

Ore-n șir ne vorbeam la telefon,
Apoi în gând, iar vocile noastre

Se acordau în gen, număr și caz
Cu grămada de nuci sparte

Din magazie. Cojile lor nu erau
Subiect de discuție. Și chiar

Ne pictam unul altuia pe suflet
În diferite nuanțe de albastru,
Cuvinte nerostite. Mă lăsai

Să-ți aduc amurgul și cafeaua
De dimineață pe aceeași tavă

Pe care-ți aduceam săruturile.

Te lăsam să-mi spui cât sunt de
Frumoasă, deși știam că nu-i
Decât efectul sticlelor goale

Ascunse după dulap. Te iubeam

În cel mai imperfect timp verbal
Sau non-verbal posibil.
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Refren obsedant

Martie a intrat cu bocanci în țară

și anul acesta, pe geamul înghețat,
ce primăvară bolnavă!

Printre două pânze de păianjen,

florile îmi stau și acum spânzurate în pod, ce primăvară bolnavă!

Copacii cristalizați și plini de zăpadă îmi plâng în suflet, ce să le fac?

E vina mea că-i primăvara bolnavă?!

Sufletul mi-e prins între două piuneze pe o amintire estivală.
Nu-i vina mea că-i primăvara bolnavă!

Ce mare tristă!

Bătrânul de lângă mine din maxi,

Duhnește, și spune că mai bine era cu tovarășu’, că atunci era
primăvara primăvară, toamna toamnă, și iarna iarnă!

Numai democrația asta murdară e de vină

că îngheață cocorii când vin din țările calde.
Uf, ce primăvară bolnavă!

Probabil a rătăcit în drum spre destinație,
și noi suntem bolnavi că

ne întoarce soarele spatele.
Ce astru egoist!

Olaru Elena
17 ani,
clasa a XI-a
Clubul Copiilor Medgidia, județul Constanța
Prof. îndrumător Luciu Marilena
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Copilărie de neuitat

“Era o dimineaţă minunată de vară, iar eu leneveam, fără pic de grijă, în camera mea din casa
bunicilor. Eram în vacanţă, şi ce loc mai bun de a o petrece decât la ţară?! Nici nu am deschis bine ochii că
m-am şi îmbrăcat, într-o clipită, pornind spre o altă zi plină de aventuri. Astăzi urma să merg cu bunicul
la pescuit. Totul era pregătit, iar el mă aştepta cu acelaşi zâmbet cald pe buze ca de fiecare dată. Ne-am
urcat în barcă şi am plecat spre locul unde, spunea el, erau cei mai mulţi peşti. Era firesc că ne întorceam
acasă fără peşti, pentru că mereu începeam să ne jucăm şi să râdem, aşa că speriam toţi peştii. Când
ne întorceam acasă, bunica mea ne fugărea prin toată grădina pentru că veneam fără peşte, apoi ni se
alătura şi ea chicotind de mama focului. „Huh, ce mai amintiri!”. Trezindu-mă din vis, mă văd în barca
bunicului meu, însă nu mai sunt eu cea în centrul atenţiei. Pe banca de lângă el, cu o undiţă în mână,
strâmbându-se spre apă, stătea o fetiţă micuţă şi plină de viaţă, mereu zâmbitoare, mereu curioasă. Nu
pot nega faptul că m-am lăsat cuprinsă de melancolie. Acum vreo cinci minute mă vedeam pe mine în
locul ei, îl auzeam pe bunicul spunându-mi, „Alexandra, iar ne omoară buni! Nu am prins nimic.”, iar eu
râdeam până picam din barcă. Acum, acolo este fiica mea. Nici nu îmi vine să cred cum a trecut timpul,
cât am îmbătrânit, dar mai ales cum am uitat să fim copii. Bunicul, om bătrân şi calculat, îmi spunea:
„Draga mea, priveşte copacul nostru, cel din care mereu luam cele mai zemoase mere. Ce vezi?”. Nu
vedeam nimic, era acelaşi copac „în floarea vârstei”, cu podoaba lui verde pe dânsul. „Dar la toamnă cum
o să fie?”, i-am răspuns, fără pic de ezitare că podoaba se va schimba, dar va rămâne acelaşi pom. „Dar
iarna?”. Nu ştiam unde voia să ajungă şi, oarecum, acest joc începuse să mă streseze. Răspunsul a venit
rece, la fel ca şi cuvântul în sine – „Moare”. În cele din urmă, soseşte furtunos ultima întrebare: „Şi atunci
primăvara ce face?”. Această întrebare m-a înfiorat. Ştiam că primăvara pomul, natura în sine, învie,dar...
Văzându-mă încurcată, îmi spune: „Scumpa bunicului, natura ne demonstrează, pentru a nu ştiu câta
oară, că noi suntem efemeri, că ajungem în iarna vieţii fără să ne bucurăm de înviere. De aceea trebuie
să profităm de toate momentele, să zâmbim, să iubim, să fim fericiţi. Iar asta, draga mea, se aseamănă cu
copilăria.
Copilăria este cea mai fericită perioadă din viaţa unui om şi aşa este de când lumea. Tu ţi-ai trăit-o
din plin, iar acum este timpul micuţei tale să se bucure de ea”.

Abia acum am realizat cât de important este pentru un copil să simtă bucuria şi liniştea acestei
perioade, deşi îi simt şi eu dorul. Ne-am continuat pescuitul, apoi, ajunşi acasă, bunica ne-a fugărit pe
toţi trei până am căzut, plini de oboseală. La masă, ne-a răsfăţat cu mâncarea preferată, iar fiicei mele i-a
spus poveşti până a adormit.
Am privit, pentru prima dată, acest chip angelic, fără griji şi nevoi.

Șchiopu Alexandra
18 ani
Oravița, Caraș-Severin
Clasa a XII-a, Liceul Teoretic ,,General Dragalina
Prof. coordonator: Maria Ogrin
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Darurile lui Dumnezeu

Fiecare zi e un dar,

Toate au ceva special,

Dar uităm să ne oprim

Și în gând să mulțumim.
Pentru că noi avem parte
Să vedem și zi și noapte,

Pe toți cei ce ne-nconjoară,
Deși viața-i grea, ușoară…

Pentru cerul cristalin și vântul
Care mângâie pământul,
Pentru fiecare dată

Când primim de sus răsplată.
Că avem și noi părinți

Care ne-au crescut cuminți.
Toate acestea le avem

Daruri de la Dumnezeu.

									
				

Paula Cristina Szilagyi,

18 ani
clasa a XII-a D,Colegiul Național ”Mihai Eminescu”,
Baia Mare, județul Maramureș
Profesor coordonator: Mihaela Popan
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Ancorat în timp
Copilăria reprezintă o perioadă a vieții omenești de la naștere și până la adolescenţă, perioada
în care gândurile și grijile sunt inexistente, ori ascunse și inaccesibile. În esență, copilăria reprezintă un
moment efemer, menit să dea culoare vieții omenești prin fericire.

În tumultul proceselor biologice și fizice care caracterizează viața, copilăria este un refugiu
sentimental, un adăpost în mijlocul furtunii, care oferă confort și siguranță. Dimensiunea care ne
pregăteşte pentru ceea ce urmează mai departe sau punctul de plecare în călătoria scurtă a omului pe
acest pământ.
La întrebarea „de unde vii?”, răspunsul cel mai bun, este: „eu vin din copilăria mea!”

Astfel, copilăria portretizează caracterul uman şi prezintă adevărata imagine a unei
persoane, imagine care este ascunsă sau abandonată adesea, rolul copilariei fiind acela de a expune
originile unui individ. Adesea, caracterul uman este ușor influenţabil de părerile persoanelor din jur,
modelat de anturajul în care ne aflăm şi de societatea modernă care are un puternic impact asupra
felului în care interacţionăm ca fiinţe umane și, în acest fel, pentru a ţine pasul cu tendințele societății,
alegem să înlocuim ceea ce gândim cu ceea ce este actual. Cu ceea ce spun cei din jurul nostru, pentru a
evita procesul de „etichetare’’, temându-ne de a fi judecati. Copilăria, însă, este izvorul caracterului,
inocenţa vârstei oferind posibilitatea de exprimare liberă, fără a gândi la consecinţe, fără a asculta 		
părerile societății, fără temeri și resentimente.
Așa cum spunea Lucian Blaga, „Copilăria este inima tuturor vârstelor”, fiecare persoană având
același început, momentul numit „copilarie’’, care simbolizează startul. Motivul pentru care, la un
moment dat, ajungem la „linia de sosire” în această alergare a vieţii şi realizăm că fiecare clipă a 		
copilăriei a reprezentat o mică comoară... cele mai banale evenimente aduceau fericire şi zâmbete, lucru
care se pierde, treptat, odată cu trecerea timpului şi odată cu înaintarea în vârstă. Fiecare acţiune atrage
cu sine o consecinţă şi fiecare alegere, influențează viitorul într-un fel sau altul, făcându-ne direct 		
responsabili pentru felul în care am decis să gestionam viaţa, deoarece copilaria este o stare fară vârstă,
şi chiar dacă în teorie reprezintă doar o etapă temporară a vieţii, fiecare om are alegerea de a creşte fără
a se maturiza, păstrând spiritul copilariei indiferent de vârstă.
În ciuda faptului că întreaga viață căutăm independenţa, simțim nevoia de autonomie și alergăm
după maturitate. De cele mai multe ori, ajungem să realizăm că în momentul când ajungem acolo unde
credeam că ne dorim, la maturitate, când suntem copleşiţi de problemele şi stresul continuu care apasă
asupra noastră, tot ceea ce vrem cu adevarat e să dam timpul înapoi, să ne întoarcem la perioada fără
griji în care principala activitate era joca. Acolo unde sentimentele aveau frâu liber şi unde nu exista
timp pentru răutate; acolo unde „copiii gasesc totul în nimic, în timp ce oamenii găsesc nimic în tot”.

Acest univers al copilariei care, de cele mai multe ori pare atat de ireal din punct de vedere
al conştiintei mature, este cadoul primit de la viaţă, iar micile bucurii oferite de copilarie sunt cele mai
bune pe care le putem culege pe parcursul anilor.
În concluzie, copilaria este locul de origine al fiecărei persoane, aşa cum spunea şi
Antoine de Saint-Exupery „sunt din copilaria mea ca dintr-o ţară”, iar atunci când ajungem să ne
depărtam de această „ţară” , putem considera că am pierdut tot ceea ce era mai important în această
lume- izvorul fericirii, al inocenţei şi al bunătăţii necondiţionat.
Butari Sergiu – Cătălin ,
			
18 ani
Chier, judeţul Arad
Colegiul ,,Mihai Viteazul”Ineu,
clasa a XII-a D – prof. Rechtenwald Lavinia
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Zâmbet de copil în zbor de fluturi(5)

Mă plimbam pe un hol lung, parcă plutind, înconjurată de întunericul care se prelingea de pe
pereți. Nu simțeam absolut nimic, parcă dispăruseră din mine energia, gândurile, amintirile, eram golită
de toate, și bătăile inimii mele păreau inexistente. Mintea îmi era amorțită, iar eu mă aflam într-un vis
pierdut de multă vreme. Era ca și cum sufletul îmi plutea liber pe un culoar cu nesfârșit întuneric, fără
nicio ușă. Liniștea îmi anihilase simțurile, dar exista ceva acolo care mă atrăgea ca un magnet.

Clipeam, și mi se părea că o rază de lumină străbate întunericul, încercând să ajungă până la mine.
Deodată am auzit o chemare în mintea mea și o dorință puternică m-a determinat să mă apropii de acea
rază orbitor de albă. Ritmul lent al înaintării mele pe acel hol devenise mai alert, de parcă aș fi alergat
spre acel punct de lumină pură; începusem să simt o vagă teamă că ar putea dispărea. Alte două raze
făcuseră, între timp, breșe în întuneric, și deja simțeam ceva mult mai puternic ce mă atrăgea, chiar în
fața mea.
Brusc, m-am oprit: în fața mea era o ușă, veche, foarte veche, cu lemnul putred și decorațiile abia
vizibile. Razele treceau prin găurile ușii și forma unui fluture gigantic era zgâriată pe lemnul ei. Inima a
început să îmi bată puternic și parcă am început să respir, într-un ritm slab.

Mâna a alunecat spre ușă și, deodată, hotărâtă, am împins-o, lăsând o lumină orbitoare să îmi ardă
ochii. Ochii mi s-au întunecat pentru scurt timp, dar când i-am deschis din nou, puteam vedea cea mai
frumoasă paletă de culori. Un albastru pal se întindea deasupra mea și picioarele mi se cufundau în
verdele aprins al iubirii. Soarele auriu îmi zâmbea și vântul îmi mângâia părul meu lung.
Un drum înnoroiat pleca de la picioarele mele și mă îndemna să-l urmez. Am pășit, lăsând cântecul
păsărilor să mă ghideze.

Am mers tot înainte, până ce am intrat într-un tunel din viță-de-vie, unde mirosul aproape violent
al strugurilor copți, mi-a umplut nările. Brusc, un râset de copil a rupt cântecul păsărilor, făcându-mi
pielea ca de găină. Am fugit prin tunelul de viță-de-vie și o rafală de fluturi albaștri a zburat spre mine,
înconjurându-mă, acoperindu-mă neașteptat.
Râsetul copilului continua să coloreze cântecul păsărilor, aducându-mă tot mai aproape.

În mijlocul furtunii de fluturi albaștri, o fetiță cu păr bălai râdea și sărea să prindă fluturi. Imaginea
mi-a făcut buzele să se lipească una de alta, fără ca un singur cuvânt să poată ieși.

Mă apropiam tot mai mult, privind chipul frumos al fetiței cu ochii căprui. Zâmbetul ei inocent m-a
făcut să împietresc, mă simțeam prinsă în piatră, ca o statuie. Fluturii dansau în jurul nostru și noi ne
priveam intens, parcă de-o viață.
Ea chicotea, atingându-mi mâna și întrebându-mă dacă nu vreau să mergem să prindem fluturi.
Am simțit, atunci, că piatra îmi părăsea corpul și că un zâmbet larg a apărut pe fața mea. Am acceptat
invitația.

Ne țineam de mână privind la fluturii din jurul nostru, simțind din plin fiecare trecere și renaștere.
Din păcate, secundele se scurgeau pe la picioarele noastre, ca un râu ce nu putea fi oprit de nimic.
Soarele se scufunda într-un orizont nedefinit, arătându-ne cel mai frumos apus.
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Deodată, am început să simt niște vibrații de nicăieri, ceea ce m-a făcut să tresar. Chipul fetiței a
devenit trist și m-a întrebat dacă am pățit ceva. Aș fi vrut să-i spun că sunt bine, dar vibrațiile continuau
să îmi cutremure corpul. Am încercat să îi explic că trebuie să plec, dar ea insista să mai rămân.

O tornadă de fluturi albaștri începuse să se formeze în jurul nostru și fetița sărise în brațele mele,
strângându-mă cu toată iubirea din inima ei. Mâinile mele îi mângâiau părul bogat și furtuna de fluturi
ne înconjura pe amândouă, încețoșându-mi ochii. Simțeam din nou că zbor în întuneric și că trecusem
de limita realității. Mă înălțam tot mai mult spre cerul întunecat când m-am lovit, brusc, de o suprafață
tare. Ochii mi s-au deschis și pereții albi ai camerei mele mi-au apărut în față. M-am ridicat din pat și
am privit spre geamul spart, pe muchia căruia adăsta un fluture, albastru.
Am alergat spre el și l-am prins în palme, dar când am deschis mâinile, doar o cerneală albastră,
care mi se scurgea printre degete, era singura dovadă că Tărâmul fluturilor albaștri nu fusese doar o
nălucire. Există în visul meu nemuritor, străjuit de un frumos zâmbet de copil. Acea fetiță era portalul
copilăriei mele, singura cale de întoarcere spre un paradis de mult dispărut.

Agache Iuliana-Adelina
16 ani
Sascut, județul Bacău
Liceul Tehnologic „J.M.Elias” Sascut, clasa a X-a A
Prof.Aurelia Dascal
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Univers inocent
Copilărie ...

Privesc cerul albastru,

Cu norii ce curg, alungați de vânt.
Apoi închid ochii,

Căutându-mi umbra
Prin lanul de grâu,

Ce-și unduie trupul firav și frunza.
Simt cum miros frăguțele,
Salcâmul și socul,

Aud freamătul mării, ce-mi șoptește,
„Vino copile,

Să-mi vezi pescărușii,

Nisipul ce arde ca focul!”

Și tremur la fiecare bătaie în geam

A unui lujer tânar de măr, cireș ...
Visam.

Vis de copil
Sunt un fluture venit din amintire…

Cu aripi fragile și culori de curcubeu.

Mi-e teamă să zbor și nu vreau amăgire,
Cât timp pot visa, sunt eu… numai eu.

Turcu Ionuț-Tudor
16 ani
Câmpia Turzii, județul Cluj

			
		

Clasa a X-a, Liceul Teoretic,,Pavel Dan”, Câmpia Turzii
Prof. Coordonator:Turcu Ana
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Spasme populare

în lumea aia femeile erau țurțuri de sare frică plastic rom și bani

sau învârteam roata greșită oricum deocamdată pe-astea le nimeream
era un soi de realitate bulbucată din care vedeam atât

cămăși de culoarea banilor și luna-n nuanță de pământ
la începutul lunii se termina cerul așteptam
alunecam în pântec de cântec îmi legam
frânghiile vocale cu un ștreang
sau era fular

sau era șosea

oricum ceva terifiant
le țin un an în vis

un an în scris decid

unanim cu mine că orice chirie e mai ieftină în coșmar
în copacul ăsta care era poezia mea creștea
și om

și comă

și plămân

și n-am putere să-i port roadele mă rod toate și îmi rupeau
arterele poetice și potopul aducea

tot felul de tristeți scheletice pe care din obișnuință le numeam
vers alb
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poezia mea era pe-atunci adăpostul unui număr uriaș de
personaje în neregulă care-mi modulau
mădularele ochii crochiurile și aveam
o nevoie fragilă de a stoca

tot felul de veninuri sau erau viniluri învârtind iele pe ele
nici nu mai știam cine cânta

oricum toate astea erau doar un basm scris în spasme
dacă sărutam broasca ușii nu devenea prinț și pe
unde crescusem eu se vânduse un singur zmeu

îl vanase cineva i-a pus o lesă și de-atunci îl plimbă printr-un cartier din cer
bătrânețea fără tinerețe în care nășteam cântece îi
păruse de nelecuit până și morții

sau n-auzisem bine după ce mă pălmuise poate
a zis doar că era de nelocuit sau
neînlocuit sau
ne ocolim

Iacob Iulia
17 ani
Cluj-Napoca, jud. Cluj

			
		
		

Clasa a XII-a C, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”,
Prof. coordonator: Viorelia Sabău
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Desculț de inimă
Bună! cum îți mai arde astăzi sufletul, nemuritorule?

te mai întâlnești cu mine în făgașul viselor ce-l numim dor?

sau pretinzi că mă aștepți și mâine, la aceeași oră, la nemurirea ta,
în locul unde stelele nu cad și nu există?

Bună! din nou, pe neașteptate, vreau să-ți devorez cortina sufletului,
să văd cine ești, când spui că ești cu totul altcineva,

și cine te arăți în marea asta, unde nu înoți, ci zbori,

căci tu ai aripi, aripi frânte, jumulite, dar totuși zbori.

ce faci? mai cauți locul unde marea se unește cu cerul,
și dai din aripi spre acel infinit de valuri

care îți sunt mai străine decât ești tu pentru tine?

la revedere! pentru ultima dată, până data viitoare

când ai să te întorci la mal din nemărginita căutare,

și ai să vezi că după ce ai aspirat la nemurirea din fiecare zi,
ce căutai era aici, pe plajă, când ai plecat desculț de inimă!

Și m-am născut doar umbră
te-am căutat
în adâncul apelor sufletului meu
și te-am găsit
la malul mării.
am zburat cu pescărușii
în depărtări,
și te vedeam
zăcând de dorul revederii.
ceasul tău era întors,
taiat în două,
nu mai aveai nici tic,
nici tac,
căutai o iubire nouă.
și eu stateam pe-o barcă,
scufundată de timp,
apoi m-am înecat
și m-am născut doar umbră.
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Până în martie
suavul tău acord
pe genele mele,
patima corzilor
căzute printre vene,
tu nu eşti să-mi astâmperi
setea de dor și de vin,
ești un ultim parfum,
al florilor, fiori de iarnă.
îți cade glasul lin
pe dealul celui mai dulce declin,
la întâlnirea celor două
jumătăți de stele
sfâșiate pe lună,
legate de Marte,
tractate și plânse
până în martie.

să ne crească aripi
nu pot să ne crească aripi,
până în palmele cerului,
pământule?
când fluturii zboară unind norii
și bataia lor îmi e mie inimă,
eu vreau să mă înalț
până la palmele aripilor de fluturi,
cerule!

sufletul meu – deșert.

să fiu ecou pe malul mării tale
și călcâi la răsăritul unei noi zile,
alături de tine și de speranța
valului ce ne atinge inima,
și apoi pleacă în disperarea
unui alt val, pe care-l sărută cu putere,
și astfel se creează furtuna,
și astfel mă creez și eu,
și am nevoie de valul tău,
să-mi stăpânesc marea
de pe cele mai înalte țărmuri
ale sufletului meu – deșert.
					
		

Rus-Mițco Karina-Ioana
18 ani
Arad, județul Arad
Colegiul Național ”Preparandia–Dimitrie Țichindeal”Arad
Palatul Copiilor Arad, Jurnalistică,
profesor coord. Manuela Codrean
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PREMIANȚII CONCURSULUI NAȚIONAL DE CREAȚIE ARTISTICĂ
,,ZÂ MBET DE COPIL ÎN ZBOR DE FLUTURI”, EDIȚIA A II-A, 2018
CONCURS DESTINAT COPIILOR- SECȚIUNEA CREAȚIE PLASTICĂ.
Nr.
Crt.

Nume și prenume
participant

Vârsta/
ani

Premiul
obținut

Școala/Instituția educativă
&
Profesorul coordonator

1

Botezatu Yared-Onisim

3

2

4, 3

3

Lupea Damaris, Oprea
Giulia
Negrea Carina

4

Debonis Elisa

5

5

Drăgan Adela

5

6

Oprea Sofia

5

7

Grozau Ioana

5

Mențiune
Specială
Mențiune
Specială
Premiul
Special
Premiul
I
Premiul
III
Mențiune
Specială
Mențiune

8

Todor Mihnea

5

Mențiune

9

Jula Raul

5

Mențiune

10

Haneș Robert

5

11

Borza Rebeca

5

12

Iovuț Luca

5

Mențiune
Specială
Mențiune
Specială
Mențiune

13

Popovici Ana Maria

14

Csuhai Denisa

5

15

Pusa Tania Maria

6

16

Pristavu Iasmina

6

17

Jidovu Natanael

6

18

Bardoși Iulia

6

19

Ghincea Roberta

6

20

Neagu Andrada

21

Cauni Teodora

22

Capra Ruben

Grăd.Samariteanul Agrișu Mare,
jud.Arad, Botezatu Elena Rodica
Șc.Gimn. Agrișu Mare, jud. Arad,
Mathiu Bianca Geanina
Grăd.P.N. Târnova, jud.Arad
Crișan Violeta
Grăd.P.N. Târnova, jud.Arad
Crișan Violeta
Grăd.Prichindelul Isteț, Turda, jud.
Cluj ,Ardelean Maria, Mureșan Lidia
Grăd.Samariteanul Agrișu Mare,
jud.Arad, Alexa Flavia
Grăd.Samariteanul Agrișu Mare,
jud.Arad, Alexa Flavia
Grăd. P.N. Chier, jud Arad,
Oancea Simina
Grăd. P.N. Chier, jud Arad,
Oancea Simina
Grăd. P.N. Chier, jud Arad,
Oancea Simina
Grăd. P.N. Chier, jud Arad,
Oancea Simina
Grăd. P.N. Chier, jud Arad,
Oancea Simina
Grăd. P.N. Stroiești, jud Suceava,
Jurcu Gabriela Elena
Șc.Gimn. Agrișu Mare, jud. Arad,
Andreica Roxana
Șc.Gimn. Agrișu Mare, jud. Arad,
Andreica Roxana
Șc.Gimn. Agrișu Mare, jud. Arad,
Andreica Roxana
Grădinița P.N. Arăneag, jud. Arad,
Pingică Lavinia Mariana
Grădinița P.P. Nr. 16, Târgu Mureș, jud
Mureș, Matei Ionela Adina
Grădinița P.P. Nr. 16, Târgu Mureș, jud
Mureș, Matei Ionela Adina
Grăd.P.P. Juntiș, Slobozia, jud.
Ialomița, Boraoiu Eugenia
Grăd. P.N. Dud, jud. Arad,
Rațiu Viorica
Grăd. P.N. Dud, jud. Arad,
Rațiu Viorica
Grăd. P.N. Dud, jud. Arad,
Rațiu Viorica
Grăd. P.N. Dud, jud. Arad,
Preda Luciana
Lic. Teoretic Filadelfia Suceava, jud.
Suceava, Pascaru Denisa

5

Mențiune
Mențiune
Specială
Mențiune
Specială
Mențiune
Specială
Mențiune
Specială
Mențiune
Specială
Mențiune
Specială
Premiul
II
Mențiune

23

Cauni Ionela

Mențiune
Mențiune

24

Capra Rebeca

Mențiune

25

Cluci Iosif

6

Mențiune
Specială
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26

Iliescu Anya

6

27

Roșu Vlad

6

28

Palate Ariana

6

29

Bârsan Iasmina

6

30

Lucaci Elisa

31

Lela Alex Mario

7

32

Butar Rareș

7

33

Coșovanu Raisa

7

34

Roman Petru

7

35

Rengle Iasmina

7

36

Petrișor Ana Maria

7

37

Stângaciu Andrei Darius

7

38

7-8

39

Mathiu Briana, Faur Ana
Maria, Mica Dorotheea
Oprea Alexya Patricia

40

Cotișel Mara Elena

7

41

Costandache Daria

7

42

Lakatoș Andra

43

Punga –Chirița Iemima

44

Vulturar Cătălin

45

Punga –Chirița Rebeca

46

Farkas Ianos

47

Rațiu Raisa Rahela

8

48

Drăgan Alessia

8

49

Anton Carina

50

Peter Sara

51

Ciobanu Ștefania

52

Mathiu Luca

53

Laslău Denis Gabriel

7

8

Premiul
I
Mențiune
Specială
Premiul
Special
Premiul
III
Mențiune
Specială
Premiul
III
Mențiune
Specială
Mențiune
Specială
Mențiune
Premiul
III
Mențiune
Specială
Premiul
I
Premiul
Special
Premiul
Special
Mențiune
Specială
Premiul
II
Premiul
II
Mențiune
Specială
Premiul
III
Mențiune
Specială
Mențiune
Specială
Mențiune
Specială
Premiul
III
Mențiune
Specială
Premiul
Special
Premiul
I
Mențiune
Mențiune
Specială
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Șc. Populară de Arte Giurgiu, jud
Giurgiu, Prof.Cosac Daniela
Șc. Populară de Arte Giurgiu, jud
Giurgiu, Prof.Cosac Daniela
Palatul Copiilor Bacău, jud. Bacău,
Prof. Olaru Nicoleta
Șc. Gimnazială Chier, jud Arad,
Mureșan Mihaela
Grădinița P.N. Chier, jud.Arad,
Trif Aurelia
Șc. Gimnazială Tauț, jud. Arad,
Prof.Lela Paula
Șc. Gimnazială Chier, jud Arad,
Prof. Butar Gianina
Lic. Teoretic Filadelfia Suceava, jud.
Suceava, Prof.Pascaru Denisa
Șc, Gimn. Dărămănești, nr. 2, jud.
Bacău, prof.Cengher Ionela
Șc. Gimn. Miron Pompiliu, Ștei, jud.
Bihor, Prof.Cret Florina
Șc.Primară Arăneag, jud. Arad,
Prof.Chasciar Denisa Ramoma
Clubul Copiilor Sighișoara, jud. Mureș,
Prof. Fodor Levente
Șc. Gimnazială Agrișu Mare, jud Arad,
Prof.Bulzan Luminița
Șc. Gimnazială Agrișu Mare, jud Arad,
Prof. Pașca Ana
Lic. Teoretic Avram Iancu, Cluj Napoca,
jud. Cluj
Palatul Copiilor Bacău, jud. Bacău,
Prof.Olaru Nicoleta
Șc.Gimn.Groșeni, jud Arad,
Prof. Jurj Mariana
Șc.Gimn.Aron Cotruș , Arad,
Jud. Arad, Prof.Harduț Cornelia
Șc.Gimn.Aron Cotruș , Arad,
Jud. Arad, Prof.Veliciu Amelia
Șc.Gimn.Aron Cotruș , Arad,
Jud. Arad, Prof.Poleac Ionela
Șc.Gimnazială Fiscut, jud. Arad,
Prof. Bara Denisa
Șc. Gimn. Tîrnova, jud. Arad,
Prof.Grada Violeta Adina
Șc. Gimn. Ioan Opriș, Turda, jud. Cluj,
Prof. Mărginean Lenke
Col. Naț. Iosif Vulcan, Oradea, jud.
Bihor, Prof.Susan Aurelia
Col. Naț. Iosif Vulcan, Oradea, jud.
Bihor, Prof.Susan Aurelia
Col. Naț. Iosif Vulcan, Oradea, jud.
Bihor, Prof.Susan Aurelia
Col. Naț. Iosif Vulcan, Oradea, jud.
Bihor, Prof.Susan Aurelia
Șc. Primară Ignești, jud. Arad,
Prof.Laslău Natalia

54

Ioviță Raluca Maria

55

Szel Maia Timeea

56

Alb Sorana Flavia

57

Hanza Roberta

58

Ionescu Maria

59

61

Farcaș Alexandra
Georgiana
Cismaș Robert Florin
Sabrin
Stamatin Yannis Marian

62

Androne Narcisa

63

Bodea Raluca

64

Vasiu Raluca

65

Cîrpaci Florentina

9

66

Movilă Carolina

9

67

Bara Luci Samuel

9

68

Crișan Andreea

9

69

Vătui Răzvan

70

Dimache David

71

Dobre Georgiana

72

74

Ștefan Sara, Bogdan
Caius
Ștefan Iulia, Androne
Salomea
Kirman Kadircan

75

Melniciuc Ileana

76

Bodea Damian

77

Ruja Ramona

78

Gajac Tamara

10

79

Badea Ioana

10

80

Miculiț Mario Geani

81

Oprean Arian

60

73

8

Mențiune
Specială
Premiul
III
Mențiune
Specială
Premiul
III
Mențiune
Specială
Premiul
I
Premiul
Special
Premiul
Special

Șc.Gimn. Dărmănești Nr. 2, jud. Bacău,
Prof.Vîlcu Nicoleta
Șc. Gimn. Socodor, jud Arad,
Prof.Onișor Delia
Șc.Gimn.Groșeni, jud Arad,
Prof. Jurj Mariana
Șc. Gimn. Socodor, jud Arad,
Prof.Onișor Delia
Palatul Copiilor Ploiești, jud. Prahova,
Prof.Șuteu Simona
Palatul Copiilor Ploiești, jud. Prahova,
Prof.Șuteu Simona
Șc. Primară Arăneag, jud. Arad,
Prof. Chasciar Denisa Ramona
Șc. Gimn. Tîrnova, jud. Arad,
Prof.Grada Violeta Adina
Șc.Gimn.Agrișu Mare, jud. Arad,
Prof. Jurj Mariana
Șc.Gimn.Agrișu Mare, jud. Arad,
Prof. Jurj Mariana
Șc.Gimn.Aron Cotruș, Arad, jud. Arad,
Prof.Popa Cristina
Șc. Gimn.Chier, jud. Arad,
Prof. Butar Gianina
Șc.Gimn. Dărmănești Nr. 2, jud. Bacău,
Prof.Vîlcu Nicoleta
Șc.Primară Dud, jud. Arad,
prof. Rău Monica Crina
Șc.Primară Dud, jud. Arad,
prof. Rău Monica Crina
Șc.Gimn. Coșereni, jud. Ialomița,
Prof.Bîncă Liliana
Șc.Gimn. Coșereni, jud. Ialomița,
Prof.Bîncă Liliana
Șc.Gimn. Coșereni, jud. Ialomița,
Prof.Bîncă Liliana
Șc. Gimnazială Agrișu Mare, Jud. Arad,
prof.Pașca Ana
Șc. Gimnazială Agrișu Mare, Jud. Arad,
prof. Bucilă Doina
Șc. Gimnazială Drauț, Jud. Arad,
Prof. Jurj Mariana
Șc. Gimnazială Drauț, Jud. Arad,
Prof. Jurj Mariana
Șc. Gimn. Măguri-Răcătău, jud. Cluj,
Prof. Russu Florina
Șc.Gimn. Craiva, jud. Arad,
Prof. Jurj Mariana
Lic.Teoretic Mihai Veliciu, Chișineu
Criș, jud Arad, Prof. Gajac Cornelia
Palatul Copiilor Slobozia, Jud. Ialomița,
Prof.Petrescu Olimpia

10

Mențiune
Specială

Șc. Gimn.Chier, jud. Arad,
Prof. Preda Ileana

10

Mențiune

Șc.Primară Dud, jud. Arad,

8
8

Premiul
III
Premiul
Special
Premiul
I
Mențiune
Premiul
Special
Mențiune
Specială
Mențiune
Specială
Mențiune
Specială
Premiul
II
Mențiune
Specială
Premiul
II
Mențiune
Specială
Mențiune
Mențiune
Specială
Mențiune
Premiul
II
Mențiune
Specială
Mențiune

9
9-12

9
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Gavrilaș Sorana

10

82
83

Bundea Jenifer

10

84

Bîrsan Alberta

10

85

10

86

Moroșan Bianca, Bodea
Fabian, Onișor Natanael
Sas Anastasia

87

Varvari Andrei

10

88

Dobre Maria Nicoleta

11

89

Rădulescu Alexandru

11

90

Munteanu Ștefania

11

91

Tolan Daiana Alisa

11

92

Nuțoi Rebecca

11

93

Petrescu Andrei

11

94

Bemchea Bianca

95

Dejeu Maria Daria

11

96

Skork Selma

11

97

Bistran Sarah

11

98

Florescu Adela

11

99

Gafincu Alexandru

11

100

Veres Brigitta

11

101

Ciocîntă Sara

11

102

Lăcatuș Nona

11

103

11

104

Moldovanu-Mariș
Romina
Bunăiașu Raisa Elena

105

Suciu Adelina

12

106

Curac David-Petrică

12

107

Banc Lidia Cristina

12

108

Matei Iulia Valentina

109

Kope Larisa

10

12

Specială
Premiul
I
Premiul
Special
Premiul
II
Premiul
Special
Mențiune
Specială
Premiul
Special
Mențiune
Specială
Premiul
II
Premiul
III
Premiul
I
Premiul
III
Premiul
I
Mențiune
Specială
Mențiune
Specială
Mențiune
Specială
Premiul
I
Mențiune
Specială
Premiul
Special
Mențiune
Premiul
Special
Premiul
III
Premiul
II
Premiul
III
Premiul
II
Premiul
Special
Premiul
II
Premiul
Special
Premiul
III
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Prof.Rău Monica Crina
L.P.S.Bihorul Oradea, jud Bihor,
Prof.Negru Emilia
Lic. Teoretic Aurel Lazăr, Oradea, jud.
Bihor, Prof. Negru Emilia
Șc. Gimn.Chier, jud. Arad,
Prof. Muntea Marinela
Șc. Gimn. Agrișu Mare, jud. Arad,
Prof.Stefan Silvia
Lic. Tehn. Vinga, jud Arad,
Prof. Popa Florentina Alina
Lic. Tehn. Ștefan Hell, Sântana, jud.
Arad, Prof. Galea Maria
Lic. Tehn. Vinga, jud Arad,
Prof. Popa Florentina Alina
Lic. Tehn. Ștefan Hell, Sântana, jud.
Arad, Prof. Morar Cristina
Șc.Gimn. Coresi, Târgoviște, Jud.
Dâmbovița, Prof.Crăciun Tania
Șc.Gimn.Pavel Covaci, Macea, jud. Arad,
Prof. Popa Florentina Alina
Lic. Cu Program Sportiv Brașov, jud.
Brașov, Prof.Aghiniței Elena
Palatul Copiilor Slobozia, jud. Ialomița,
Prof.Petrescu Olimpia
Șc. Gimn.Specială M.Montessori, Bacău,
jud. BC, Prof.Margean Elena
Șc. Gimn.Ioan Bob, Cluj Napoca, jud.
Cluj, Prof.Făgărășan Silvia
Șc. Gimn.Ioan Bob, Cluj Napoca, jud.
Cluj, Prof.Făgărășan Silvia
Șc. Gimn.Ioan Bob, Cluj Napoca, jud.
Cluj, Prof.Făgărășan Silvia
Șc.Gimn.Al.Mocioni, Birchiș, jud. Arad,
Prof.Chilibon Roman Natașa
Palatul Copiilor Bacău, jud. Bacău,
Prof. Grecea Emma
Șc.Gimn. Miskolcyz Karolz, Mișca, jud.
Bihor, prof.Katalin Grigore
Col.Tehn.Ener.D. Hurmuzescu, Deva
Jud. Hunedoara,Prof.Nealcoșu Alina
Șc. Primară Arăneag, jud. Arad,
Prof. Pascu Ioan
Șc. Gimn. Sântana, jud. Arad,
Prof. Morar Cristina
Șc. Gimn. Traian, Craiova, jud. Dolj,
Prof. Stoian Aida
Șc.Gimn.Adam Nicolae, Arad, jud. Arad,
Prof. Lucaciu Nicoleta
Șc.Gimn. Tîrnova, jud. Arad,
prof. Grada Violeta Adina
Șc. Gimn. Sântana, jud. Arad,
Prof. Morar Cristina
Lic. de Arte I. Perlea, Slobozia, Jud.
Ialomița, Prof. Simionescu Marinela
Șc.Gimn.Țipar, jud. Arad,
Prof.Gajac Cornelia

110

Rehtenwald Noemi

12

111

Pele Lucia

12

112

Ardelean Daniel

12

113

Chiș Andrada

12

114

Brezovan Daiana

12

115

Opret Luis Adrian

12

116

Indrieș Antonia

12

117

Pîncotan Jessica

13

118

Slavita Oana

13

119

Târziman Dănuț

13

120

Rostaș Crina

13

121

Rodriquez Jaqelina

13

122

Cremene Antonia Ștefana

13

123

Bodea Anda

13

124

Semian Petrică

13

125

Torcsa Viktoria

13

126

Roman Lorena

13

127

Radu David

13

128

Halic Evelin

13

129

Covaci Andrei-Ioan

13

130

Turcu Nicolae Claudiu

13

131

Ursu Vlad

13

132

13

134

Onișor Alexandra,Tica
Ariana
Stefan Miriam, Androne
Larisa
Chechedi Tudor Mihai

135

Hristea Vidrean Larisa

13

136

Vidrean Tamara

14

137

Gabor Patricia

14
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13
13

Mențiune
Specială
Mențiune

Mențiune
Specială
Mențiune
Specială
Mențiune
Specială
Premiul
Special
Premiul
II
Premiul
II
Premiul
Special

Șc.Gimn.Țipar, jud. Arad,
Prof.Gajac Cornelia
Șc.Gimn. nr. 1 Olcea, jud. Bihor, Prof.
Filimon Maria
Șc, Gimn.Adam Nicolae, Arad, jud.
Arad, Prof.Lucaciu Nicoleta
Șc. Gimn. Socodor, jud. Arad,
Prof. Jida Carmen
Col.Tehn.Ener.D. Hurmuzescu, Deva
Jud. Hunedoara,Prof.Nealcoșu Alina
Șc.Gimn.Chier, jud Arad,
Prof. Jurj Mariana
Șc. Gimn. Nr. 11 Oradea, jud. Bihor,
Prof. Peter Claudia
Șc.Gimn.Pavel Covaci, Macea, jud. Arad,
Prof.Popa Florentina Alina
Lic. Tehn. Ștefan Hell, Sântana, jud.
Arad, Prof. Morar Cristina
Lic. The. Spec.Ptr. Deficienți de Auz,
Cluj Napoca, prof.Nagy Eniko
Lic.Special Ptr. Deficienți de Vedere,
Cluj Napoca, prof. Colcer Dana
Șc. Gimn. Țipar, jud. Arad,
Prof. Gajac Cornelia
Șc. Gimn.Lisaura, com Ipotești, jud.
Suceava
Șc.Gimn.Ioan Bob, Cluj Napoca, jud.
Cluj, Prof.Făgărășan Silvia
Șc.Gimn.Căpălnaș, jud. Arad,
Chilibon Roman Natașa
Șc. Gimn.D. Cantemir, Oradea, jud.
Bihor, Prof. Katalin Grigore
Șc. Gimn. Iratoșu, jud. Arad,
Prof.Turcean Bianca Oana
Șc. Gimn. Iratoșu, jud. Arad,
Prof.Turcean Bianca Oana
Șc. Gimn. Iratoșu, jud. Arad,
Prof.Turcean Bianca Oana
Șc.Gimn.Mișca/Vânători, jud. Arad,
Prof. Buciușcanu Dana Rebeca
Lic. Ghe.Surdu, Brezoi, jud. Vâlcea,
Prof. Jianu Cătălina
Clubul Copiilor Sighișoara, jud. Mureș,
Prof.Fodor Levente
Șc.Gimn. Agrișu Mare, jud. Arad,
Prof. Bisorca Elena
Șc.Gimn. Agrișu Mare, jud. Arad,
Prof. Bisorca Elena
Șc.Gimn. Măguri –Răcătău, jud. Cluj,
Prof. Crișan Marioara

Mențiune
Specială
Premiul
Special
Premiul
I

Șc.Gimn. Măguri –Răcătău, jud. Cluj,
Prof. Rusu Florina
Șc.Gimn. Măguri –Răcătău, jud. Cluj,
Prof. Crișan Marioara
L.N.N.Jiga, Tinca, jud. Bihor,
Prof. Madiar Ana-Maria

Premiul
III
Mențiune
Specială
Mențiune
Specială
Mențiune
Specială
Premiul
I
Premiul
II
Mențiune
Specială
Premiul
I
Premiul
Special
Mențiune
Specială
Premiul
Special
Premiul
I
Mențiune
Specială
Mențiune
Mențiune
Specială
Mențiune

135

138

Ilișoiu Rebeca

14

139

Ciornei Felicia Ionela

14

140

Cseros Csilla

14

141

Zeffer Syilvia

14

142

Fazekas Andreea

14

143

Sfrijan Penciu Ilinca

14

144

Bordea Iuliana

14

145

Marinău Diana

14

146

Muzsi David Vasile

15

147

Imre Szende

15

148

Godri Ioana Georgiana

15

149

Glodeanu Irene Adeline

15

150

Cenan Lorena

15

151

Ghilea Alecsia

15

152

Onu Maria

16

153

Rus Irina Alexandra

16

154

Petru Lionte

16

155

Solcan Alexandra Maria

17

156

Câlb Cătălin Cristian

18

157

Pitulice Mădălina

18

158

Ghilea Iosana

159

Todoși Mihaela

Mențiune
Specială
Mențiune
Specială
Premiul
Special
Premiul
I
Mențiune
Specială
Premiul
II
Mențiune
Specială
Premiul
Special
Premiul
II
Mențiune
Premiul
Special
Premiul
II
Premiul
II
Premiul
Special
Premiul
III
Premiul
III
Premiul
II
Premiul
III
Premiul
I
Premiul
Special *
Mențiune
Specială
Premiul
II

Lic.Tehn.N.Moroșan, Pîrteștii de Jos,
jud. Suceava, prof.Chibac Eudochia
Lic.Tehn.N.Moroșan, Pîrteștii de Jos,
jud. Suceava, prof.Chibac Eudochia
Șc. Gimn.D. Cantemir, Oradea, jud.
Bihor, Prof. Katalin Grigore
Șc. Gimn.D. Cantemir, Oradea, jud.
Bihor, Prof. Katalin Grigore
Șc. Gimn.Miskolcyz Karolz, Mișca, jud.
Bihor, Prof. Katalin Grigore
Clubul Copiilor Sighișoara, jud. Mureș,
prof.Fodor Levente
Șc. Gimn. Măguri-Răcătău, jud Cluj,
Prof.Neag Ancuța
Col. Naț.I.Vulcan, Oradea, jud. Bihor,
Prof. Peter Claudia
Lic. The. Spec.Ptr. Deficienți de Auz,
Cluj Napoca, prof.Petruța R Emilia
Lic.cu Program Sportiv Brașov, jud.
Brașov, prof.Aghiniței Elena
Col. Naț.Dr. I.Meșotă, Brașov,
jud.Brașov, Prof.Csiki Ana-Maria
Col. Naț.Dr. I.Meșotă, Brașov,
jud.Brașov, Prof.Csiki Ana-Maria
Șc.Gimn.Ioan Bob, Cluj Napoca, jud.
Cluj, Prof.Făgărășan Silvia
Șc.Gimn.Ioan Bob, Cluj Napoca, jud.
Cluj, Prof.Făgărășan Silvia
Col. Naț.Dr. I.Meșotă, Brașov,
jud.Brașov, Prof.Csiki Ana-Maria
Lic. T. Onisifor Ghibu, Cluj Napoca, jud.
Cluj, prof.Brândușan Maria
Lic. T.Filadelfia, Suceava, jud. Suceava,
prof. Jaucă Dan
Lic.Tehn.N.Moroșan,Pârteștii de Jos,
jud. Suceava, pr.Călinescu Eleonora
Lic. Tehn. Ștefan Hell, Sântana, jud.
Arad, Prof. Morar Cristina
Șc Populară de Arte Giurgiu, jud.
Giurgiu, prof.Cosac Daniela
Clubul Copiilor Sântana, jud. Arad,
Prof.Blându Diana
Lic.Teh.N.Moroșan, Pârteștii de Jos,
jud. Suceava, pr.Călinescu Eleonora

Manager Proiect
Constantin Popuța
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Noi susținem și promovăm cultura!
Parteneri & Sponsori & Colaboratori
Membrii echipei proiectului
Concursul Național de Creație Artistică
,, Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a II-a, 2018
1.PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL TÎRNOVA, JUD.ARAD;
Tîrnova, str.Principală, nr.734, tel/fax:0257 370 101, e-mail:contact@tirnova.ro
2.ȘCOALA GIMNAZIALĂ TÎRNOVA, JUD. ARAD;
Tîrnova, nr.492, tel/fax:0257 370 113, e-mail:scoalatarnova@yahoo.com

3.CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD
Arad, str.Corneliu Coposu, nr.22, tel: 0357 731 100, email:consiliu@cjarad.ro

4.CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN ARAD
Arad, str:George Barițiu, nr. 16, tel: 0357 405 386, e-mail:centrulculturalarad@ccja.ro
5.POPASUL TURISTIC ,,VALEA ARINILOR”;

Arăneag, jud. Arad, nr. 375, tel:0757640496, e-mail:gh.calb@yahoo.com
6. S.C. SUPEREX S.R.L. ARAD

Arad , str. Blajului, nr.2, ap. 2c, cod Poștal: 310130, Jud. Arad, tel: 0257 259 699
Firmă de top în evidența contabilă; activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal, membri în C.E.C.C.A.R.
7.S.C. NAJLEPSI ELECTRIC S.R.L. ARAD;
Arad, România, str.Câmpul Liniștii, Parc Industrial UTA, Hala 81 , tel:0743 508 492, 0743 044 041,
e-mail: ladislav.gatas@najlepsielectric.com

Producător de componente pentru linii asamblare și verificare,expert în construcția de echipamente
automatizate și echipamente complete (linii de asamblare și verificare) sau componente pentru acestea;
blocuri pneumatice, panouri de control, fitinguri, fixturi, etc.

Pornind de la proiectare mecanică și electrică, continuând cu programare mașini cu comandă numerică, frezare, eloxare, asamblare mecanică, pneumatică, electrică, programare, testare echipamente și
finalizând cu livrarea produsului la sediul clientului, instalarea echipamentului și oferirea de garanție
și service.De asemenea, proiectează și realizează module de testare, confecționate din polioximetilenă
(POM).
Executarea de proiecte noi sau recondiționarea pieselor deja existente. Toate proiectele sunt conform
directivelor CE.
8.S.C. HTI INTERNATIONAL ROMÂNIA S.R.L. BRAȘOV;
Sediu Brașov: B-dul Muncii, nr. 22 A, etaj 1, cladirea BCR, cartier Racadau, Brasov, 500281,Tel: +40 368
440 745, Fax: + 40 368 440 74
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Depozit Brașov:Loc. Ghimbav DE301- DE 305 in incinta RA-RA Logistics,Tel: +0368 734 283 Fax: +40
368 88 00 29 e-mail:alin.moaca@hti-romania.ro
Punct de lucru Bacău : Str. Narciselor, nr.5A,cod poștal 600308,Tel:
+40 234 555 002 , Fax: +40 334 405 197, e-mail:hti@hti-romania.ro
Punct de lucru Constanța B-dul Aurel Vlaicu nr 191C, Etaj 2 ,Tel: +40 341 425 197 , Fax: +40 341 425
194, e-mail:hti@hti-romania.ro
Punct de lucru Cluj: Str.Libertatii nr 7-15, Apahida,jud. Cluj, Tel: +40 0264 232 797 , Fax: +40
0264 232 797
e-mail:nicolae.pacurar@hti-romania.ro, mobil:0754 087 388, 0746 297 022 ,www.hti-romania.ro

HTI Internațional România este parte a grupului GC-HTI, lider de piaţă în Germania în domeniul desfacerii produselor destinate lucrărilor de infrastructură precum şi în complexele industriale și rezidenţiale.
Provocarea pentru HTI-grup este sarcina de a fi partenerul central pentru gama completa de produse
în infrastructură și industrie.

În acest scop, HTI-grup oferă sisteme de înaltă calitate, practice și dintr-o singură sursă. Datorită
numărului mare de parteneri de renume din Europa pe care ii reprezinta si a paletei largi de produse
desfăcute, HTI International Romania va asigura componentele de instalații dorite in combinații optime
și cu cel mai bun raport calitate preț. HTI Internațional România, prin parteneriatul cu cele mai importante companii producătoare în domeniu, comercializează o gamă de produse specifice: conducte,
tubulatură, armături industriale, materiale geosintetice, cuplaje, fitinguri şi accesorii pentru lucrările de
alimentare cu apă şi gaz, de canalizare, de pregătire şi tratare a apei, infrastructură, industrie, agricultură pentru diverse aplicații.

9. S.C. WILO TRANS S.R.L. CLUJ NAPOCA
Cluj-Napoca, Str. Steluței, nr. 6,cod postal: 400254, Tel: 40-264-43.53.45, Fax: 40-264-43.62.53,
e-mail:office@wilotrans.ro , www.wilotrans.ro

Wilo Trans firmă de top cu Certificat de excelență:deține o gamă variată de produse originale de foarte bună calitate, pentru care oferă și service tehnic.Distribuie produse aparținând grupului WILO SE
- producător de top în domeniul pompelor şi sistemelor de pompare pentru instalaţiile de încălzire,
climatizare şi răcire, alimentării cu apă şi evacuării apei uzate. Progresul tehnologic al companiei are
un lung istoric, acesta datând de aproape 140 de ani. La Wilo, ideile vizonare sunt transformate în soluţii inteligente şi inovaţii care stabilesc punctele de referinţă din industrie. Produsele Wilo reprezintă
calitate premium, uşurinţă în utilizare şi eficienţă energetică. La Wilo, cheia succesului o reprezintă oamenii, care îşi folosesc inventivitatea şi experienţa alături de companie. În toate locaţiile din lume, Wilo
dovedeşte cu rezultate, ingeniozitatea muncii în echipă a specialiştilor care lucrează pentru companie.
În România, Wilo este prezentă din anul 1998.
10.S.C.VIAMSO S.R.L. CÂMPIA TURZII

Câmpia Turzii, str.1Decembrie 1918, nr.51,cod postal:405100
e-mail:viamsosrl@yahoo.com, tel:0744 755 295
Firmă de top, deținătoare a Certificatului ELITE Firmă de încredere 2017. Retailer de produse tehnice, de construcții, instalații și bricolaj care desface o gamă variată de produse de construcții sub egida
“Totul pentru casa ta”, unde raportul calitate/preț este prioritar, materialele pentru instalații de apă și
canal, scule și unelte diverse, materiale electrice de calitate, satisfac cerințele și gusturile clienților, produsele având proveniență atât internă cât și externă.
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11.S.C. I&C TRANSILVANIA CONSTRUCȚII S.R.L. &
S.C. TRANSILVANIA IMPACT IMPORT EXPORT S.R.L. TURDA
Turda, str.Mihai Viteazu, nr.45, jud. Cluj

Telefon: (0264) 312 455, Fax: (0264) 317 911, e-mail: office@transilvaniaimpact.ro

Grup de firme specializate în producerea și comercializarea tuturor tipurilor de beton și agregate minerale în stare naturală sau prelucrată; agregate sortate și balast, piatră concasată, betoane,etc. Închirierea de utilaje pentru terasamente și geniu, efectuarea lucrărilor de infrastructură rutieră, transportul
materialelor de construcții, transporturi agabaritice.

Închirieri utilaje construcții; utilaje pentru construcții industriale și civile, utilaje specifice lucrărilor de
terasare, amenajare platforme industriale, utilaje pentru execuție drumuri, parcări, canalizări , utilaje
specifice pentru decopertare, escavare, taluzare, încărcătoare frontale, stație pentru sortare balastru,
piatră, utilaje pentru demolări, construcții, săpături, lucrări de alezare cupe, rectificări bolțuri, utilaje
pentru amenajari teren.
Lucrări de construcții civile și industriale;fundații, structură beton,finisaje, instalații sanitare, electrice și
termice...
Având implementate sistemele de management al calității, grupul de firme a devenit unul din principalii producători de agregate și betoane din zona Mureș-Arieș, important furnizor pentru Autostrada
Transilvania și pentru piața construcțiilor din Cluj.
12. S.C. CENTER POINT EXIM S.R.L. TURDA

Turda, str. Aviatorilor, nr 10/A
Punct de lucru: Turda, str. 22 Decembrie 1989, nr.64 tel/fax:0264 316 639, 0744 585 867
e-mail: centerpointmm@yahoo.com

Firmă specializată în comercializarea produselor din lemn; paleți și ambalaje diverse din lemn, elemente prelucrate din lemn, diverse produse din lemn la comandă, unde raportul calitate/preț este prioritar.
13.S.C.AGROLIV S.R.L. TURDA
Turda, Strada Stefan Cel Mare, Nr: 42, tel:0264 314501 , e-mail:agroliv@yahoo.com

Comerț en-gros și en-detail cu piese de schimb pentru tractoare, mațini agricole, camioane, autoutilitare, autoturisme: curele de transmisie, rulmenți, acumulatori, componente electrice, faruri; oglinzi
retrovizoare;lubrifianți: uleiuri, vaseline. Comerț cu materiale de construcții, materiale și instalații apă
și canal, utilaje, scule electrice și manuale, mașini electrice, instalații și materiale electrice, diverse materiale pentru gospodărie, pentru diferite activități; Scule electrice profesionale, echipamente pentru
construcții, unelte pentru gradină, hidrofoare, pompe de apa, pompe submersibile, aparate de sudură,
etc. Activitatea firmei se bazează pe câteva repere esențiale dintre care enumerăm: calitatea, promtitudinea, prețul.
14. S.C. SMART DISTRIBUTION S.R.L. MARGHITA, jud. BIHOR
Marghita, Strada Republicii, Nr. 71, Bl.M3, Cod Postal 415300, Jud. Bihor, tel: 0745-578 465,

Smart Distribution oferă întreaga gamă de produse de papetărie şi birotică, aparținând celor mai bine cotate mărci, produse de curăţenie – igienă, fiind distribuitor autorizat al firmelor și mărcilor de top. Vânzarea produselor realizându-se prin sistemul classic și sistemul SICAP.
Distribuţia produselor este asigurată prin livrarea gratuită la sediul clientului.
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Membrii echipei proiectului
Concursul Național de Creație Artistică
,, Zâmbet de copil în zbor de fluturi”,
			
ediția a II-a, 2018:
1. Constantin Popuța (STelu Pop) – Manager proiect
2. Gheorghe Câlb
3. Mihai Cotea
4. Sorina Pașca
5. Cristian Tömlö
6. Anica Andrei Fraschini
7. Claudia Peter
8. Adina Grada
9. Membrii juriului: Ioan Matiuț, Lilioara Macovei, Florica Pățan,
Mariana Jurj, Gheorghe Sinescu, Adrian Peter, Claudia Peter,
Anica Andrei- Fraschini, Sorina Pașca, Florin Roman.
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Flăcări vii și ruginite
Deschid cu teamă o fereastră,
undeva departe,
într-un colț prăfuit de univers.
Prin norii sparți
curg povești ondulate,
depănate de călători grăbiți
să-și regăsească zborul neînțeles.
Goana după chei de argint,
deschizătoare de trăiri,
mă înrobește, și tresar ușor,
cu surâsul unei lăcrămioare în suflet.
Timp, uită-ți zborul,
fii copil!
Văd oamenii alergând,
fluturi căutând răspunsuri
la întrebări albastre ...
Aud soarele ridicându-și aripile
și simt luna ațipind
cu zulufii jucându-i printre gene,
la fereastra unui alt univers.
O fâlfâire fugară de vânt
se rătăcește în această lume labirintică,
pendulând între profan și sacru,
interzis și posibil,
timp și nemurire.
Umbre de cuvinte se preling în univers,
în ochiuri de geam se nasc veșnic noi povești ...
Premiul Special,
Macovei Raluca,
16 ani,
Târgu-Mureș, județul Mureș,
Colegiul Național ,,Unirea”, Clasa: a X-a,
Profesor coordonator: Pop Consuela.
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