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Editorial
Zâmbet și culoare în vremea pandemiei
Începutul iernii calendaristice este marcat de Sărbătoarea Națională a României, 1 Decembrie. Pentru apariția publicației noastre, nici nu se putea un moment mai nimerit. Avem bucuria
de a transmite tuturor românilor, de pretutindeni, gândurile noastre de bine și frumos, cele mai
calde urări de sănătate, iubire, pace, bunăstare, împliniri! La mulți ani, România, la mulți ani, dragi
români !
Iată-ne funcționând în condiții speciale, așa cum nu am fi imaginat în urmă cu doi ani. Ne
intensificăm acțiunile pe tărâm internautic, comunicările, colaborările, tot ce nu impune prezența
fizică, se derulează online. Prea mult "impalpabil"...
Societățile umane, ajunse la un anumit grad de dezvoltare tehnologică, își dau silința să-și
contureze și să-și intensifice parametrii virtuali, la scară planetară. Iar acest lucru s-ar fi petrecut
oricum, nu neapărat în condiții de restrângere a libertății de deplasare, însă, cu atât mai mult
acum, sub "imperiul" virusului care ne-a dat viețile peste cap... Din această sferă, lipsesc desigur
comunitățile al căror trai păstrează încă ritmuri adaptate la cele mai de bază legi ale naturii. Sunt
privați de informație și, neștiind, nu-și fac decât grijile pentru bolul și acoperișul de zi cu zi, trăiesc
în simplitate și... posibil, probabil, cu bucurie neprelucrată, cu tristețe pură...
Gândind la cât de plină de diversitate este Planeta Albastră și plasând peste toate energiile
sale anvelopa pandemică, se pare că nu avem decât să ne adaptăm, așa cum au făcut-o generații
de-a rândul, în locurile de pe glob și organizările sociale în care le-a plasat viața, sub vremi limpezi
sau marcate de lupte pentru supraviețuire, confruntări ideologice, frământări sociale de diverse
naturi, războaie, cataclisme naturale... Să urmăm, mai cu "chiu", mai cu "vai", ca uniuni de state,
popoare sau indivizi luați în parte, direcțiile societale, date de liderii vremelnici, atât de aureolați
de interese private...
Uneori, parcă ne simțim cuprinși de un vârtej căruia nu reușim să-i facem față, alteori, parcă
lucrurile se desfășoară prea lent și ne pierdem răbdarea... La urma-urmei, oare ce poate fi mai
important decât mulțumirea proprie? Dar aceasta este greu de atins, când pare că depinde de
alții și de altceva decât de noi-înșine. Și-atunci, ar rămâne să ne concentrăm pe autocunoaștere și
auto-consolidare, până acolo unde eul să devină în stare de...ce credeți? De autocontrol! Dar nu
unul micuț și oarecare, ci acela care să confere ființei umane forța de a domina împrejurările exterioare. Ehehe! Amplă și filigranată lucrare! Valuri după valuri ne iau și ne poartă, vânturi ne bat...
Dar nu ne-am propus să intrăm în taine psihanalitice, nici yoghine, deși n-ar fi fost chiar rău.
Noi ne aflăm în plină exercitare a datoriei pe care ne-am asumat-o cu drag și dăruire, aceea de a
oferi cititorilor noștri o publicație atractivă si substanțială.
Începând cu numărul de față al Revistei AC, lansăm seria dedicată Concursului național de
creație artistică, "Zâmbet de copil în zbor de fluturi", ediția a V- a, 2021. În numerele 13 și 14/
2021, vor fi publicate 128 de texte din creația literară și aproximativ 200 lucrări de artă vizuală,
toate fiind creații premiate. La final, în numărul 15/ 2021, vă vom supune atenției și creații care
nu au primit o medie a jurizării care să le plaseze pe podium, dar care ne-au făcut cu ochiul și ni
s-au lipit de suflet, "ca marca de scrisoare". Concursul nostru s-a desfășurat fără nicio piedică în
privința participării tinerilor. Numărul lor sporește an de an și ne crește inima văzând ce vlăstare
talentate are țara. Mai complicat a fost la faza de scriere a sutelor de diplome, adeverințe, umplerea
plicurilor cu premii și expedierea... Pentru că da, e vorba de sute... Aflându-ne în diferite colțuri de
țară, dar fiind și restricționați, ne-a fost imposibil să lucrăm în cerc mai larg, așadar sarcina a fost
asumată cu precădere de președintele asociației noastre, STelu Pop.
Pe lângă lucrările copiilor, revista de față va prezenta la rubrica- Pagina asociației "Cartea,
izvor de cultură" - datele statistice oficiale, ale concursului. Nu vor lipsi paginile dedicate partenerilor, sponsorilor și colaboratorilor, cărora le mulțumim din suflet. Am considerat că ar putea să
vă facă plăcere și rubrica "Bozon", venind de această dată cu unele mărturisiri din partea realizatoarei Anica Andrei-Fraschini, privind propriile experiențe, dar și cu remarci referitoare la "gura
lumii", plus unele mai "șfichiuitoare", adresate potentaților, VIP-urilor și nu numai.
Adevărul este că miile de copii și tineri participanți la concurs au multe de spus și promit
enorm. Pentru că da, e vorba de sute de lucrări premiate, din mii de lucrări participante la concurs
La rândul nostru, dorim să vă împărtășim o paletă vastă de subiecte interesante și sperăm să fim
recepționați și să mulțumim gusturile tuturor cititorilor. Ne-am bucura să avem un feedback, să
veniți cu critici, remarci, propuneri... Vă dorim lectură plăcută!
Colectivul de redacție al Revistei AC
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Concursul național de creație artistică „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”,
ediția a V-a, 2021
~ concurs destinat copiilor ~
Anul 2021 - al doilea an al pandemiei, încă un an al nesiguranței, al temerilor, al fricii, al
neputinței, al incertitudinilor, când normalitatea devine non uzuală și lucrurile firești devin teme
de arhivă, noi, Asociația culturală „Cartea, izvor de cultură”, care, începând cu primăvara
anului 2020, am devenit parte a comunității turdene & clujene, am găsit calea, puterea și resursele
necesare pentru a merge mai departe, pentru a da o „notă de normalitate”, aducând o undă de
speranță, o rază de lumină pe chipul și în sufletul copiilor, al dascălilor, al părinților, al prietenilor,
al celor care știu să pătrundă în tainele frumosului creat de tânăra generație.
După o muncă asiduă de peste zece luni (începând cu 15 02 2021 – 25 11 2021),
alături de partenerii noștri: Palatul Copiilor Cluj și Clubul Copiilor din Turda, Casa de Cultură din Turda, sponsorii și colaboratorii noștri, ducem la bun sfârșit ce-a de-a cincea ediție a
Concursului național de creație artistică, „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”- 2021, concurs
destinat copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 18 ani.
La această ediție a concursului, au participat 4.204 lucrări literare și plastice, din 40 de
județe ale țării, inclusiv un participant din Chișinău, Republica Moldova, alături de 1.020
coordonatori, din 886 de instituții educative și de cultură. Au participat, alături de dascălii
lor coordonatori, copii provenind din mediul rural și urban, din instituții educaționale și culturale, de stat și private, exponenți ai unităților educative: de la grădinițe, școli pregătitoare, școli
gimnaziale, școli de învățământ special, școli și licee speciale pentru elevi cu dizabilități, la licee
teoretice și tehnice, licee de artă, licee teologice, colegii naționale, palate și cluburi ale copiilor,
asociații, centre de creație etc. Pe scena competiției au concurat copii de diferite naționalități:
români, maghiari, nemți, ucrainieni, turci, tătari, rromi etc.
Copiii au găsit pe scena competiției talentului creator oportunitatea și deschiderea necesară
promovării creațiilor lor literare și plastice. Copiii, îndrumați de dascăli și părinți, de coordonatori,
au fost curajoși și doritori de-a ne prezenta talentul și credința lor în frumos, în voința lor de-a trăi
și a-și continua zborul spre înalturi.
Fiecare lucrare literară și plastică oglindește frumusețea sufletelor micilor creatori, la loc de
cinste, în tematica abordată, fiind copilăria, iubirea, prietenia, zâmbetul și zborul, natura, dorința
de normalitate - astfel, munca și decizia juraților de a face o ierarhie a fost extrem de dificilă, dar,
pentru că suntem la un concurs, juriul a decis și a desemnat câștigătorii acestei ediții de excepție;
au fost acordate 551 de premii (200 de premii pentru creația literară și 351 de premii pentru
creația plastică); au primit premii copiii participanți, cu vârste de la 4 la 18 ani, concursul devenind unic și cunoscut la nivel național, prin deschidere, prin libertatea alegerii tematicii, fiecare
concurent își prezintă talentul, și creativitatea în forma și tema aleasă de el și îndrumătorul lui.
Premiile câștigătorilor constau în diplomă, revistă și carte, scopul asociației fiind promovarea și susținerea tinerelor talente, promovarea culturii prin cartea scrisă și tipărită,
aici, mici creatori de frumos devin autori, scriitori, pictori, sculptori, fotografi… făuritori
de frumos, păstrători și continuatori ai tradiților strămoșești. Ei încep să promoveze cultura de la fragedă pruncie, devenind promotori ai tradiției, ai talentului și creației spirituale a neamului românesc. Toți participanții au primit Diplome de participare, materiale
promoționale, profesorii coordonatori au primit adeverințe necesare dosarului personal.
În perioada 11 11 2021 - 25 11 2021, am expediat în toate colțurile țării și în capitala Republicii Moldova, Chișinău, un număr de 870 plicuri și colete, prin Poșta Română și
curierat. Aceste plicuri și colete au conținut roadele talentului creator ale micilor făuritori
de frumos: 3.653 - Diplome de participare, 551- Diplome - premii, 50 – Diplome Speciale,
1.020 – Adeverințe de participare, pentru profesorii coordonatori, necesare dosarului personal; premiile sunt compuse din: 1.400 de cărți, adecvate vârstei și pasiunii creatoare,
400 de Reviste AC, 5.000 de materiale promoționale; lucrările literare și plastice cele mai
remarcabile și premiate vor fi tipărite pe filă de revistă și carte, vor apărea în format online
și pe suport de hârtie.
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Acest act cultural, de anvergură națională - unic, prin deschidere, participare și
conținut, s-a desfășurat prin contribuția logistică a unui grup de oameni inimoși, cu dăruire
și pasiune pentru cultură și frumos.
Voi nominaliza, pentru început, Echipa proiectului, formată din: Constantin Popuța Manager proiect, Cristian Farcaș - Secretar proiect, membrii în echipa proiectului - Anca Mureșan,
Ioana Moldovan, Cristian Tömlö. La acest eveniment de excepție au mai contribuit logistic:
Ioana Popa, Letiția Cioban, Felicia Burean, Colectivul Oficiului Poștal Turda nr.1- Ghișeul 1,
Elena David, Daniela Ungureanu, Valentin Pachia, Alin Tulai, Diana Bănete.
Juriul concursului, a dat dovadă de profesionalism, dăruire și pasiune, perioada jurizării
desfășurându-se în perioada 15 05 2021 – 30 07 2021. Juriul a avut următoarea componență:
STelu Pop - președinte juriu, Dorina Șișu, Viorel Ploeșteanu, Lilioara Macovei, Carmen
Georgeta Popescu, Anica Andrei-Fraschini, Ottilia Ardeleanu, Angela Nesteriuc, Leontina
Copaciu, Marilena Luciu - membri la secțiunea literară; Claudia Elena Peter, Adrian Peter,
Stanca Țop, Adrian Țop, Dana Deac - membri la secțiunea plastică.
Susținerea proiectelor culturale, cu preponderență a celor adresate tinerei generații, are
un impact major cultural și social, la nivel local și național. Ele fac obiectul sprijinului logistic și
financiar al unităților comerciale care au susținut și contribuit la realizarea acestui act cultural de anvergură națională: Compania de Apă Arieș S.A. Turda, S. C. Wilo Trans S.R.L. Cluj
Napoca, S.C. I & C Transilvania Construcții S.R.L & S.C. Transilvania Impact S.R.L. Turda, S.C.
Agroliv S.R.L. Turda, S.C. A.M.P. Grup S.R.L.Craiova, S.C.Viamso S.R.L.Câmpia Turzii, S.C.Emtal
Energy S.R.L.Florești, S.C. HTI Internațional România S.R.L. Brașov, S.C. Librali Cart S.R.L.
Turda, S.C. Center Point S.R.L Turda, S.C. Super Expert S.R.L.Arad, Editura Eikon București.
Mulțumim celor care au contribuit la realizarea acestui
ACT CULTURAL UNIC, DE ANVERGURĂ NAȚIONALĂ!!!

Proiectul cu numărul 18 în portofoliul asociației, Concursul național de creație artistică
„Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a V-a - 2021, își continuă drumul și scopul prin
următorul proiect, ce poartă numele : „Tinere talente întipărite pe filă de carte - Turda, 2021”;
în cadrul acestui proiect, unic și de excepție, cele mai bune lucrări literare și plastice participante
la Concursul național de creație artistică „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a V-a - 2021,
vor fi tipărite în filă de carte și publicate, astfel, va apărea cartea - „Antologia tinerelor talente
- Turda, 2021”, unde vor fi publicate cele mai bune lucrări ale premianților la concurs. Cartea
va fi precedată de apariția a 3 numere de revistă - Revista AC, nr. 13 & 14/2021 și 15/2021,
revista trimestrială de informare și promovare a culturii, editată și tipărită de asociația noastră.
Aceste trei numere de revistă vor găzdui peste 250 de texte literare, și peste 400 de lucrări plastice.
Toate cele patru apariții editoriale vor fi difuzate online și tipărite pe suport de hârtie - aducând o
contribuție de excepție la promovarea culturii prin cartea tipărită.
Vă invităm să pătrundeți în lumea mirifică a creativității copiilor, unde veți descoperi
în scris și culoare, în lutul ars, în colaje, în origami, în cusătura șervetului popular, în
mirajul fotografiei, precum și în alte modalități de expresie a talentului creator - sensibilitate și puritate, bucurie și lumină, zâmbet și zbor ~ zbor spre înalturi ~ reperele esențiale
ce definesc ființa binecuvântată- COPILUL!

Constantin Popuța (STelu Pop)
Manager proiect
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TABEL NOMINAL CU PREMIANȚII CONCURSULUI NAȚIONAL DE CREAȚIE ARTISTICĂ
„ZÂ MBET DE COPIL ÎN ZBOR DE FLUTURI”, EDIȚIA A V-A, 2021~ SECȚIUNEA LITERARĂ ~
Nr.
Crt.

Nr.
Conc.

Nume și prenume

1

19

Tamba Alexandru

2

42

Popescu Raysa

3

73

Lucaciu Ana Maria

4

74

Dudarec Ioana-Daria

5

89

Parasca Daniela Claudia

6

424

Serban Diana

7

124

Postei Teodora

8

128

Giurgiu Alexandra

9

174

Codrianu Ema-Paula

10

194

Balan Amalia Ștefania

11

201

Gherghina Maria

12

228

Codreanu Raul

13

342

Fleșeru Vera

14

362

Savastin Denisa

15

398

Roșcan Anamaria

16

451

Ille Roma

17

478

Iușan Denisa Daniela

18

482

Marta Lorena Alisa

19

519

Varga Darius – Alexandru

20

528

Fărcaș Teodora

21

543

Bercea Adrian Cristian

22

546

Ichim Laurențiu

23

552

Burtic Luca

24

559

Moldovan Alexia

25

571

Surdea-Blaga David

Vârsta
Clasa

Școala/ Localitatea/ Județul
Profesorul coordonator

Premiul
obținut
MENȚIUNE

7

C.S.E.I. „CRISTAL”, Oradea, BH,
prof. Vesa Maria-Ramona

9
III

Șc Gimn. Nr. 1 Brusturi, BH,
prof. înv. prim. Pontoș Emilia Nicole

„

Șc. Gimn. Josenii Bârgăului, BN,
prof. Bălan Veronica

„

Șc.Gimn.„Dr. Aurel Vlad”,Orăștie, HD,
prof. Dreptate Ioana-Floarea

„

Lic. Teoretic Răducăneni, IS,
prof. Dascalu Magdalena, și bibl. Olariu Elena

„

Grădinița PP Nr. 9 Baia Mare, MM,
prof. înv. preșc.Marchiș Mihaela

„

Liceu de Artă Sibiu, SB,
prof. înv. prim. Iosif Larisa-Ștefania

„

Clubul Copiilor Sector 1, București,
prof. Băcescu Magdalena

„

Șc. Gimn.”L.Manoliu” Cornești, CJ,
prof. Cristolțan Alina

„

11
11
IV

13
VII
13
12
VI
12
VI

14
VIII
12
VI
6

9
În.sp.
9

15
12
11
13
17
13
15
5

12
13
6

8
II

10

Șc. Gimnazială Ipotești, BT,
prof. Mirăuți Simona

„

Lic.Teoretic Buziaș,TM,
învățător, Deguille Mihaela

„

Șc. Gimn.Nr.2 Picior de Munte, DB,
prof. Vlăsceanu N. Alina

„

Șc.Gimn.„Dr. Aurel Vlad”,Orăștie, HD,
prof. Dreptate Ioana-Floarea

„

Șc. Profesională „ Sf. Apostol Andrei”
Smârdan, BT, prof. Grigore Alina

„

Centrul de Pedagogie Curativă Simeria, HD,
prof. Păcală Monica

„

Lic. Tehnologic „J. M. Ellias” Sascut, BC,
prof. Dascălu Aurelia

„

Șc.Gimn.„Sabin Manuilă”Sâmbăteni, AR,
învățător, Șerban M. Gheorghița

„

Lic. Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare, MM,
prof. Florian Adriana
Şc. Gimn. Poieni, CJ
prof. Copaciu Livia

„

Grăd.P.P ”Dumbrava Minunată”, Cluj-Napoca,
CJ, prof. înv.preșc. Bustan Ilenuța

”

Lic. Teologic Baptist „Emanuel” Oradea, BH,
prof. Popa Dorina, prof. Faur Tabita

„

Col. Naț.,,Ioan Slavici” Satu Mare, SM,
prof. Boghian Daniela

„
„

Șc. Gimn. Obrejița, VR,
prof. Liuță Tincuța

„

Grăd. cu P. P. ”Lumea Piticilor” Dej, CJ,prof. înv.
preșc. Tămaș Mihaela Adriana
Şc. Primară Kinderland Cluj-Napoca, CJ,
Instit. Zurman Edith

„
„
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26

594

Giurconiu Daniela

595

Pîrvulețu Ana

28

610

Baldigău Antonia

27

29

653

Boștinaru Ana Maria

30

664

Voiculeanu Iarina
Ștefania

31

695

Toth Daria-Anastasia

32

708

Jones Mihnea

33

578

Bâcâin Octavian-Tiberiu

34

334

Ștefan Elena Maria

35

267

Petraru NicholasLaurențiu

36

740

Almășan Mara

37

775

Andrei Eliza-Daniela

38

776

Zburlea Ioana Iasmina

39

15

Chiriță Daiana

40

733

Pleiner Timea

41

20

Pop Teodora

42

48

Anoca Eduard

43

64

Ghilea Iosana Maria

44

67

Mureșan Bianca

45

80

Bălan Andreea Teodora

46

97

Bîrla Alexandra

47

140

Năstase Maria Eugenia

48

187

Răciteanu Patricia
Mihaela

49

192

Moroșan Denisa

50

200

Deák Katalin

51

214

Ciocan Dan-Mihai

52

229

Tóth Nicolae

53

230

Lazăr Sonia

54

238

Constantinescu Mara

MENȚIUNE

13

Șc. Gimn „Alice Voinescu” Drobeta TurnuSeverin, MH, prof. Ionel Gabriel-Adrian

7

Șc. Gimn.,,Vasile Alecsandri” Roman, NT,
prof. înv. preșc. Romaniuc Cristina

„

Șc. Gimn. Nr. 3 , Cugir, AB,
prof. Igna Daniela Adela

„

13
17

11
7
V

13
VII
13
VI
12
5
6

18
XII
11
V
7
I
8
8
I

11
11

11
CES
15
14
16
X
13
15
X
17
XI

15
VIII
7
I

9
III

12

Șc. Gimn „Alice Voinescu” Drobeta
Turnu-Severin, MH, prof. Ionel Gabriel-Adrian
Lic. Teoretic „Iulia Zamfirescu” Mioveni, AG,
prof. Vrînceanu Georgiana
Șc.Gimn. Jimbolia, TM,
învățător, Holovati Petru

Șc. Gim. „Grigore Moisil”, Satu Mare, SM,
prof. Braica Crina

Lic. Teoretic „Constantin Romanu Vivu” Teaca,
CT, prof. Damian Diana
Șc. Gimn. Petrești, AB
prof. Dănilă Andreea-Maria

Grăd. P.N. Doman, C-S,
prof. înv. preș. Manciu Adriana

Grăd.P.P.„Playful Learning”, Cluj-Napoca, CJ,
educator, Rogozan Maria

Şc. Profesională Specială Ştefan Cel Mare, NT,
prof. Chipon Gina
Şc. Profesională Specială Ştefan Cel Mare, NT,
prof. Chipon Gina
Lic.Teoretic „Mihai Eminescu” Călărași, CL,
prof. înv. primar, Ivan Doina
Șc. Primară „Kinderland” Cluj-Napoca, CJ,
prof. Lingner Lilla

„

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

C.S.E.I. „CRISTAL” Oradea, BH
prof. Vesa Maria-Ramona

MENȚIUNE
SPECIALĂ

Clubul Copiilor Sântana, AR,
prof. Blîndu Diana Cornelia

„

Șc. Gimn ,,Romul Ladea’’ Oravița, C-S,
prof. Anoca Adelita

„

Șc.Gimn. „Ștefan cel Mare”Bistrița, BN,
prof. Tătar Rodica

”

Palatul Copiilor Suceava, SV
prof. Șandru Alina
Șc. Gimn. Nr.1 Nucet, BH,
prof. Benchiș Mihaela

Palatul Copiilor Ploiești, PH,
prof. Șerban-Gurău Mirabea
Șc. Gimn. Nr. 1 Motru, GJ,
prof. Albici Luminița

Col. Naț. „Petru Rareș” Beclean, B-N,
prof. Moisil Octavia

Lic. Teoretic ”Nagy Mózes”, Târgu Secuiesc, CV,
prof.Bajka Zsuzsa
Lic. Teoretic„Mihai Eminescu” Cluj- Napoca,
prof. Sabău Viorelia
Col. Naț. ,,M. Viteazul”, Sfântu Gheorghe, CV,
prof. înv. prim. Ilyés Ibolya
Col. Tehnic Nr. 1 Vadu Crișului, BH,
înv.Gavriluț Mioara

Lic. de Artă „Gheorghe Tattarescu, Focșani, VR,
prof. Popescu Tamara-Vasti

11
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„
„
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55

251

Ureche Delia Maria

56

264

Codreanu Rebeka

57

15

Chiriță Daiana

58

296

Szasz Adriana Alexandra

59

310

Biriș Tudor-Cristian

60

351

Hudrea Raul Ştefan

61

364

Păun Albert

62

379

Zsunkuly Andrea
Carolina

63

411

Trifoi Mara

64

418

Albu Iulia Teodora

65

426

Icabaș Mara

66

434

Șurianu Antonia Maria

67

435

Muntean Ioana Sofia

68

437

Lucaci Rebeca

69

445

Micula Raluca

70

467

Peterfi Alexandra

71

471

Ana Rebeca Delia

72

474

Dobrică Sara Maria

73

495

Feraru AndreeaGeorgiana

74

500

Coman Bianca

75

507

Bogdan Maria Theodora

76

515

Prisacariu Bogdan

77

529

Pițig Antonia Maria

78

534

Domba Carmen

79

563

Feodorov Daniela

80

570

Ignat Natalia

81

604

Tătar Alexandra

617

Gore Emma Andreea

82

11

Șc. Gimn. ,,Iustin Ilieșiu” Anieș, B-N,
prof. Bob Ioana Maria

7
I

Lic.Teoretic „Mihai Eminescu” Călărași, CL,
prof. înv. primar, Ivan Doina

9

13

15
12
12
18
12
13
9
III

10
5

10
III
9

11
15
11
10

Șc. Gimn.„B.P.Hașdeu” Iași, IS,
prof. Isac Otilia

„

Lic. Teoretic„Pavel Dan” Câmpia Turzii, CJ,
prof. Moldovan Melania Carmen

„

Col. Naţional „Lucian Blaga”, Sebeş, AB,
prof. Vesa Nadia

„

Col. Naț. „Mihai Eminescu” Oradea, BH,
prof. Dumitraș Monica

Șc. Gimn. „Grigore Antipa”, Botoșani, BT,
prof. Andrieș Cristina

„

Col. Naț. „Mihai Viteazul”Sfântu Gheorghe,
CV, prof. Vișan Cristina
Șc. Gimn. ,, Prof. Ion Vișoiu” Chitila, IF,
prof. Ion Felicia

Lic. Greco-Catolic„Iuliu Maniu” Oradea, BH,
prof. Popa Felicia-Nicoleta,
prof. Filimon Flavia

13
VI
15
10

12

„
„
„

Șc. Prim. Nr.1 Telechiu-Hotar, BH,
învățător, Ianc Florina

„

Grăd. P.N. Nr.2 Oțelu-Roșu, C-S,
prof. înv. preșc. Simeanu Petra

„

Șc. Gimn. ,, Miron Pompiliu”, Ștei, BH,
prof. Lupău Florina Ioana

„

Centrul de Excelență Timișoara, TM,
prof. Cirimpei Olimpia Doina

Lic. de Informatică „Tiberiu Popoviciu”Cluj-Napoca, prof. Rusa Floarea-Alexandrina
Col. Național „Dr. I. Meșotă” Brașov, BV,
prof. Pașca Anastasia
Șc. Gimn. Nr.1 Băneasa, IF,
învățător Covrig Rodica

Col. Tehnic ”Anghel Saligny” Cluj-Napoca, CJ,
prof. Pop Emilia-Alina

16
CES

„

Lic. Teoretic”Nikolaus Lenau” Timisoara, TM,
prof.Malanciuc Daniela,
prof. Pinta Iulia Bianca

16
13

„
”

Palatul Copiilor Craiova, DJ,
prof.Țacu Alina Angela

15

”

Șc. Gimn.„Mihai Eminescu”Pitești,AG.
prof. Popa Florentina-Miana

12
12

MENȚIUNE
SPECIALĂ

Col. Naț „Titu Maiorescu” Aiud, AB,
prof.Szilaghi Anemona Sînziana

Col. Naț. ,,Ioan Slavici” Satu Mare, SM,
prof. Gombos Corina
Șc. Gimn. Nr.2, Poienii de Jos, BH,
prof. Ștef Angelica-Augusta
Lic. Teoretic Carei, SM,
prof. Alina Iacobuț

Col. Naț. „Emil Racoviță”, Cluj- Napoca, CJ,
prof. Galea Manuela
Palatul Copiilor Cluj, CJ,
prof. Copaciu Leontina

Lic. Teoretic „ Nikolaus Lenau”, Timișoara,
TM, prof. Gavriliu Astrid-Cristina

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

„
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83

624

Cicu Elena Constantina

84

628

Șendrea Cristina-Elena

85

630

Butucaru Victor Andrei

86

691

Popa Ana

87

749

Ghiţă Ioana-Lavinia

66

Constantin Simina

89

102

Dumitru Georgiana
Andreea

90

116

Jerdan Natalia

91

137

Manolache David

92

149

Borbely Raluca

93

153

Vladu Andrei

94

206

Gavrilaș Cataleea

95

219

Gavriluță – Stoica
Antonio

96

220

Bulanași Denisa-Maria

97

224

Vaș Cezara

98

236

Keszeg Andrada
Brîndușa

99

272

Nenciu Andra

100

294

Petruța Ana-Maria

101

300

Ciumacenco Mihaela

102

324

Ungur Raul- Alexandru

103

715

Butnaru AnisiaTeodora

104

344

Roman Mihai-Bogdan

105

397

Panait Mihai

106

429

Presecan Lara

107

441

Ciolan Matei

108

453

Stupar Salome Rebeca

109

477

Morega Ane Maria
Karina

110

481

Demeter Andrei

111

487

Lipoan Sara Lidia

88

14

Șc. Gimn. Runcu, GJ,
prof. Logofetescu Elena

12

Col. Naț. de Artă”George Apostu” Bacău, BC,
prof. Mardare Violeta

12
11
V

13
VII
13
18
14
12
V
13
V
5
8

14
11
12
V
15
12
12
10
10
16
9

13
9
III

12

11

Col. Naț. de Artă”George Apostu” Bacău,
BC,prof. Mardare Violeta

„

Șc.Gimn. Jimbolia, TM,
prof. Toth Deliana

„

Lic.Teoretic „Grigore Moisil” Timişoara ,TM,

„
PREMIUL
III

Șc. Gimn. Nr.3 Slobozia, IL,
prof. Brașoveanu Ionela

“

Clubul Copiilor Medgidia, CT,
prof. Luciu Marilena

„

Lic. Teoretic „Ion Ghica” Răcari, DB,
prof. Mușat Valentina
Palatul Copiilor Ploiești, PH,
prof. Șerban-Gurău Mirabea

Lic. Teoretic ,,Pavel Dan’’ Câmpia Turzii, CJ,
prof. Bălan Diana Georgiana

Centrul Educațional „Pas cu Pas”Tulcea, TL,
coord. Ungureanu Daniela
Lic.Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca, CJ,
prof.înv.prim. Cîmpean Adriana
Palatul Copiilor Bacău - Filiala Comănești,
BC,prof. Șova Andreea
Șc. Internațională „Spectrum” Iași, IS,
Șc. Gimn. „Gheorghe Lazăr” Zalău, SJ,
prof. Iacob Diana Laura
Șc. Gimn. Nr. 3 Oțelu Roșu, C-S,
prof. Popescu Ana-Cristina
Asociația A.D.M.I.S. Amara, IL,
prof. Sandu Dorina

Lic. Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii, CJ,
prof. Moldovan Melania Carmen
Lic.Teoretic„Gheorghe Asachi” Chișinău,
Republica Moldova, prof. Prisăcaru Elena
Lic. Teoretic Nr. 1 Bratca, BH
prof. Negru Irina

Col.Naț. de Artă „Octav Băncilă” Iași,IS,
prof. Chiribău-Albu Mihaela-Alina
Lic. de Artă Sibiu, SB,
prof. înv. prim. Iosif Larisa-Ștefania
Clubul Copiilor Sector 1, București,
prof. Băcescu Magdalena

Lic. Greco-Catolic„Iuliu Maniu” Oradea, BH,
prof. Popa Felicia-Nicoleta,
prof. Filimon Flavia
Șc. Gimn. „Ovid Densusianu” Făgăraș, BV
prof. Aldea Iuliana,
Șc.Gimn.„Sabin Manuilă”Sâmbăteni, AR,
învățător, Șerban Mariana Gheorghița

18

Col. Național „Dr. I. Meșotă”Brașov, BV,
prof. Csiki Ana-Maria

16

Col. Național ,,Mihai Eminescu” Baia Mare,
MM, prof. Hendre Elena

16
CES

MENȚIUNE
SPECIALĂ

Lic. Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare, MM,
prof. Florian Adriana

13
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„
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112

510

Szilaghi Ioana Ștefania

113

512

Argatu Maria

114

541

Zaharia Raisa Maria

115

561

Mateș Daria

116

562

Szabo Viktoria Anna

117

581

Roman Ianis Damian

118

631

Andacs Robert-Eugen

119

659

Chelaru Cristan

120

676

Vrdoljak Ștefan

121

705

Pugner Donca Verona

122

710

Popescu Diana-Ioana

123

753

Boariu Diana Maria

124

727

Lazăr Ionela

125

718

Băcăoanu Ioana

126

766

Uzoni Gellert Patrik
Alvin

127

26

Neag Denisa

128

49

Rugaci Alexandra

129

60

Bodea Rianna

130

65

Blîndu Mara

131

105

Stan Andrei

132

112

Simionovici Georgeta

133

118

Gheorghiță Daria

134

131

Opriș Daria

135

135

Țugui Alin Neculai

136

148

Mirică Bobiţ Petra

137

154

Eliana Anca

138

163

Petrovan Sonia

139

181

Bora Lorena-Violeta

140

198

Răvășel Alex

10

Col. Naț „Titu Maiorescu” Aiud, AB,
prof. Szilaghi Anemona Sînziana

8

Lic. Tehnologic „Nicolae Dumitrescu”,
Cumpăna, CT, prof. Mangiurea Luminița
Șc. Gimn. „Horea”, Horea, AB,
prof. Popa A. Claudia,

13
VI
14
VII

15
VIII
9

13
VI
16

13
CES
13
VII
16
IX
18
18
16
X
12
VI
12
VI
12

14
VII
17
11
15
IX
16

Col. Naț.“Al. I. Cuza”, Focșani, VR,
prof. Norocea Ana Maria

Lic. Teoretic Carei, SM,
prof. Sorian Liliana

Palatul Copiilor Zalău, SJ,
prof. Pop Mihaela Viorica

Col. Naț. ,,Emil Racoviță” Cluj-Napoca, CJ,
prof. Galea Manuela

Lic. Teoretic ”Vasile Alecsandri” Săbăoani,
NT, prof. Gavrilă Ana-Catalina

Col. Naț. „ Iosif Vulcan” Oradea, BH,
prof. Negruț Margareta
Șc. Gim. „Grigore Moisil”, Satu Mare, SM,
prof. Braica Crina

Lic. Teoretic “Lucian Blaga”, Constanța, CT,
prof. Reșit Florentina-Ioana
Col. Tehnic Turda, CJ,
prof. Berekmeri Camelia

Lic. Tehnologic Special pt Deficienți de Auz,
Cluj-Napoca, CJ, prof. Ruști Georgeta
Col.Naț.„Roman-Vodă”, Roman, NT,
prof. Popa Elena-Brînduşa
Șc. Gimn. Nr. 2, Reșița, C-S,
prof. Marinela Manole

Lic.Tehnologic de Turism și Alimentație
Arieșeni, AB, prof. Berindei Ancuța Ioana
Șc. Gimn. ,,Romul Ladea’’ Oravița, C-S,
prof. Anoca Adelita
Șc. Gimn. „Aron Densușianu” Hațeg, HD,
prof. Nădășan Anca
Clubul Copiilor Sântana, AR,
prof. Blîndu Diana Cornelia
Șc. Gimn. Tirol, C-S,
prof. Buzneanu Doriana Flavia

Lic. Tehn Ec ,,Virgil Madgearu’’ Iași,
prof. Ani Felicia Cichi

PREMIUL
III
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

PREMIUL
II
„
„
„
„
„

Clubul Copiilor Medgidia, CT,
prof. Luciu Marilena
Șc. Gimn.” Florea Bogdan” Reghin, MS,
prof.Crăciun Mihaela

”

18

Clubul Copiilor Buhuși, BC,
prof. Ștefan Zaharia

„

16
IX

Col. Naţ.„Costache Negri” Galaţi,GL,
prof. Braşoveanu Valentina
Șc.Gimn. Ieud, MM,
prof. Ilea Maria

13
VII
15
IX
13
VII
16
IX
17

14

Col. Naţ.„Costache Negri” Galaţi, GL,
prof.Braşoveanu Valentina

Lic. Tehnologic „Dumitru Dumitrescu”,
Buftea, IF, prof. Popoff Maria-Larisa

Lic.Tehnologic. „Dacia” Caransebeș, C-S,
prof. Danciu Liliana

„

„

„
„
„
„
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141

204

Puchin Denisa Maria

142

205

Helmeczi Szintia

143

227

Bleanț Bianca

144

265

Chicet Alexandra

145

318

Ciucur GeorgianaTeodora

146

348

Boca Maria Alexandra

147

369

Trînc Patricia

148

389

Pântea Natalia Maria

149

396

Ivanciu Ilinca

150

476

Rujoiu Maria

151

601

Gligor Amalia-Cătălina

152

640

Aldescu Mădălina

153

726

Sohorca Florina

154

773

Bologa Maria Naomi

155

713

Parfin Alexia-Florina

156

765

Dărȋngă David

157

17

Brîndaș Mihai

158

22

Belei Alexandra

159

54

Sala Carina

160

58

Antal Mara

161

86

Tomescu Maria-FlorinaGeorgiana

162

111

Bejenari Natalia

163

119

Țuțuianu Anastasia

164

127

Dîncșorean Claudiu

165

138

Negroiu Ioan

166

147

Șerbănescu Maria

167

151

Coman Maria

168

152

Vladu Maria Bianca

10
III

Șc. Gimn. PREMS, Brașov, BV,
prof. Răducanu Raluca

11
V

Șc. Gimn. „Mihai Viteazul” Câmpia Turzii, CJ,
prof. Grindeanu Diana

12
IV
9

9

12
12
10
11
18
15
IX
17
12
13
IV
12
12
7
I

12
VI

PREMIUL
II

Lic.Tehnologic Nr.1 Suplacu de Barcău, BH,
prof. Petre Cristina

„

Șc. Gimn.„B.P.Hașdeu”Iași, IS,
prof. Isac Otilia

“

„

Lic. Teoretic Nr. 1 Bratca, BH
prof. Negru Irina

„

Șc. Gimn.„ Nicolae Bălcescu” Oradea, BH,
prof. Matiu Adriana

„

Col. Naţional „Lucian Blaga”, Sebeş, AB,
prof. Vesa Nadia
Iași

Clubul Copiilor Sector 1, București,
prof. Băcescu Magdalena

Col. Național „Dr. I. Meșotă”Brașov, BV,
prof. Csiki Ana-Maria
Palatul Copiilor Cluj, CJ,
prof. Copaciu Leontina

Clubul Copiilor Buziaș, TM, prof. Danciu
Teodora- Ecaterina, prof Koller Andreia

Lic. Tehnologic Special pt Deficienți de Auz,
Cluj-Napoca, CJ, prof. Ruști Georgeta
C.S.E.I. Alba Iulia, AB,
prof. Palanciuc Ligia Cristina

Col. Naț. de Artă „Octav Băncilă” Iași, IS,
prof. Chiribău- Albu Mihaela-Alina
Șc.Gimn.,,G.Tutoveanu’’ Bârlad,
prof. Căruțașu Cristina

Șc. Primară nr. 1, Zecehotare, BH
prof. înv. prim. Toderaș Dumitru

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

PREMIUL
I
„

12
V

Lic.Tehnologic de Turism și Alimentație
Arieșeni, AB, prof. Berindei Ancuța Ioana
Șc. Gimn.„Nicolae Bălcescu” Oradea, BH,
prof. Furtoș Gabriela Sanda
Șc. Gimn. „Aron Densușianu”Hațeg, HD,
prof. Nădășan Anca

17
X

Lic. Tehnologic Econ. ,,Virgil Madgearu’’ Iași,
prof. Ani Felicia Cichi

„

12
17
17

14
VII
11
V

Lic. Teoretic Novaci, GJ,
prof. Udriște Ica-Emilia

Clubul Copiilor Medgidia, CT,
prof. Luciu Marilena
Șc.Gimn.„Dr. Aurel Vlad”, Orăștie, HD,
prof. Dreptate Ioana-Floarea

11
IV

Palatul Copiilor Ploiești, PH,
prof. Șerban-Gurău Mirabea
Șc Gimn. Nr. 28, Galaţi, GL,
prof. Mirică Bobiţ Luminiţa

7
I

Șc. Gimn. „Elena Doamna” Tulcea, TL,
coord. Ungureanu Daniela

11

Lic.„Anghel Saligny” Tulcea, TL,
coord. Ungureanu Daniela

15

„
„
„
“
„
„
„
„
„
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185

Manole Alexandra

170

210

Mercioniu GeorgianaRamona

171

226

Sarosi Dalia

172

235

Cîmpean Monika Noémi

173

275

Iordache Maria

174

291

Moldovan Alexandru

347

Beleiu Bianca Maria

176

378

Frank Antonia

423

Matei Daria Gabriela

178

456

Ghiț Rebeca Maria

179

485

Sauca Liber Denisa

180

489

Bruja Maria

181

542

Ciolan Maria

182

582

Gîtman Sofia

183

603

Ilian Diana

184

648

Grigorescu Emanuela

185

750

Molnar Cezara

186

751

Gal Cristian Petru

187

3

Dumitrașcu Andi

188

47

Nistor Iuliana

59

Drăgan Cristian

190

120

Prisăcaru Andreea

191

130

Cîmpean Imola
Henrietta

192

183

Gabor Oana-Elena

193

189

Mișcodan Alexandra

194

208

Căluțoiu AndreeaDenisa

195

223

Talpoș Ștefan

237

Popescu Alessia-Riana

175

177

189

196

17
IX

Col. Naț.„Traian Lalescu” Reșița, C-S,
prof. Raicu Georgeta

11
V

Șc. Gimn. „Mihai Viteazul” Câmpia Turzii, CJ,
prof. Grindeanu Diana

16
X
16
X
11

11

12
17
13
11

17
12
18
9

17
18
13
VI

13
VII
15
IX
15
IX

PREMIUL
I

Col. Naț.„Gheorghe Țițeica” Drobeta
Turnu-Severin, MH, prof. Ciurel Mirela

„

Col. Naț.„Petru Rareș”, Beclean, B-N,
prof. Nicula Nelia

„

Asociația A.D.M.I.S. Amara, IL,
prof. Sandu Dorina

Lic. Teoretic „Pavel Dan”Câmpia Turzii, CJ,
prof. Moldovan Melania Carmen

„
„

„

Col. Naţional „Lucian Blaga”, Sebeş, AB, prof.
Vesa Nadia

„

Șc. Gimn.Nr.2 Picior de Munte, DB,
prof. Vlăsceanu N. Alina

„

Col. Naț. „Mihai Viteazul”Sfântu Gheorghe, CV,
prof. Vișan Cristina
Șc.Gimn.„Sabin Manuilă”Sâmbăteni, AR,
învățător. Șerban Mariana Gheorghița

Lic. Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare, MM,
prof. Florian Adriana

Șc. Gimn. ,,Bogdan-Vodă” Câmpulung
Moldovenesc. SV, prof. Niga Alina-Magdalena
Col. Naț.,,Gheorghe Roșca Codreanu”, Bârlad,
prof. Ștefăniță Lucy
Palatul Copiilor Zalău, SJ,
prof. Pop Mihaela Viorica
Palatul Copiilor Cluj, CJ,
prof. Copaciu Leontina

Col. Naț. Pedagogic ,,Carol I”
Câmpulung Muscel, AG, prof. Zaharia Carmen
Col. Naț. ,,Emil Racoviță”, Cluj-Napoca, CJ,
prof. Galea Manuela
Șc.Gimn Jimbolia, TM,
prof. Toth Deliana

Lic. Tehnologic. „Al.I.Cuza” Slobozia, IL,
prof. Cîncescu Beatice

„
„

„
„
„
„
„
„
„
„

PREMIUL
SPECIAL

11
V

Lic. Tehnologic ”Dacia”, Pitești, AG,
prof. Liutiev Simona
Șc. Gimn. „Aron Densușianu” Hațeg, HD,
prof. Nădășan Anca

„

14
IX

Col. Naț. „Petru Rareș” Beclean, B-N,
prof. Nicula Nelia

„

17
18
XII
11
16
X

12
V
11

16

Clubul Copiilor Medgidia, CT,
prof. Luciu Marilena

Clubul Copiilor Curtea de Argeș, AG,
prof. Ștefănescu Nicoleta
Șc. Gimn. Nr. 1 Motru, GJ,
prof. Albici Luminița
Col. Naț.„Gheorghe Țițeica” Drobeta

Turnu-Severin, MH, prof.Ciurel Mirela
Șc. Gimn. „Gheorghe Lazăr” Zalău, SJ
prof. Iacob Diana Laura
Lic. de Artă „GheorgheTattarescu, Focșani,
VR, prof. Popescu Tamara-Vasti

„
„
„
„
„
„
„
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247

Lorena Morariu

198

606

Bătinaș Andreea

199

729

Curea Eva Anastasia
Maria

200

803

Similache Anemona
Livia

17

Lic. de Muzică„Tudor Jarda” Bistrița, B-N,
prof. Alina Tomi-Satmar

11

Șc. Gimn. Nr. 3 Cugir, AB,
prof.Verș Mihaela

16
X
16

PREMIUL
SPECIAL

Palatul Copiilor Cluj, CJ,
prof. Copaciu Leontina

„

Lic.Teoretic Teiuș, AB,
prof. Popescu Ioana-Mirela

„

„

Mențiuni= 40
Mențiune Specială=46
Premiul III= 40
Premiul II = 30
Premiul I= 30
Premiul Special=14
Premii= 200
Diplome participare= 600
Lucrări eliminate din concurs= 5

TOTAL CREAȚIE LITERARĂ = 805

Manager de proiect
Constantin Popuța
(STelu Pop)
17

Pagina Asociației culturale ,,Cartea, izvor de cultură”

TABEL NOMINAL CU PREMIANȚII CONCURSULUI NAȚIONAL DE CREAȚIE ARTISTICĂ
,,ZÂ MBET DE COPIL ÎN ZBOR DE FLUTURI”, EDIȚIA A V- A, 2021
~ SECȚIUNEA CREAȚIE PLASTICĂ ~
Nr.

Nr.

Nume și prenume

Vârsta

Școala/Localitatea/Județul

Crt.

Conc.

participant

Clasa

Profesor coordonator

1

7

Iancu Lucas

2

11

Chirilov Valeria

72

Costea Mădălina

4

103

Anghel Catia

5

133

Vlad Andreea

6

154

Săvan Matei

7

242

Gâlcă Andreea

8

200

Mărginean Mihaela

9

306

Roman Ștefan

10

302

Fleșer Ana

11

226

Andreescu Alessia Maria

12

224

Pătrăuș Bianca Elena

13

235

Dinu Iris

14

367

Filimon Gherban Iris
Maria

15

396

Gheorghiu Sonia Ilinca

16

467

Ispir Ruslana

17

501

Tomoiagă Ionuț

18

574

Chivari Carina

19

594

Zaharia Adelina

20

635

Springean Maria

21

648

Abănăriți Amalia

22

655

Hanting Alessandro

3

7
I

Șc. Gimn. Livada, AR,
prof. înv.prim. Kovács Florina

16

Col. Naț.„Grigore Moisil” Urziceni, IL,
prof.Răducanu Cristina

9
III
6

13
VI
10
5
4

10
17
XI
7

18
5

10
7

15
9
7
8
4
4
5

18

Premiul

MENȚIUNE

Palatul Copiilor Oradea, BH,
prof. Ferenc Gabriela

„

Clubul Copiilor Săbăoani, NT,
prof. Miron Cristina

„

Centrul Școlar de Educație Incluzivă
Nr.1 Sibiu, SB, prof. Felderă Bianca
Șc.Gimn.„Teodor Murășanu” Turda,
CJ, prof. Bîlcu Mircea Alin
Grăd. PP „Junior” Slobozia, IL,
Educ. Ene Carmen

Grăd.PN Nr. 2 Bistrița, B-N,
educator Trifan Oana Alexandra

Clubul Copiilor Sighetul MaramațieiFiliala Borșa, prof. Mocanu Andrei
Zlatna, AB,
prof. Rusan Mirela

Palatul Copiilor Slobozia, IL,
prof. Lazăr Alina Adriana

Lic. Special „Moldova” Târgu Frumos,
IS, prof. Ciurea Ioana
Grăd. PP „Junior” Slobozia, IL,
educator Bordoiu Eugenia

Palatul Copiilor Reșița, C-S,
prof. Imbrea Magdalena Cristina.

Șc. Gimn „Gh. I. Brătianu” Iași, IS,
prof Gabor Lăcrimioara
Șc. Gimn. Făcăieni, IL,
prof. Lalu Florica
Șc. Gimn. „ Romul Ladea”, Oravița,
C-S, prof. Alexa Mihaela
Lic. Teoretic Nr. 1 , Bratca, BH,
prof. Coste Livia Florina

Șc. Gimn., Nr. 13, Botoșani, BT,
prof.Zaharia Garofita

Grăd. Confesională cu PP “ Sfanta Ana”
Cluj-Napoca, Prof. Fânte Mirela
Lic. Tehnologic “ Aexandru Vlahuță”
Sendriceni, BT, prof. Mîndru Valerica
Șc. Gimn. Știula, TM,
prof. Ciurel Ionela

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
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23

663

Biriescu Alexandru

24

229

Pantelie Bordea Gabriel
Cristian

25

700

Pop Dominic

26

707

Tecsa Ioana

27

712

Bindean Patrik

28

2500

Popa Antonia

970

Miclea Alexandra

30

743

Gangal Traian Costel

31

777

Fărkaș Maria Teodora

32

784

Văleanu Bianca

33

787

Piva Elisa

34

807

Miheș Alexia

35

810

Dudaș Clara

36

859

Papp Vivien

37

912

Mărieș Oteea

38

923

Hapa Nicol

39

945

Lupu Mirabela

40

951

Meheș Ilinca

41

2554

Crișan Raul

42

989

Zălhan Alexia

43

994

Turc Nicoleta Teodora

44

997

Pătrășcanu Matei

45

1009

Balog Mirel

46

1051

Bălăiță Ștefan

47

1150

Mureșan Lia Anamaria

48

1155

Pleș Denisa

49

1156

Pele Miriam

50

1218

Lițan Lara

51

1222

Dondoș Claudia

29

6

Grăd. cu PP , Nr. 5, Lugoj, TM, prof. înv.
preșc. Căciulan Cristina Mariana

4

Grăd. PP nr.9 Baia Mare, MM,
prof. Pop Cecilia

9
10
5

11

Palatul Copiilor Slobozia, IL,
prof. Lazăr Alina Adriana

„

Clubul Copiilor Blaj, AB,
prof. Nicodim Aurelia

„

Grăd. PP „Lumea copiilor” Cluj- Napoca,
prof.înv. preșc. Frasin Alexandrina,
Șc. Gimn. „Teodor Murășanu”, Turda, CJ,
prof. Picovici Maria

13
V

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba
Iulia, prof.Trif Veronica-Florentina

10

Lic. Tehnologic„Vlădeasa” Huedin, CJ,
prof.înv.prim. Potra Livia
Șc.Gimn.„Viceam. I.Murgescu” Valu lui
Traian, CT, prof. Manea Daciana-Nicoleta

14
7

Clubul Copiilor Buhuși, BC,
prof. Vlad Maria

6

Grăd. P.P. Chișineu-Criș, AR,
educ.Cotrău Bianca

6

Grăd. PP„Lumea Prichindeilor” Câmpia
Turzii, educ. Mărginean Liliana-Camelia

5
5
8

Grăd. P.P.,nr. 28, Oradea, BH,
educ. Horga Camelia

Grăd. P.P. „Licurici” Cluj-Napoca, CJ,
educ. Radu Adina
Șc.Gimn.„Winnie Academy” Oradea, BH,
prof. Botan Andrea

10

Palatul Copiilor Constanța, CT,
Prof.Grosu Felicia

14

Lic.Teo.„Gabriel Țepelea”Borod,BH,
prof.Lazău Alina Maria
Șc. Gimn. „Teodor Murășanu” Turda ,
prof. Bereș Andrea

14
8

Clubul Copiilor Lipova, AR,
prof. Iordache Camelia

5

Grăd.P.P.„ParadisulPiticilor”Dej, CJ,
prof. înv. preșc. Bora Valeria

10

Șc. Gimn.„Avram Iancu” Alba Iulia, AB,
prof.Andro Dana

16
18
CSEI
5

11
11
V
8
II
9
4

MENȚIUNE

Lic. Tehnologic „Alexandru Borza”Cluj-Napoca, prof.Boilă Narcisa Gabriela
Col.Tehnic„Ioan Ciordaș” Beiuș,BH,
prof.Herman Anamaria
Grăd.„Penilla” Iași, IS,
Educ. Ștefănoaia Lăcrămioara

Centrul Educațional Top Beclean B-N,
Șc. Gimn. Ieud, MM,
prof.Ilea Maria

Șc.Gimn.Cristeștii-Ciceului, B-N
învățător Urian Nadia,
Clubul Copiilor Victoria, BV,
prof. Pal Dorina
Șc.Gimn. Miraslău-Grăd.PN Miraslău, AB,
prof. Rad Eugenia-Antonia

19

„
„
„
„
„
„
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„
„
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„
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„
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52

1246

Bojuc Alexandra

53

1301

Oargă Andreea-Irina

54

1976

Sicra Estera

55

1906

Ciortan Mihnea

56

1913

Pojoga David

57

1766

Holban Bianca

58

1698

Popa Georgiana

59

1695

Mischie Irina

60

1592

Pricop Andreea Raluca

61

1333

Onișor Viorica

62

1368

Corcoz Briana

63

1402

Nicolescu Ștefan

64

1432

Deaconu Filoteea

65

1435

Dinescu Amalia

66

1467

Gogolincă Andrada

67

1520

Mitache Maria Anastasia

68

1548

Damian Valentin

69

1556

Popa Cristinel

70

2103

Toma Cristian

71

2191

Toma Anamaria

72

2200

Boca Lorena Natalia

73

3030

Făgădaru David

74

3040

Pertene Andrei Simion

75

3074

Olariu Bianca

76

3075

Vereș Marcelin

77

3080

Boldijar Emanuela

78

2291

Pop Raisa

79

2380

Popescu Amalia

80

2390

Cureraru Alexandru

11

Șc.Gimn.„Avram Iancu” Dej, CJ,
prof.Bodea-Ban Eleonora

16

Lic. de Arte „Regina Maria” Alba Iulia,
AB, prof. Borteș Narcis

13
VII
4
6
4
9

12
11
4

11
6

10
11
8
6
6

15
17
7

12
10
11
10
10
12
9

10
10

20

MENȚIUNE

Șc. Gimn.„Emil Racovița” București,
prof.Datcu Ana

„

S. T. Ortod. „Sf.Ioan Iacob” Grăd. PPnr.6
Dorohoi, BT , educ.Grigoraș F. Manuela

„

S. T. Ortod. „Sf.Ioan Iacob” Grăd. PPnr.6
Dorohoi, BT, educ. Pojoga S. Marinela
Șc. Gimn. Internațională „Spectrum”
Iași, IS, prof. înv.preșc.Toma Simona
Șc.Gimn. Poieni, CJ,
prof. Crișan Emil-Marin

CSEI „Dumitru Ciumăgeanu”
Timișoara, TM, prof. Moț Ana
Palatul Copiilor Bacău, BC,
prof. Olaru Nicoleta

Șc.Primară „ Kinderland” Cluj Napoca,
prof. înv. preșc. Fekete Hanga
Lic.„Lazăr Chirilă” Baia de Arieș, AB,
prof. Tutuianu Luminița Maria
Șc.Gimn. Darova, TM,
prof. Stan Dorina

Palatul Copiilor Pitești, AG,
prof. Grigore Mihaela
Palatul Copiilor Pitești, AG,
prof. Grigore Mihaela
Șc.Gimn. Corocăiești, SV,
prof. Dobrea Luminița

Grăd.PP nr.17 „Martinică” Brașov, BV,
prof. Gaman Camelia
Grăd. Nr. 23 Constanța, CT,
prof. Bîtcă Doina

Col.Tehnic”Gheorghe Balș” Adjud, VR,
prof. Feraru Anca-Magdalena
Șc.Gimn.Specială Pașcani, IS,
prof. Palade Delia

CSEI „Alexandru Roșca” Lugoj, TM,
prof. Faur Lavinia Nicoleta

Clubul Copiilor Sângeorz-Băi, B-N, prof.
Anuța-Candale Maria Teodora
Lic. Tehno.Special pt. Deficiențe de Auz
Cluj-Napoca, prof. Grovu A. Raluca
Lic. Tehno.Special pt. Deficiențe de Auz
Cluj-Napoca, prof. Mocian Cristina
Șc.Gimn. Specială. Pașcani, IS,
Prof. Barbir Andrei
Șc.Gimn. Specială. Pașcani, IS,
Prof. Barbir Andrei
Șc. Gimn.nr. 1 Ip, SJ,
prof. Roșan Maria

Lic.Teoretic „Eugen Pora”, Cluj-Napoca,
CJ, prof. Sabau Nicoleta Anuța
Lic.Teoretic Buziaș, TM,
prof. Fanu Ioana Valentina

Palatul Copiilor Ploiești, PH,
prof. Șuteu Simona

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

Pagina Asociației culturale ,,Cartea, izvor de cultură”
81

2511

Smarandescu Ana

82

2543

Lascu Ingrid

83

2581

Fabian Aron

84

2600

Rotariu Luciana

85

3135

Melinte Andreea

86

3159

Dragu Sophie

87

3160

Vaida Teodora

88

3162

Paraschiv Casian

89

3239

Manole Gabriela

90

3265

Savu Flavius Samuiel

91

3269

Prisăcariu Liviu

92

3276

Ciobanu Dumitrița

93

3281

Muntean Claudia

94

3322

Neamțu Zoe-Mara

95

3356

Gorea Constantin

96

3388

Techereș Amira

2612

Pădurean-Constantin
Daniela

98

3167

Nămăescu Cătălin

99

3169

Guzgă Maria

100

3171

Bondoc Alesia

101

8

Iancu Anastasia

102

59

Crăciun Simona Gabriela

97

103

1161

Pele Paul

104

146

Popa Diana

105

185

Neacșu Maria

106

225

Răducanu Delia

107

452

Iordache Daria Maria

108

487

Lucrare colectiva Grăd.PN,
Nr. 3 sat Cusuiș

109

582

Blaj Rosemarie Lara

12

Palatul Copiilor Giurgiu, Filiala Bolintin
Vale, prof. Vintilescu Nina

MENȚIUNE

9

Lic. Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii,
CJ, prof. Pandea Veronica

„

11
14
15
5
5
5

18

16
CES
16
CES
13
16
7

18
8
6
5
5
5

8
II

13
8

13
4
6
9

3-6
6

Col. Naț. de Arte „Regina Maria”
Constanța, CT, prof. Ciucalău Roxana

„

Șc. Gimn. nr 1, Manoleasa, BT,
prof. Cojocaru Claudia

„

Palatul Copiilor Galați, GL,
prof. Costandache Andreea

Grăd.P.P.„Micul Prinț”, nr.22,Brașov, BV,
prof.înv. preșc. Comșulea Mihaela
Grăd.P.P.„Micul Prinț”, nr.22,Brașov, BV,
prof.înv. preșc.Comșulea Mihaela
Grăd.P.P.„Micul Prinț”, nr.22,Brașov, BV,
prof.înv. preșc.Comșulea Mihaela
Asociația A.D.M.I.S. Amara, IL,
prof. Sandu Dorina
CSEI „Primăvara” Reșița, C-S,
prof. Molnar Rodica

CSEI „Primăvara” Reșița, C-S,
prof. Cojocaru Camelia

Palatul Copiilor Iași/ Structura Belcești,
IS, prof. Constantinescu Maria
Lic. Teoretic Teiuș, AB,
prof.Popescu Ioana-Mirela

Col. Naț. „Vasile Goldiș ”Arad, AR,
prof. Neamțu Alexia

Șc. Prof. Specială Piatra Neamț, NT,
prof. Ghineț Avisarion
Clubul Copiilor Câmpia Turzii CJ,
prof. Țop Stanca
Grăd. PN nr.2, Oțelu Roșu, C-S,
prof. înv. preșc. Bociat Petronela

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

Grăd.P.P.„Micul Prinț”, nr.22,Brașov, BV,
prof.înv. preșc. Denghel Andreea

„

Grăd.P.P.„Micul Prinț”, nr.22,Brașov, BV,
prof.înv. preșc. Denghel Andreea

„

Grăd.P.P.„Micul Prinț”, nr.22,Brașov, BV,
prof.înv. preșc. Denghel Andreea
Palatul Copiilor Oradea, BH,
prof. Ferenc Gabriela

„
MENȚIUNE
SPECIALĂ

Clubul Copiilor Victoria, BV
prof. Lupu Raluca
Șc.Gimn.Cristeștii-Ciceului, B-N,
înv.Urian Nadia
Șc.Gimn.„Avram Iancu” Turda, CJ
prof.Bîlcu Mircea Alin

„

Palatul Copiilor Slobozia, IL,
prof.Lazăr Alina Adriana

„

Palatul Copiilor Pitești, AG,
prof. Pătrășcan Maria Magdalena
Clubul Copiilor Găiești, DB,
prof. Diaconu Nicușor

Șc. Gimn. nr. 1 Lazuri de Beiuș, BH,
prof. înv. preș Băruția Daciana

Lic Tehnologic Nr 1, Suplacu de Barcău,
BH, prof. Nemeș Ioana Maria

21
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674

Bojboiu Emanuel

111

720

Iurean Ilinca Maria

112

792

Andris Iosif

113

829

Szabo Matei

114

867

Popa Daniela

115

918

Fotache Adelina

116

973

Toma Paraschivescu
Loredana

117

1064

Roman Mara

336

Gheți Melissa

119

1165

Robu Darius

120

1171

Timon Leea

121

1193

Loghin Gheorghe

122

1195

Scarlat Augustina

123

1216

Dumitraș Ana Elena

124

1225

Mureșan Cosmina
Andreea

125

1264

Georgiu Alexcandra
Maria Rebeca

126

1961

Neamțu Ștefan

127

1972

Maier Carmen

128

1945

Stegărescu Maria
Cătălina

129

1761

Cobuz Eva

130

1963

Csomai Iakob

131

1740

Savu Tudor

132

1716

Cobzariu Iolanda Elena

133

1684

Kadar Anita

134

2492

Borza Andrei

135

1598

Zaharia Ariana

136

1579

Olteanu Timeea Maria

137

1569

Epure Clarisa

138

1321

Pap Noemi

139

1336

Rus Bârsan Maximilian

118

5

Grăd. P.N. Coșteiu, TM,
prof. Mircu Nicoleta Maria

MENȚIUNE
SPECIALĂ

6

Grăd. P.P. Chișineu-Criș, AR,
educ.Heredea Maria

„

12
5
9
8

10
II
6

13
8

Șc. Gimn. Nr. 2 „Avram Iancu”,
Câmpia Turzii, Cluj, prof. Pop Claudia

„

Grăd.PP nr.9, Baia Mare, MM,
educ. Ilosvai Melania Bianca

„

Centrul de Pedagogie Curativă Simeria,
HD, prof.Păcală Monica
Palatul Copiilor Constanța, CT,
prof.Grosu Felicia

Centrul Școlar de Educație Incluzivă
Alba Iulia, AB, prof. David Antoneta
Grăd.PP„Rază de soare” Mediaș, SB,
educ. Șandru Ana Maria
Șc. Profesională Poiana, Turda,
prof. Dragomir Marioara
Șc.Gimn.Cristeștii-Ciceului, B-N,
înv.Urian Nadia

5

Grăd. PN nr. 2 Bistrița,
prof.înv. preșc.Bogdan Maria Luminița
Șc. Profesională Specială „Trinitas”
Târgu Frumos, IS, prof. Voicu Florentina

13

CȘEI„Dumitru Ciumăgeanu”
Timișoara, prof.Filimon Erica
Șc. Gimn.„Aurel Munteanu” Valea
Drăganului, CJ, înv. Mangău Dorina

17

Lic.Tehn.„Ghe Pop de Băsești”Cehu
Silvaniei, SJ, prof.Cosma Ramona Emilia

9

Clubul Copiilor Turda, CJ
prof. Rus Corina-Sidonia

13
10
15
16
5
4
9

17
18
11
10

Lic. Teoretic „Petru Maior„ Ocna Mureș,
AB, prof. Pădurean Nicoleta
Lic. de Arte „Regina Maria” Alba Iulia,
AB, prof. Borteș Narcis

Grăd. P.P.„Mica Sirenă” Cluj-Napoca,
prof. înv. preșc. Clapa Iulia Loredana
Șc. Gimn. Internațională „Spectrum” Iași,
IS, prof. înv.preșc.Toma Simona
Clubul Copiilor Turda, CJ,
prof. Țop Adrian

Col.Naț. de Informatică Piatra Neamț,
NT, prof. Ursache Dumitrița Ionela
Șc.Prof. Specială Ștefan Cel Mare, NT,
prof. Pavelescu Luminița
Șc. Gimn. de Muzică și Arte Plastice
Sighetu Maramației, prof. Pipaș Ileana
Șc. Gimn. „Teodor Murășanu”, Turda,
CJ, prof. Picovici Maria

5

Grăd.P.P., nr. 22 „Micul Prinț” Brașov, BV,
prof. înv. preșc. Tache Lavinia
Șc. Gimn.de Muzică „Anișoara Ordean”
Lugoj, TM, prof. Nagy Monica

13

Lic. de Artă „Ștefan Luchian” Botoșani,
BT, prof.Vasilescu Ana Roua

4

Grăd.PP nr.17 „Martinică” Brașov,
BV,prof. înv. preșc. Ungureanu Lucia

14
16

22

Col. Naț. „Titu Maioresc” Aiud, AB,
prof. Stîncel Diana
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140

1428

Mihăescu Eric Ștefan

141

1546

Maican Amelia

142

2009

Erdokozi Sofia

143

2104

Zosin Valentin

144

2133

Melenciuc Adelina

145

3025

Petran Cătălin Petrișor

146

3076

Fotea Elena

147

2218

Popa Felicia

148

2235

Românescu Teodora

149

2262

Pop Giulia Maria

150

2284

Bodog Emanuela

151

2321

Covaciu Sorina

152

2475

Lăscău Sara Maria

153

2510

Dumitrache Alina

154

2482

Șerban Emilia

155

2408

Pop Tudor

156

3375

Fintoiu Alexandra Ionela

157

3357

Gîdioi Paul

158

3390

Mureșan Denisa

159

3348

Ilucă Andreea-Ioana

160

3306

Gâra Andreea

161

3222

Conda Irina Costina

162

3207

Hangan Patrick-Bogdan

163

3203

Mezei Iulianna

164

3153

Cireadă Luciana

165

3121

Morar Maya

166

3192

Subțirel Tania

167

2591

Jeler Adelina

168

2954

Doboș Estera

169

2789

Groza Carina

6

Palatul Copiilor Craiova, DJ,
prof. Olaru Mihaela

MENȚIUNE
SPECIALĂ

6

Grăd.P.P. nr.8 Baia Mare, MM,
educ. Codrea Cristina

„

6
9

10

Grăd. Nr. 23 Constanța, CT,
prof. Bîtcă Doina

„

Șc.Gimn.Specială Pașcani, IS,prof.
Tătaru Alina Mihaela,

„

Palatul Copiilor Iași-Structura
Belcești, prof.Popa Maria

10

Lic. Tehno.Special pt Deficiențe de
Auz Cluj-Napoca, prof. Kerekeș Tonia
Șc.Gimn. Specială. Pașcani, IS,Prof.
Barbir Andrei

10
17

Col. Naț. de Artă „George Apostu”,
Bacău, BC, prof. Bogdan Florența
Șc. Prof. Specială „Trinitas”, Târgu
Frumos, IS,prof. Apascăriței Ligia

11
12

Lic. „Dan Orione” Oradea, BH,
prof. Costolaș Cristina

5

Grăd. PP nr.1 Tinca, BH,
prof. înv. preșc. Iambor Andrea
Șc. Gimn. „Mihai Viteazul”,Câmpia
Turzii, CJ, prof. Luca Stanca Veturia

8

Liceul Teologic Baptist„Emanuel”,
Oradea,B prof. Ardelean Ancuța

7

11

Palatul Copiilor Giurgiu, Filiala
Bolintin Vale, prof. Vintilescu Nina

10

Lic. Teo. „Pavel Dan”, Câmpia Turzii,
CJ,prof. Duplenschi Diana Marina

5

Grăd.PP, nr. 8, Baia Mare, MM
prof. înv. preșc. Pop Greti Maria

17

Col. Naț. Pedagogic Câmpulung
Muscel, AG, prof. Zaharia Carmen
Șc. Prof. Specială Piatra Neamț, NT,
prof. Ghineț Avisarion

18
8

Clubul Copiilor Câmpia Turzii,
CJ, prof. Țop Stanca
Șc. Gimn.„Spiru Haret” Dorohoi, BT,
prof. Pinteală-Săviuc Lavinia-Roxana

16

Lic. Tehnologic„D. Leonida”Petroșani,
HD, prof. Vințan Luminița

11

Clubul Copiilor Beclean, B-N,
prof.Cristurean Florina
Șc. Gimn.„Bethlen Samuel” Racoș,
BV, prof. Crișan Ilona

11
12

Asociația A.D.M.I.S. Amara, IL,
prof. Sandu Dorina

10
CES
15
12

9
CES

Col.Naț. „Mihai Eminescu”Botoșani,
BT, prof.Tarniță Mirela
Lic. de Arte, Oradea, BH,
prof. Peter Claudia
Șc. Gimn.„Bethlen Samuel” Racoș,
BV, prof. Tampa Daniela

9

Lic.Teoretic „Pavel Dan” Câmpia
Turzii, CJ, prof. Cordoș Ildiko

5

Grăd. P.N. Nr.2 Oțelu-Roșu, C-S, prof.
înv. preșc. Simeanu Petra

11

Palatul Copiilor Iași, IS,
prof. Marina Antohi

23
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2966

Purice Eugenia

171

3118

Stana Crișovan Patricia

172

154

Săvan Matei

173

2938

Horodincă Varro

174

2878

Ioneticu Maya

175

2997

Joițoiu Andreea Alina

176

3152

Humă Ioana Cezara

177

3246

Trif Maria Andreea

178

2968

Lupu Teodora

179

2603

Ciobanu Andreea

180

2607

Covrig Bianca

181

2760

Rotariu Solomon

182

2742

Berbec Mădălina

183

2989

Maxiniuc Diana Alexandra

184

3125

Vereș Eliza

185

3146

Corniciuc Gabriela

186

2499

Olcsvari Aron

187

1851

Rotari Darin

188

1672

Pop Tania

189

2627

Digă Geanina

190

2557

Oroian Iulia

191

194

Kovács Zsófia

192

181

Bihon Daniel

193

148

Berekmeri Iris

194

76

Apostol Florinela

195

309

Tomoioagă Mircea Alexandru

223

Chicea Roxana Biatrice

197

3240

Szakacs Iulia Alexandra

384

Sava Elena

196
198

8

16
10
7
8

12
15
17
11
16
12
13
15
17
16
17
11
10
4

14
8

13
9

13
18
10
17
17
15

24

Palatul Copiilor Iași,IS,
prof.Mădălina Toma

MENȚIUNE
SPECIALĂ

Lic. de Arte, Oradea, BH,
prof. Klein Ioana Teodora
Șc.Gimn.„Teodor Murășanu” Turda, CJ,
prof.Bîlcu Mircea Alin

„

Lic. Tehnologic “Nicolae Dumitrescu’’,
Cumpăna, CT, prof. Rotaru Nina
Șc. Gimn. Nr. 10 Giurgiu,
prof. Bălan Lidia Ramona

„

Palatul Copiilor Constanța, CT,
prof. Panait Cristina

Col.Naț. „Mihai Eminescu”Botoșani, BT,
prof.Tarniță Mirela
Col. Tehnic Turda, CJ,
prof. Berekmeri Bela

Palatul Copiilor Iași, IS,
prof.Mădălina Toma

Lic.Tehno. de Electro și Telecomunicații
Constanța, CT, prof. Toma Elena
C. Șc. Pt. Educație Inclusivă ”Alexandru
Roșca”, Lugoj, TM, prof. Răducan Flora
Șc.Gimn.Specială Pașcani, IS,
prof. Puiu Mirela Mihaela
Șc. Gimn. Specială Nr. 1, Giurgiu,
prof. Juvină Mihaela
Col.Naț. „ M.Eminescu” Botoșani, BT,
prof. Condurache Adelina
Lic. de Arte, Oradea, BH,
prof. Peter Claudia

Col.Naț. „Mihai Eminescu”Botoșani, BT,
prof.Tarniță Mirela
Șc. Gimn. „Teodor Murășanu”, Turda,
CJ, prof. Picovici Maria
Col. Naț.„Octavian Goga” Sibiu, SB,
prof. Blăguțiu Cornelia,

Grăd. PP „Riki-Priki ”Reșița, C-S,
educ. Juca Floarea
Șc.Gimn.Specială nr.1, Giurgiu,
prof. Anghel Getuța
Șc. Gimn. „Teodor Murășanu” Turda ,
prof. Bereș Andrea
Șc.Gimn. „Dr.Balasi József” Curtuișeni,
BH, prof. Grigore Katalin
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PREMIUL
III

Șc.Profesională Specială „Ion Pillat”
Dorohoi, BT, prof. Diaconu Mariana
Șc.Gimn.„Teodor Murășanu” Turda, CJ,
prof.Bîlcu Mircea Alin

„

Clubul Copiilor Sighetul MaramațieiFiliala Borșa, MM, prof. Mocanu Andrei

„

Col. Naț.„Grigore Moisil” Urziceni, IL,
prof. Fera Lucica

Lic. Special „Moldova” Târgu Frumos,
IS, prof. Ciurea Ioana
Col. Tehnic Turda, CJ,
prof. Berekmeri Bela
Șc. Gimn. , nr 3, Piatra Neamț, NT,
prof. Chirvase Valentina
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199

682

Costea Aida Gabriela

200

862

Balint Finias

201

70

Borbel Sara Cristina

202

939

Munteanu Alexandra

203

958

Suciu Ariana

204

969

Csabai Răzvan Ioan

205

977

Adam Iosif

206

1084

Orban Erika Maria

207

1201

Anghelescu Raymond
Andrei

208

1209

Gaie Bogdan

209

3115

Miklo Andrea

210

1265

Petridean Alexandru
Daniel

211

1975

Rus Denisa

212

1915

Covaci Carmen

213

1734

Ilie Ioana Laura

214

1717

Moisă Amalia Georgiana

215

1641

Tălmaciu Denisa

216

1584

Apopei Roxana

217

1572

Havîrneanu Ines

218

3131

Bot Mădălin

219

1460

Faur Raisa

220

1559

Tudoran Mariana

221

2135

Mocanu Teodora Basalic

222

2149

Peleș Alexia Ștefania

223

3012

Ungureanu Eliza Tania

224

3028

Secașiu Darius Gheorghe

225

3029

Pop Ionuț Gabriel

226

3050

Boca Ștefania Iris

227

3078

Spiridon RobertoRiccardo

16

Lic.Tehnologic„Dumitru Dumitrescu”
Buftea, IF, prof. Carastanef Rodica

12

Lic. de Artă Sibiu, SB,
prof. Oprean F.Crina

9
9

14

Centrul de Pedagogie Curativă Simeria,
HD, prof.Chiru Raluca

„

Clubul Copiilor Lipova, AR
prof. Iordache Camelia

„

Lic.Tehnologic nr. 1 Șuncuiuș,BH,
prof. Lazău Alina Maria

17
VIII

Centrul Școlar de Educ. Incluzivă Alba
Iulia, prof.Palanciuc Ligia-Cristina

9
II

Centrul Școlar de Educație Incluzivă
Alba Iulia, AB, prof. Coza Ioana
Șc. Gimn.nr.27,Brașov, BV,
prof. Dumigru Antonia-Lia
Șc. Gimn.„IonPilat” Pitești, AG,
prof. înv.prim. Andrei Mihaela

6
7

13

Lic.cu Program Sportiv Baia Mare, MM,
prof.Kulik Minodora

18

Lic. de Arte, Oradea, BH,
prof. Iștoc Ana Maria

15

Lic. Teoretic „Petru Maior„ Ocna Mureș,
AB, prof.Pădurean Nicoleta

16

Lic. de Arte „Regina Maria” Alba Iulia,
AB, prof. Borteș Narcis

16

Col. Tehnic „Traian Vuia” Oradea, BH,
prof. Tomescu Ioana

16

Col.Naț. de Informatică Piatra Neamț,
NT, prof. Ursache Dumitrița Ionela
Șc.Prof. Specială Ștefan Cel Mare, NT,
prof.Pavelescu Luminița

17
12

Lic.Tehnologic „Transilvania” Deva,
HD, prof. Demeter Sorin-Marin

14

Lic. de Artă „Ștefan Luchian” Botoșani,
BT, prof.Vasilescu Ana Roua

11

Palatul Copiilor Bacău, BC,
prof. Grecia Emma

15

Lic. de Arte Oradea, BH,
prof. Dat Liana

7

Lic.Tehnologic„Crișan” CrișciorHD,
prof.Manea Claudia

17

Col.Tehnic”Gheorghe Balș” Adjud, VR,
prof. Sava Cecilia

11

Palatul Copiilor Iași-Structura Belcești,
prof.Popa Maria

11

Col. Naț. „Mihai Viteazul” Sfântu
Gheorghe, CV, prof. Stupu Elena-Bianca

17

Col. Economic „DPM”Alba Iulia, AB,
prof. Cetean Ioan Emil

13

Lic. Tehno.Special pt Deficiențe de Auz
Cluj-Napoca, prof.Stăncioiu Anca Maria

10

Lic. Tehno.Special pt Deficiențe de Auz
Cluj-Napoca, prof. Grovu A. Raluca
Șc. Gimn.nr. 16 Oradea, BH,
prof. Bulc Anca-Corina
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Col. Naț.„Roman-Vodă, Roman, NT,
prof. Popa Elena-Brîndușa
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3084

Hereș Iulia- Daria

229

2219

Savin Ilaria

230

2314

Moldovan Dalia

231

2507

Badea Alina

232

2379

Rusz Rafael

233

3142

Mocanu Gabriela

234

2537

Zah Lavinia Nicoleta

235

2548

Ketmet Elmas

236

2579

Timiș Rebeca

237

3377

Korbuly Astrid

238

1271

Petraș Gabriela Larisa

239

3355

Secară Florin

240

3323

Dobra Robert-George

241

3147

Croitoru Șerban George

242

3033

Morea Andreea

243

3252

Dragomireșteanu Yvona

244

3257

Szabo Andrei-Casian

245

361

Toader Ioana Cristina

246

2983

Tache Natalia Gabriela

247

2943

Ionescu Ana Izabela

248

2783

Negrii Mara

249

2621

Bărbieru Gabriel

250

1427

Nedelcu Raluca Maria

251

3055

Crăciun Oana Maria

252

2622

Rusu Cătălina

253

2673

Tătaru Flavia

254

1136

Mohammad Rajaa Mariam

255

906

Lazăr Ariana

256

51

Măran-Crețan Eduard
Cristian

12

Lic. Tehnologic„Grigore Moisil” Târgu
Lăpuș, MM, prof.Tuns Valentina
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4

Grăd. PP „ Dumbrava Minunată”, Cluj
Napoca, prof.î. p.Moldovan Alexandra

„

15
8

10
13
11
13
6
6

14
17

Col. Naț. de Artă „George Apostu”, Bacău,
BC, prof. Bogdan Florența

„

Palatul Copiilor Giurgiu, Filiala Bolintin
Vale, prof. Vintilescu Nina

„

Lic.Teoretic Buziaș, TM,
prof. Fanu Ioana Valentina

Palatul Copiilor Galați, GL,
prof. Costandache Andreea

Gimn. „Romul Ladea” Oravița, C-S ,
prof. Anoca Adelita

Col. Naț. de Arte „Regina Maria”
Constanța, CT, prof. Ciucalău Roxana
Grăd.PN nr.3 Oțelu Roșu, C-S,
prof.înv.preșc.Montoi Mioara

Grăd. PP „N. Leanau” Timișoara, prof.
Maxim Monica Cristtina + Kovacs Rafael
Șc.Gimn.„Mihail Kogălniceanu”Sebeș,
AB, prof.Pădurean Nicoleta
Șc. Prof. Specială Piatra Neamț, NT,
prof. Ghineț Avisarion

11

Col. Naț. „Vasile Goldiș ”Arad, AR,
prof. Neamțu Alexia

13

Lic. Tehno.Special pt Deficiențe de Auz
Cluj-Napoca, prof. Oltean Irinel-Lucia

14
15
8

15
6

14
15
17
6
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17
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15
6

26

Col.Naț. „Mihai Eminescu” Botoșani, BT,
prof.Tarniță Mirela
Lic. Tehnologic „D.Dumitrescu” Buftea,
IF, prof. Carastanef Rodica
Lic.Teoretic„Gelu Voievod” Gilău, CJ,
prof. Abrudan Viorica
Palatul Copiilor Reșița, C-S,
prof. Imbrea Magdalena Cristina

Grăd. P.P „Aripi Deschise” Pitești,AG,
prof.înv.preșc. Gheorghe Alina,
prof. înv. preșc.Lintescu Mihaela

Palatul Copiilor Constanța, CT,
prof. Panait Cristina
Șc. Gimn. Nr.7, Sem.Teol. “Sf. Gheorghe”
Botoșani, BT, prof. Pînzariu Ionela
Lic. “Voievodul Mircea”,Târgoviște,DB,
prof. Zamfirescu Raluca
Palatul Copiilor Craiova, DJ,
prof. Olaru Mihaela
Șc. Gimn.nr. 16 Oradea, BH,
prof. Bulc Anca-Corina

Lic. “Voievodul Mircea”, Târgoviște, DB,
prof. Zamfirescu Raluca

Col.Naț. Pedagogic “Spiru Haret”Focșani,
prof. Georgiana Mateiu
Lic. Tehnologic„Tomis” Constanța, CT,
prof. Botez Raluca

Lic.Special ”Moldova” Târgu Frumos,IS,
prof. Laic Marcela
Grăd. Cu PP Nr.26 Timișoara, TM,
educ.Tuduce Andreea Daniela
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Szabó Szilvia

258

143

Onacă David-Daniel

259

177

Fechete Mariana

260

385

Ciocodan Emkia

261

721

Lup Maia

262

962

Torjoc Andreea Cristina

263

978

Stoica Sebastian Ricardo

264

995

Vaida Maria Denisa

265

1967

Bal Sofia Maia

266

1969

Danciu Alexandru

267

1978

Trache Beatrice

268

3128

Risko Vanessa

269

3031

Tomoioagă Lia

270

2244

Szabo Ilinca Teodora

271

2255

Malița Roberta Alexia

272

2048

Sîrbu Alexia

273

1959

Pintea Ana

274

2377

Miron Elena

275

2389

Dumitrașcu Sergiu Ștefan

276

2490

Vădan Furdui Alessia

277

2197

Anghelina Ionela Paula

278

2546

Georgescu Iulia

279

3389

Vălean Ariana

280

3178

Tabetu Andrada Lavinia

281

3109

Naphegyi Zsófia

282

3219

Nichifor Alina Mihaela

283

3245

Sin Florina Mariana

284

3284

Ilia Daria

285

3320

Drăgușin Selena

257

14
VI

Lic.Teor.„Ady Endre”Oradea, BH,
prof. Czirják Enikӧ
Șc.Gimn.„Avram Iancu” Turda, CJ
prof.Bîlcu Mircea Alin
Șc.Gimn. Nr.1 Nucet,BH,
prof.Benchiș Mihaela-Florina
Șc. Gimn. , nr 3, Piatra Neamț, NT,
prof. Chirvase Valentina
Șc.Gimn.„Teodor Murășanu” Turda

15
14
14
12
VI
17

Lic.de Arte Oradea, BH,
prof. Meza Andreea Anamaria

17

Lic. Tehnologic „Alexandru Borza”Cluj-Napoca, prof. Farmaciuc Rodica

13
II

Centrul Școlar de Educație Incluzivă
Alba Iulia, AB, prof.Coza Ioana

8

Clubul Copiilor Turda, CJ,
prof. Țop Adrian

17

Lic.Teo.„Coriolan Brediceanu”Lugoj, TM,
prof.Popescu Teodora

16

Lic. de Arte „Regina Maria” Alba Iulia,
AB, prof. Borteș Narcis

17

Lic. de Arte, Oradea, BH,
prof. Peter Claudia

14

Lic. Tehno.Special pt Deficiențe de Auz
Cluj-Napoca, prof. Oltean Irinel-Lucia

13

Col.Naț. „Gheorghe Șincai” Baia Mare,
MM, prof. Pop Debrețeni Susana

12

Col. Naț. „Onisifor Ghibu” Oradea, BH,
prof. Derecichei Simona Mihaela

16

Lic. Teoretic „Coriolan Brediceanu”
Lugoj, TM, prof.Popescu Teodora

10

Clubul Copiilor Turda, CJ
prof. Rus Corina-Sidonia

16

Palatul Copiilor Bacău- Filiala Clubul
Copiilor Onești, prof.Păsoi Elena Beatris

10

Palatul Copiilor Ploiești, PH,
prof. Șuteu Simona

10

Lic. Teoretic „Pavel Dan”, Câmpia Turzii,
CJ, prof. Călin Cecilia Veronica

10

Clubul Copiilor Sângeorz-Băi, B-N,
prof. Anuța-Candale Maria Teodora

11

Col. Naț. de Arte „Regina Maria”
Constanța, CT, prof. Ciucalău Roxana

8

Clubul Copiilor Câmpia Turzii, CJ,
prof. Țop Stanca

5

Palatul Copiilor „A.Băran”, structura
Drăgănești Olt,OT,prof. Becheanu Maria

15

Lic.de Arte, Oradea, BH,
prof. Biró Anett-Krisztina

13

Asociația A.D.M.I.S. Amara, IL,
prof. Sandu Dorina

18

Col. Tehnic Turda, CJ,
prof. Berekmeri Bela

Șc. Gimn. „Aurel Peia” Ezeriș, C-S,
prof. Voică Tatiana

13
14

27

Col. Naț. „Vasile Goldiș ”Arad, AR,
prof. Neamțu Alexia
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2498

Nicoară Julia

287

3120

Pocian Anna

288

3371

Necula Georgiana Emilia

289

2737

Micu Patrick

290

2957

Irimia Veronica

291

2963

Ciobanu Vlad

292

1965

Bilcz Ianis

293

3279

Hațegan Denisa

294

3280

Kristof Andrei

295

303

Tache Irina Ioana

296

3335

Galan Denisa

153

Săvan Emma

298

2668

Czinczok Daria

299

3254

Roșu Darius-Dorin,
Ghic Marian-Vasile

300

203

Gavra Ida

301

3127

Zeffer Szilvia

302

592

Zaharia Maria

303

646

Popescu Alesio

304

662

Ungureanu Patrik

305

3123

Chezan Alexandra

306

1014

Potor Giulia Gynthia

307

1031

Mușa Maria

308

3113

Tirla Florentina Georgiana

309

1966

Mărginean Darius

310

3083

Criste Teodora-Elena

311

2216

Radu Denisa

312

2257

Dudeș Ioana Izabela

313

462

Joldeș Luisa

314

683

Dumitru Delia-Nicoleta

297

11

Șc. Gimn. „Teodor Murășanu”, Turda,
CJ, prof. Picovici Maria

17

Lic. Teoretic Costești, AG,
prof. Dinu Georgeta Corina
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12

Lic. de Arte, Oradea, BH,
prof. Peter Claudia
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6

Clubul Copiilor Turda, CJ,
prof.Mureșan Anca

„

11
4

10
16
11
12
V
13
14
13
8
9

15
17
14
5
6

14
15
6

Palatul Copiilor Iași, IS,
prof. Marina Antohi
Palatul Copiilor Iași, IS
prof. Mădălina Toma

Clubul Copiilor Turda, CJ,
prof. Țop Adrian

Lic. Teoretic Teiuș, AB, prof. Popescu
Ioana-Mirela
Lic. Teoretic Teiuș, AB,
prof. Popescu Ioana-Mirela
Șc.Gimn. „Mihai Eminescu” Pitești,
AG, prof. Petean Roxana

Șc. Gimn.Corocăiești, SV,
prof. Paveliuc Florența
Șc.Gimn.„Teodor Murășanu” Turda, CJ,
prof.Bîlcu Mircea Alin
Șc. Gimn. «Toma Cocișiu››, Blaj, AB,
prof. Gherghin Delia
Lic.Teoretic„Gelu Voievod” Gilău, CJ,
prof. Abrudan Viorica
Lic. Waldorf Timișoara, TM,
prof. Basa-Miu Iuliana
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28
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„

Lic. de Arte, Oradea, BH,
prof. Peter Claudia

Col.Naț.„Ioan Slavici”Satu Mare SM,
prof. Gambos Corina
Șc. Gimn.nr.27,Brașov,BV,
Învățător, Mînecuță Elisabeta

Lic. Tehnologic„Grigore Moisil” Târgu
Lăpuș, MM, prof.Tuns Valentina

11

„

Grad. cu PP , Nr. 5, Lugoj, TM, prof. înv.
preșc. Căciulan Cristina Mariana

Lic. Tehnologic “ Aexandru Vlahuță”
Sendriceni, BT, prof. Mîndru Valerica

12
13

„

„

Lic. de Arte, Oradea, BH,
prof. Iștoc Ana Maria

18

„

Lic. de Arte, Oradea, BH,
prof. Peter Claudia
Șc, Gimn. Nr. 13, Botoșani, BT,
prof. Zaharia Garofița,

18
8

„

Clubul Copiilor Turda, CJ,
prof. Țop Adrian

Col. Naț. de Artă „George Apostu”,
Bacău, prof. Rotaru Bianca Andreia

Col. Naț. „Onisifor Ghibu” Oradea, BH,
prof. Derecichei Simona Mihaela
Șc. Gimn. nr 3, Cugir, AB,
prof. Vereș Mihaela
Lic.Tehnologic„Dumitru Dumitrescu”
Buftea, IF, prof. Carastanef Rodica
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3132

Ștefu Luana

316

3392

Crișan Tudor

317

3008

Bâlbă Florentina
Georgiana

318

1154

Pașca Maria

319

1960

Farkas Vera

320

3126

Turkalj Anna

321

3349

Onciuleanu Simona

322

3347

Buz Medeea-Viorela

323

3324

Stana Alexia

324

2817

Topai Răzvan

325

2886

Lucaci Ioan

326

1968

Pintea Traian

327

3101

Baki Evelin-Dorka

328

2853

Cîrciu NicoletaAlexandra

329

2823

Muștiuc Andra Ștefania

330

2667

Șipoș Miruna-Cătălina

331

2993

Popescu Ioana

332

350

Mladin Daniela

333

3124

Mihai Alma

334

304

Vesa Riana-Maria

335

94

Petrescu Irina

336

960

Iova Filip

337

1313

Oprea Ioana Maria

338

1964

Șimon Darius

339

2065

Pantea Paula

340

3122

Ile Patricia

341

315

Mucenicu Andrei

342

3227

Ghica Elena Carmen
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16
13
13
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12
16
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XII
16
12
V
13
15
17
10
14
14
10
16

Lic. de Arte Oradea, BH,
prof. Dat Liana
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Clubul Copiilor Câmpia Turzii, CJ,
prof. Țop Stanca
Șc. Gimn. Dersca, BT,
prof. Afusoaie Vasile

„

Clubul Copiilor Turda, CJ
prof. Rus Corina-Sidonia

„

Șc. Gimn.Ieud, MM,
prof.Ilea Maria

Lic. de Arte, Oradea, BH,
prof. Peter Claudia
Șc. Gimn. Dorohoi, BT,
prof. Pinteală-Săviuc Lavinia-Roxana

Șc. Gimn. Nr. 2 Poieni, com.Buntești, BH,
prof. Ștef Angelica-Augusta

„
„
„
„

Col. Naț. „Vasile Goldiș ”Arad, AR,
prof. Neamțu Alexia

„

Lic. Tehn. “Nicolae Dumitrescu’’,
Cumpăna, CT, prof. Mangiurea Luminița

„

Col.Tehnic Nr. 1 Vadu Crișului, BH,
prof. Baciu Simona
Clubul Copiilor Turda, CJ,
prof. Țop Adrian

Lic.de Arte, Oradea, BH,
prof. Biró Anett-Krisztina
Șc. Gimn.Nr.1 Văgiulești, GJ,
prof. Corlan Cornelia

Șc.Gimn. Nr. 7, Petroșani, HD,
prof. Trîncă Anișoara Antigona

Col.Naț. “Iosif Vulcan” Oradea, BH,
prof. Koșa Andrea Iren
Grăd. P.P.„Voinicel” Cugir, AB,
prof. Ispas Diana

Lic. Tehnologic Nr. 1 Salonta, BH,
prof. Pintea Diana
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Lic. de Arte, Oradea, BH,
prof. Peter Claudia

„

Șc. Gimn. Nr. 27, Timișoara, TM
prof. Olariu Aurora

„

Col.Naț.„Bănățean” Timișoara, TM,
prof. Cărăbaș Adina
Lic.de Arte Oradea, BH,
prof. Meza Andreea Anamaria

Col. Naț. „Titu Maioresc” Aiud, AB,
prof.Stîncel Diana,
Clubul Copiilor Turda, CJ,
prof. Țop Adrian
Șc.Gimn. Mașloc, TM.
prof. Szigeti Aurora,

Lic. de Arte, Oradea, BH,
prof. Peter Claudia
Șc. Gimn. Nr 1 Bicazu Ardelean, SV,
prof.înv. primar Mucenicu Viorica
Asociația A.D.M.I.S. Amara, IL,
Bibliotecar Nichifor Manda
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3391

Gacs Timea

344

3117

Matei Maria

345

2670

Cinezan Oana

346

3077

Amarghioalei Ioana-Diana

347

3134

Barna Tamara

348

2305

Feldrihan Tudor

349

2784

Rasiga Nectaria

350

3119

Sescu Isabela

3342

Pascal Maria

351

11

Clubul Copiilor Câmpia Turzii CJ,
prof. Țop Stanca

6

Grăd. P.N .”Prietenia”Teiuș, AB, prof.
înv. preșc.Muntean Adriana-Mihaela

15
17
15
8

16
17
14
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Lic. de Arte, Oradea, BH,
prof. Iștoc Ana Maria

„

Col. Naț.„Roman-Vodă, Roman, NT,
prof. Popa Elena-Brîndușa

„

Lic. de Arte Oradea, BH,
prof. Dat Liana

Lic.Teoretic „Avram Iancu” ClujNapoca, CJ, prof. Cîmpean Adriana
Șc. Gimn.nr.5 Seminarul Teologic
„Sf.Gheorghe” Botoșani, BT,
prof.Pânzariu Ionela

Lic de Arte, Oradea, BH,
prof. Klein Ioana Teodora
Șc. Gimn.„ Mihai Eminescu” Bănești,
SV, prof. Paveliuc Florența

„
„
„
„
„
„

Mențiune= 100
Mențiune Specială=90
Premiul III= 65
Premiul II = 44
Premiul I= 32
Premiul Special=20
Premii= 351
Diplome participare= 3. 052
Lucrări eliminate din concurs= 23

TOTAL CREAȚIE PLASTICĂ = 3.426

Manager de proiect,
Constantin Popuța
(STelu Pop)
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Bozon

De ce scriu
Anica Andrei-Fraschini
În tinerețe, aveam impresia că, odată cu înaintarea în vârstă, se tocesc trăirile. Ei bine,
remarc că eu devin din ce în ce mai sensibilă, mai profundă - ca să nu zic încâlcită - în analize,
mai subtilă - ca să nu zic sâcâitoare - în sinteze. Mai nemulțumită în multe acțiuni și fapte de zi
cu zi, mai doritoare de perfecțiune, mai extaziată în fața marelui miracol continu, al naturii. Că
nevoia de contemplare crește, meditația se extinde. Se amplifică foamea de comunicare, setea de
rezonanță. Se instalează tăcerea, ca o regină diplomată, acolo unde consideră că este locul ei. Se
produce continuu o selecție, o filtrare a tot ce vine înspre mine. Rămâne doar ce mi se potrivește.
Pleacă, zboară atât de repede și dispare, tot ce nu se acordează ființei mele.
Îmi dau seama că s-a petrecut o autocunoaștere mai bună și o evoluție. De felul meu, am
fost mereu interesată să aflu ce e cu mine, sunt introspectă și, nu de puține ori, introvertită. Dar,
vai, cu ce dureri, cu ce prăbușiri, morți și renașteri, a trebuit să am de-a face, pentru a ajunge aici,
unde încă am de lucrat. Spun "a trebuit" și nu "s-a întâmplat", pentru că am ajuns la concluzia că
totul are un rost, un sens, o semnificație, o trebuință. E convingerea mea de acum. Nu țin decât s-o
înfățișez, nicidecum s-o insuflu, cu atât mai puțin s-o îndes în capul cuiva.
De ce scriu? Pentru a da afară și a mă răcori. Dacă îi și servește cuiva scrisul meu, e cu atât
mi bine. Dar tot ce iese din gândul, trăirea, mâinile mele, literele, dar și culorile și formele, are, în
primul rând, rolul de a mă elibera.
Cuvintele se amalgamează în ființa mea și mă apasă dinspre interior, cu presiuni de nesuportat. Devine o necesitate vitală, să le orânduiesc și să le dau drumul. Nu urmăresc nici să placă
cuiva, nici să primesc laude. Ba, chiar aș spune că sunt încurcată de aprecierile eventuale și poate
că, și de asta, mult din ce-am scris a rămas nedivulgat.
Când am dat de Eminescu, înainte de adolescență, m-am pierdut zile la rând, nu mi-am făcut temele și am fost o rebelă până la rătăcire, în treburile și îndatoririle de atunci, eu, care eram
cuminte și disciplinată. Eram pe cale să înțeleg că cine se dezvăluie într-atât riscă să fie înhățat.
M-am temut. Am trăit mai mult în bula proprie, afișând numai strictul necesar: cel care era cerut
în cercul meu, în societatea din care făceam parte, conform educației primite.
Azi nu-mi mai pasă ce se poate întrevedea din scrisul meu. Nicicând și nicicum nu se pot
descoperi tainele unui suflet. Ele rămân numai și numai între sine și Dumnezeu. Doar că lumea
adoră să interpreteze, lumea e un vânător înrăit, de povești despre alții. Nu despre sine. Le și inventează, le asamblează, colorează, tapetează. Vedem ce se întâmplă prin mass-media : se varsă
în puhoi totul, fără niciun respect față de om. Nici față de cel devoalat, nici față de public. În cazul
celor cu bun-simț, se petrece o suferință și o retragere din fața reflectoarelor. În cazul celor fără,
are loc o înverșunare de genul: "Da? Lasă, că vă arăt eu!"
Nu știm unde e punctul la care ar trebui un stop. Căci fiecare dintre noi are limitele lui, cu
excepția celor care se cred nelimitați în expansiunea lor. Asta frizează nebunia și, într-o bună zi,
apare o frână grosieră - din interior, dar cel mai adesea dinafară - care oprește dramatic tăvălugul.
Câte drame s-au mai petrecut... Culmea e că, oricât ar fi trasă de mânecă persoana, de către unii
dintre apropiați, ea va spune : "Lasă, că știu eu ce fac!".
Chibzuința este o virtute greu de atins. Ca și renunțarea. Pentru cei aflați în primele eșaloane
expuse publicului, deformarea psihicului lor este evidentă. Ei numesc asta ascensiune și le place
să urce, cu tot cu auto-păcălirea pe care n-o conștientizează. Dintre acoliți, cei mai mulți profită.
Există puțini lideri adevărați, dar și popoarele se lasă parcă prea ușor prostite. Da, despre
asta este vorba. Iar mass-media ar trebui să educe, nicidecum să incite.
Pornisem de la cu totul altceva și iată unde am ajuns! Se mai întâmplă...
Pe data viitoare! Să fiți sănătoși și bucuroși, să fie pace !

A A-F
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CASA COPILĂRIEI
Am căutat intrarea într-o lume de basm,
Am găsit comorile mult râvnite,
Am descoperit misterele aventurii
Și nu m-am oprit aici.
Am vrut să trec dincolo de bariera dintre vis și realitate,
Dar sufletele de aur m-au oprit.
Am căutat pătrate de luminițe încrezătoare,
Am vrut să evadez.
Dar razele soarelui, dulce mi-au șoptit,
Mi-au arătat adevărul,
Mi-au spus că vreau să rămân copil.

Mențiune - Giurconiu Daniela,
13 ani, cl.a VII-a,
Șc. Gimnazială „Alice Voinescu”,
Drobeta Turnu-Severin, Mehedinți
Prof. Ionel Gabriel-Adrian
Cântec de primăvară
Este mare veselie
Și prilej de bucurie,
Păpădiile-nfloresc,
Păsările ciripesc.
Fluturi mici stau pe o floare,
Își întind aripi în soare.
Aerul e parfumat,
Vin miresme neîncetat.
Primăvara a sosit,
Floricele-au răsărit,
Soarele ne-a încălzit.
Tare mă simt fericit!

Mențiune - Tamba Alexandru,
7 ani, clasa pregătitoare, elevi cu deficiențe vizuale,
CSEI Cristal Oradea,
Prof. coord : Vesa Maria Ramona
34
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Cățelușul meu iubit
Eu am un cățeluș
Deși nu e de pluș
Și nu-i o jucărie
Îmi place tare mie.
Ca buburuza e pătat
Dar pe blăniță e curat.
Îl spăl și-l îngrijesc mereu
Îi dau și din săpunul meu.
Cățelul meu e meloman
Îi cânt mereu și la pian.
Îi place valsul lui Bobiță
Și mișcă vesel din codiță.
Bobiță e un năzdrăvan
Mai face pozne pe maidan
Dar e-un prieten adevărat
Și-l voi iubi neîncetat!

PISICA

Mențiune - Pop Teodora,
8 ani, cl. I, elevi cu deficiențe vizuale,
CSEI Cristal Oradea,
Prof. coord. : Vesa Maria Ramona

Am o pisicuță mică
Cu blăniță argintie,
Vrea să prind-o rândunică
Roșioară sub bărbie.
Rândunica zboară iute,
Pisicuța mea e mică
Și rămâne să se uite
Cu ciudă, la rândunică.
Mențiune - Codreanu Raul,
9 ani, cl. a I- a, înv. special,
Centrul de Pedagogie Curativă Simeria, Hunedoara,
Prof. Păcală Monica
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IEPURAȘUL BOTICEL
Iepurașul Boticel
Vrea să fie un model.
El se spală dimineața,
Pe urechi, pe dinți, pe față.
Morcovi proaspeți zilnic cere
Și primește cu plăcere,
Mama îi aduce-ndat,
Că îl vede așa curat.
FĂ ȘI TU CA MINE,
CĂ AȘA E BINE !

Lume de poveste

Mențiune - Gherghina Maria,
6 ani, Grupa Mare,
Grădinița PP Nr. 9 Baia Mare,
Prof. înv. preșc. Marchiș Mihaela

Eu am opt ani și jumătate,
Îmi place mult să fac de toate:
Să mă joc, să cânt la vioară,
La fel de mult să merg la școală.
Știu să scriu, să socotesc
Și povești știu să citesc.
Nu am frați, nici surioare,
Dar am multe animale.
În grădină-mi place mult,
Păsărele să ascult,
Soarele să îmi zâmbească
Și părinții să mă crească.
Lumea-n care cu toți trăim
E o lume de poveste.
Bomboane noi ronțăim
Și mai facem niște teste.
Toată ziua ne jucăm,
Ciocolată noi mâncăm.
Parcă este luminată,
Această lume minunată.
Orice zi e sărbătoare,
De înveți s-o prețuiești,
Căci copilăria vine
La toți cei ce o primesc!
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Mențiune - Fleșeru Vera,
9 ani, cl. a II-a,
Liceul de Artă Sibiu,
Prof. înv. primar Iosif Larisa-Ștefania

A fi copil
A fi copil înseamnă mult,
Înseamnă să te bucuri,
Să stai lângă părinții tăi
Și să-i iubești de-a pururi.
Să fii copil e ca un soare,
Un soare mare și frumos,
Care mereu pe cer sclipește,
Ca un licurici luminos.
Când ești copil, tu poți să râzi,
Să te distrezi, să explorezi,
Să-nveți și să fii fericit,
Și să nu disprețuiești.
Să fii copil e-un zbor de fluturi,
Un zbor plin de culoare,
E o culoare ce-ți aduce
Clipele de splendoare.
A fi copil înseamnă mult,
Înseamnă să prețuiești,
Să prețuiești copilăria
Și să o trăiești!
Mențiune - Iușan Denisa Daniela,
13 ani,
Șc. Gimn. ”Lia Manoliu” Cornești, jud.Cluj,
Prof. Cristolțan Alina

Macii și fluturașul

Am fost la maci!!! - spun tuturor,
Ce tare mi-a plăcut!
Era și-un fluturaș în zbor,
Culorile frumoase i-am văzut.
Acum pictez câmpul cu maci
Și fluturașu-n zbor,
Să pot oricând să îl admir,
Când mi se face dor.
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Mențiune - Bercea Adrian Cristian,
5 ani,
Grăd. P. P. ”Dumbrava Minunată” Cluj-Napoca,
Prof. înv. preșc. Bustan Ilenuța

Rața și puișorii
Rața face mac, mac, mac,
Și mă cheamă jos, pe lac,
Unde-noată repejor,
Al ei galben puișor.
Dintre trestii mai apar
Și cu toți-n lac ei sar,
Vreo trei puișori zglobii,
Bulgăraș de păpădii.
Mențiune - Moldovan Alexia,
6 ani, Grupa mare.
Grăd. cu PP ”Lumea Piticilor” Dej, jud.Cluj,
Prof. înv. preșcolar Tămaș Mihaela Adriana

Prima zi de primăvară
Astăzi e o zi cu soare
Și e bucurie mare.
Primăvara a venit,
Floricele-au înflorit.
Albinuțe hărnicuțe,
Mititele și drăguțe,
Zumzăie din floare-n floare,
Parcă-i zi de sărbătoare.
Buburuze, fluturași,
Se joacă cu bondărași.
Vin furnici și licurici
Ca să vadă: ce-i aici?
Vaca-Domnului, poștaș,
Dă de veste prin oraș:
- E o mare sărbătoare!
Primăvara vine-n zare!
S-o primim cu bucurie!
Ne aduce veselie!
Râsete și voie bună
În grădină se adună!
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Mențiune - Toth Daria-Anastasia,
7 ani, cl. I,
Șc. Gimnazială Jimbolia, Timiș,
Învățător,Horvati Petru

Câtă bucurie!
Din alte țări,
Care sunt în alte zări
Însorite
Sau înflorite,
Vin păsări înotând lin,
Pe cerul senin.
Printre crengi,
Mugurii plesnesc,
Când rândunelele ciripesc,
Iar mireasma florilor
Şi frumusețea culorilor,
E încântarea oamenilor.
Mențiune - Baldigău Antonia,
7 ani
Şc. Gimn. ,,Vasile Alecsandri” Roman, Neamţ
Prof. înv. primar Romaniuc Cristina

COPILĂRIE FERICITĂ

Bine e la mine-acasă,
Unde copilăria mea-i frumoasă.
Sunt fericit cu familia lângă care cresc
Și pe părinții mei eu îi iubesc .

Doamne, cât este de bine,
Cu familia lângă mine.
Sunt bucuros, sunt împlinit,
Sunt fericit ! Atât de fericit !
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Mențiune - Petraru Nicholas-Laurențiu,
5 ani, grupa combinată
Grădinița P.N.Doman, Caraș-Severin,
Prof. învăț. preșcolar Manciu Adriana

Cățelușul Mocioflică
Mocioflică, fără frică,
S-a întâlnit cu o pisică
Și pisica îi spunea:
- Hai în aventura mea!
Mocioflică fără frică,
- Ție chiar nu îți este frică?
- Nici de arici, nici de furnici,
Nici măcar de oameni mici?
- Măi pisică, măi pisică,
Tu chiar crezi că îmi este frică?
Nici de arici, nici de furnici
Nici măcar de oameni mici.
Dragul meu, măi Mocioflică,
Mie, chiar îmi este frică!
Este o umbră mititică,
Chiar în spatele tău, Mocioflică!
Mențiune - Almășan Mara,
6 ani,
Grăd. cu P.P. „Playful Learning” , Cluj-Napoca,
Educator, Rogozan Maria

Copilărie

Copilărie, raza mea de soare,
Ești petală gingașă de floare,
Ești vis, culoare și speranță,
Cel mai frumos cadou din viață.
Copilărie, glas duios de mamă,
Îmbrățișare, zâmbet ce mă cheamă,
Ești cutezanță, pace, bucurie,
Zbor lin de fluture și melodie.
Copilărie, primăvara vieții,
Mărgăritar din roua dimineții,
Ai curiozitate, puritate,
Senin, iubire și sinceritate.
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Mențiune - Chiriță Daiana,
7 ani, cl. I,
Lic. Teo ,,Mihai Eminescu” Călărași, Călărași,
Prof. înv. primar, Ivan Doina

Copilăria mea
Copilăria mea
Este ca o stea,
Ca un fulg de nea,
Și mă bucur că-i așa.
Ador clipele de joacă,
Cu animăluțele-n curte,
Grădina de la bunica
Și-o ador și pe mămica.
Iubesc școala mea cea dragă,
Iubesc vara, iubesc marea,
Iubesc iarna, iubesc vântul,
Iubesc florile și codrul,
Iarba verde, albinuțe,
Tot ce zboară și se joacă,
Nu mai spun de-ai mei părinți
Îi iubesc ca și pe sfinți.
Pentru mine, ei sunt totul,
Pentru ei, eu sunt
Și comoară, aer, soare
Și lumina ochilor.
Aș vrea să rămân copil,
Din păcate nu se poate,
Toate trec și toate vin,
Ca o șoaptă-n miez de noapte.
Șoapta vine de la Mama,
Spunând ce mult
Mă adoră,
Ce copil frumos eu sunt.
Auzind aceste șoapte,
Inima îmi bate tare,
Mă simt ca și într-un basm
Cu prințese, plutind pe mare,
Înspre soare.
Am prieteni, verișori,
Am bunica mea frumoasă,
Bătrânică și duioasă,
Vocea ei e foarte blândă
Mă inspiră și mă face
Să privesc la tot ce-mi place
Și la tot ce e frumos.
Nu aș da
Copilăria mea,
Am amintiri frumoase
Despre ea!!!
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Mențiune - Pleiner Timea,
8 ani,
Șc. Primară „Kinderland” Cluj-Napoca,
Prof. Lingner Lilla

JOCURILE COPILĂRIEI
Ce este copilăria?
Oare este bijuteria
Cea mai de preț, a vieții?
Este vârsta curiozității?
Sau este vârsta de aur,
Ori este al inocenței tezaur?
Cred că este momentul când un balaur
Urmărește un Făt-Frumos cu părul de aur.
Copiii sunt plini de candoare,
De cântec și de putere creatoare,
Transformă totul în bucurie
Și privesc în zare cu uimire.
Joaca lor e primăvară,
Joaca lor e cântec de seară,
Joaca lor e un zbor de cocori
Și raze în șapte de culori.
Năzdrăvănia cântă,
Joaca este sfântă,
Copilăria este pragul vieții,
Unde dispare răceala gheții.
Mențiune specială - Domba Carmen,
13 ani, cl. a VI-a,
Șc. Gimn. Nr. 2 Poieni, com. Buntești, jud. Bihor,
Prof. Ștef Angelica-Augusta
FLUTURAŞUL
Fluturaş micuţ şi drag,
Ai zburat la mine-n prag,
Iar eu în casă te-am primit
Şi-s fericită c-ai venit.
Cu ale tale aripioare,
Ce au zburat din floare-n floare,
Tu mi-ai adus, drag fluturaș,
Multă căldură şi culoare.
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Mențiune specială - Muntean Ioana Sofia
Grupa mijlocie – 5 ani
Grădiniţa P.N.Nr.2 Oţelu-Roşu, Caraș-Severin,
Prof. înv. preșcolar: Simeanu Petra

Primăvara
Primăvară, primăvară,
Tu aduci florile iară,
Ne aduci doar bucurii,
Timp frumos pentru copii.
Vin și păsările-n țară,
Berzele-și fac cuiburi iară,
Oameni harnici care ară,
De cu zori și până-n seară.
Primăvară, ne-a fost dor,
De soare, de flori, de păsări călătoare,
De ploi ușoare, trecătoare,
De curcubee strălucitoare.
Mențiune specială - Lucaci Rebeca,
10 ani, cl. a III-a
Șc. Primară Nr.1 Telechiu - Hotar
Învățătoare: Ianc Florina

Casa mea
Curtea mea e colț de rai,
Iar căsuța-i ca-n poveste,
Cu mușcate, flori de mai,
Și cu soarele-n ferestre.
Casa mea e cânt și viață
Cu jocuri și poezie,
Iar părinții mei mă-nvață
Farmecul copilăriei.
Fie iarnă, fie vară,
Curtea mea e ca un vis,
E micuța mea comoară
Și mă simt ca-n paradis.
Casa mea e fermecată
Și cu drag în ea trăiesc,
E frumoasă, e curată,
Și de-aceea o iubesc!

Mențiune specială - Dobrică Sara Maria,
11 ani, cl. a V-a,
Col. Național „Dr. Ioan Meșotă” Brașov,
Prof. Pașca Anastasia
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CARTEA CU JUCĂRII

Carioci de curcubeu,
Oglindind păpuși și-un zmeu,
Povestind chiar cu sclipici:
Iepurași, iarbă, iubire,
Libelule, licurici…

Îndrăgită cărticică!
Norocoși pici-cititori!

Zarvă mare-n bibliotecă:
Buburuze, berze, brazi,
O ogradă și-o potecă…
Rumenii și calzi obraji!

Dulci bomboane, dulci copii!
E cartea cu jucării!!!

Flori-zăpadă de-albatros,
Labirint de fantezii,
Unicorni și albi și roz,
Teatru vesel zi de zi,
Ursuleți de catifea,
Rinoceri de mucava…
Inimi dalbe, de copii!
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Mențiune Specială - Coman Alexandra,
12 ani,
Palatul Copiilor din Craiova,
Prof. coord. Țacu Alina
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GRĂDINARUL
A fost odată un grădinar singur, zilnic el uda florile și tânjea după companie. Într-o seară, el se
holba cu niște ochi mari la lună, în timp ce uda un trandafir cu petale roz și spuse:
- Oh, ce mi-aș dori ca florile mele să vorbească, să am și eu cu cine sta de vorbă seara, atunci când
le ud… că tare mă simt singur și neajutorat și tare mi-ar prinde bine o companie…
Nu apucă grădinarul să-și termine dorința, când deodată parcă din cer se auzi o voce puternică
care spuse:
- Ai grijă ce-ți dorești, grădinarule, căci s-ar putea să ți se întâmple.
Grădinarul se freacă la ochi, își puse mâinile la urechi și se uită împrejur, mirat cum de o voce atât
de puternică i se adresa, fără ca nimeni să se găsească în jurul său.
- Cred că îmi pierd mințile de atâta singurătate, îngăimă grădinarul atunci când constată că nu
avea cine să-i fi vorbit și probabil vocea pe care auzise fusese doar o plăsmuire a imaginației sale.
Cu toate că realizase că foarte probabil acea voce misterioasă era doar rodul imaginației sale,
grădinarul s-a trezit dimineață cu un sentiment foarte ciudat și o emoție puternică, ce parcă îi
făcea stomacul să tresalte.
Se îndreptă către grădina unde se aflau florile și, deși îi era rușine chiar, că ar putea spera ca
micuțele plante să fi devenit vorbitoare, dorea să verifice, căci păstra totuși în suflet o licărire de
speranță că minunea se va fi împlinit.
Nici nu intră bine în grădină că deodată auzi zeci de voci care vorbeau în șoaptă. La început,
grădinarului nu-i veni a crede, dar mai apoi înțelese că, prin nu știu ce minune, dorința i s-a îndeplinit și că va avea ocazia să vorbească cu florile pe care de atâta timp le îngrijea.
Spre surpriza sa însă, florile nu păreau să i se adreseze cuviincios și cu recunoștința pe care acesta
o aștepta, din contră, auzea doar reproșuri și cuvinte urâte.
- Ce vreți de la mine, de ce îmi vorbiți atât de urat, ce v-am făcut cu ce v-am greșit?, întrebă grădinarul.
- Noi suntem foarte supărate, noi în fiecare an ne chinuim să încolțim și să înflorim, dar, de fiecare
dată, tu ne tai ca și cum nu ți-ar păsa deloc de noi, spuse un firicel de floare albastră, care parcă luă
cuvântul în numele tuturor celorlalte flori.
- Stați puțin, se apără grădinarul, eu nu intenționez să vă fac rău eu… încerc să am grijă cât mai
bine de voi, dar, vedeți, trebuie să vând florile pe care voi le produceți, pentru că am nevoie de bani,
să cumpăr îngrășământ, să cumpăr pământ, să-mi cumpăr ustensile necesare îngrijirii voastre.
- Nimic nu justifică faptul că tu ne tai, atunci când suntem mai frumoase…, își continuă cuvântarea
firicelul de floare albastră.
- Cum aș putea să-mi repar greșeala, întrebă grădinarul, cu o voce mai degrabă speriată.
- Va trebui să găsești o altă modalitate de a câștiga bani, fără să ne tai pur și simplu.
Un trandafir mic și timid, cu petale roz, chiar cel pe care grădinarul îl îngrijea atunci când și-a
spus dorința în fața lunii, i s-a adresat cu o voce blândă:
- Ai putea să ne vinzi în ghivece. Așa, noi am putea înflori și trăi în fiecare an, iar tu ai obține sumele
necesare îngrijirii celorlalte flori, cu aceeași dedicație, așa cum ai făcut-o și până acum.
- Bună idee, spuse grădinarul, așa voi proceda de acum încolo…
Apoi, trandafirul i-a cerut să se apropie și i-a șoptit la ureche următoarele cuvinte:
- Ei bine, grădinarule, eu cred că florile trebuie să rămână flori și să nu vorbească cu oamenii, iar
acum, c-ai înțeles lecția pe care ai avut-o de învățat, pune în pragul casei aceste petale care se vor
scutura din floarea mea și, până mâine, florile nu vor mai fi vorbitoare, iar tu vei ști ce ai de făcut.
Nici nu termină bine trandafirul ce a avut de spus, că trei petale roz se desprinseră și căzură la
pământ, iar el le strânse cu grijă de jos și le lăsă pe pragul casei, știind că ceea ce îi spusese trandafirul era adevărat.
Și din nou, ca prin minune, grădinarul nostru se trezi dimineață și nu mai înțelesese nimic. O fi
fost vis, o fi fost o minune, o fi fost doar imaginația sa bogată, alimentată de singurătatea care îl
macină… el se îmbrăcă repede să iasă afară, își luă șorțul pe care era cusută o floare mare roșie
și scria „clubul grădinarilor” cu ață verde, acel șorț din material albastru ca cerul senin într-o zi
de primăvară, ce avea și un mic buzunar pătrățos la mijloc, în care grădinarul obișnuia să-și țină
foarfeca. Își luă șapca pe care și-o așeză cu grijă pe cap, deoarece era destul de cald și nu dorea o
arsură chiar în creștet și, cu o viteză de neimaginat, coborî în josul scărilor din lemn de mesteacăn,
deschise ușa din sticlă și intră în grădină, unde florile erau la fel cum le lăsase cu o seară înainte.
Bineînțeles, nevorbitoare.
- Ce vis ciudat am avut, îngăimă Grădinarul când, deodată, zări pe pragul casei cele trei petale roz
de trandafir.
Mențiune specială - Șurianu Antonia Maria,
10 ani, cl. a III-a,
Lic. Teoretic ”Nikolaus Lenau” Timișoara,
Prof. coord. Malanciuc Daniela,
Prof.coord. Pinta Iulia Bianca
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Visul lui Kiki
Într-o dimineață, soarele strălucitor se strecoară printre perdelele de nori. Kiki se trezește
deschizând ochii încetișor, deoarece razele soarelui îi mângâie fața.
Kiki se decide să facă o plimbare în pădure. Ia un coșuleț cu o pătură de picnic, câteva
fructe, și pornește pe cărarea îngustă. În pădure, sunt mulți copaci și de aceea se vede doar pe ici,
pe colo, un petic de lumină. Fata se așază pe iarbă, obosită de atâta drum și începe să mănânce
fructele delicioase.
- Ooooh! Cred că aș putea să dorm puțin, spuse fata căscând.
Și adormi într-o clipită. Visa ceva asemănător cu o ploaie de înghețată. Toți copiii se înfruptau cu
înghețata care cădea din cer. Apăru un...
- Monstru de înghețată!, strigară copiii care au aruncat înghețata pe jos și începură să
alerge.
Și cum în orice poveste există un erou, în povestea noastră Kiki salvează situația.
- Înghețata se topește la căldură! Monstrul este din înghețată. Știu! Și monstrul se va topi.
Copii, urmați-mă! exclamă Kiki.
Spunând acestea, Kiki pornește spre poiana inundată de razele soarelui. Monstrul de înghețată îi urmărește, fără să știe ce-l așteaptă. Îndată ce a ajuns în poiană, Monstrului încep să i
se topească picioarele. Se împiedică și cade la pământ. În câteva minute, nu a mai rămas decât o
grămadă de înghețată topită.
- A dispărut!
- Super!
- Bravo, Kiki!
Fata se trezi brusc. Se uită în jur, dar nu vede nimic schimbat. Realizează că totul a fost doar
un vis. Se uită la ceas. Este deja ora prânzului. Pornește încet spre casă și când ajunge... surpriză!
Pe masă o așteaptă un bol uriaș cu înghețată. Începe să râdă, iar mama se uită nedumerită la ea.
Se apucă să savureze înghețata. În timp ce mănâncă, le povestește părinților peripețiile din vis.
Ce bine e să fii erou, chiar și în vis.
Mențiune specială - Icabaș Mara,
9 ani, cl. a III-a,
Lic.Greco-Catolic „Iuliu Maniu”, Oradea, Bihor
Prof. Popa Felicia- Nicoleta
Prof. Filimon Flavia
Un oraș al fanteziei
Erau ultimele zile pe care le petreceam în clasa a V-a. Gândul la vacanța de vară deja se infiltrase în mintea mea, eram pierdut la ore în razele strălucitoare ale soarelui, ce intrau încet prin
geamurile clasei, parcă chemându-mă afară.
Dintr-o dată, cred ca ochii mi s-au închis, m-am trezit pe un tărâm cu o căldură reconfortantă, dar fără soare pe cer. Doi copii stăteau sub coroana unui copac și jucau cărți. Am urmărit
cu atenție jocul lor și am observat că acele obiecte se mișcau singure. Copiii jucau un fel de „Macao”,
dar făceau schimbul de cărți cu puterea gândului.
Văzându-mă, m-au strigat să vin la ei și imediat le-am învățat jocul. Mi-au spus că toți copiii
au darul de a pune lucrurile în mișcare numai gândindu-se la ele, dacă sunt încrezători, puri și au
inimă bună.
- Iubirea îți dă orice putere, încearcă! Zâmbetul de copil și bucuria din ochii noștri sunt superputerile noastre, mi-a spus unul dintre ei.
Atunci, m-am gândit la părinții mei, la surioara mea, la prietenii mei și la glasul blând al bunicii.
Cărțile au început întâi să tremure în mâinile mele, apoi să plutească. Nu era magie, erau puterea
iubirii și inocența copilăriei.
Fiind prea pasionat de ceea ce tocmai descoperisem, am uitat de tot, neauzind nici vocea care
răsuna din cer, strigându-mă.
Pe cer, se vedea o sală de clasă în care niște goblini se ridicau din bănci și râdeau de cineva din
această lume. Am simțit că o rândunică cu penele ca cerul azuriu mă ciupea de mână.
M-am trezit cu capul pe bancă, în timp ce prietenul meu mă tot ciupea de mână. Mi-a povestit că
doamna profesoară mă strigase încontinuu, ca să mă trezesc, dar eu dormeam buștean. De asemenea, mi-a zis că toți colegii au râs de mine, dar au convins-o pe doamna profesoară să nu mă certe
și astfel am scăpat viu și nevătămat.
Am visat o clipă, dar a fost cel mai frumos și cel mai intens vis. A fost aievea sau a fost un vis ce
aș vrea să devină realitate? Oare noi, copiii, avem aceste superputeri? Sincer?! Nu de puține ori am
simțit puterea surâsului meu asupra adulților.
Mențiune specială - Păun Albert,
12 ani, cl. a V-a,
Șc. Gimn.„Mihai Eminescu”, Pitești, Argeș,
Prof. coord. Popa Florentina-Miana
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Extraterestrul de pe Neptun
A fost odată un extraterestru de pe planeta Neptun. Era mic și verde și era îmbrăcat în costum
de karate.
Toată ziua culegea fructe care erau roșii și verzi. Cele verzi erau foarte - foarte dulci. Părinții
lui de pe Neptun semănau un pic cu cei pe care îi are acum, pe Terra.
Tata avea cap de lup, dar era fără blană și bot și avea ochii roșii, ca să vadă bine în întuneric.
Mama era foarte mică, puteai să o ții în palmă, semăna cu o zână și avea pielea albă. Extraterestrul nu mai știe cum îl chema atunci, avea un nume care începea cu “A”. În limba neptuniană
“salut” se zice “nuni “.
Erau monștri acolo: tarantule și hipopotami. Erau înfricoșători și chiar periculoși, mai ales
hipopotamul cu gura tăiată, care îl vâna de sub pat. Dacă însă cădea lumina pe hipopotam, acesta
se transforma în nisip. Extraterestrul ar fi avut nevoie de un aruncător de flăcări, ca să omoare
monștrii, dar din păcate nu există aruncătoare de flăcări pe Neptun.
Extraterestrul era mic cât un bob de fasole și a venit pe Pământ, pe un munte. Plângea. L-a
adus vântul la un bărbat și la o femeie. Când i-a văzut, s-a gândit că ar putea să se prefacă că este
bebelușul lor.
Femeia citea și l-a înghițit pe extraterestru fără să își dea seama. Atunci, extraterestrul a
înghițit un pic din saliva ei și acum au amândoi aceeași salivă. Când l-a înghițit și extraterestrul a
văzut organele ei a zis “oau!”
Femeia a mâncat multe gogoși și a crescut extraterestrul în burta ei și apoi l-a născut. El știa
să vorbească și când era bebeluș, dar nu a zis nimic, ca să-și nu dea seama cineva că e extraterestru.
Era un pic plictisitor pe Neptun și ploua mult.
Extraterestrul nu vrea să meargă înapoi, vrea să rămână aici.
Mențiune specială - Tóth Nicolae,
7 ani, cl. a I-a,
Col. Naț. ,,Mihai Viteazul”, Sfântu Gheorghe, Covasna,
Prof. înv. primar Ilyés Ibolya

Zâmbete de copii în zbor de fluturi
									
A fost odată un vrăjitor căruia îi plăceau fluturii. El a încercat să caute vrăji care să facă sunetele și sentimentele de fericire să fie fluturi care să devină copaci în locurile unde nu sunt multe
păduri.
Mihai a încercat și a încercat să caute vrăji să reușească să facă fluturii să apară în zonele verzi.
Mihai, adică vrăjitorul nostru, a cerut ajutor și altor vrăjitori mai experimentați, să îl ajute să își
transforme planul în realitate.
Băiatul a învățat cum să creeze fluturi din sentimente, iar apoi vrăjitorii l-au învățat cum să
transforme fluturii în copaci. Fericit, băiatul a vrut să învețe să facă un elixir pe care să îl pună în
apă și toată lumea să îl primească. Rostul acestuia era să provoace zâmbete și fericire în oameni,
ca să apară cât mai mulți fluturi. Încântat, Mihai a încercat elixirul, dar nu înțelegea de ce nu vede
fluturi în afara casei lui.
El a fost supărat două zile și nu înțelegea de ce nu îi funcționa vraja, până într-o zi, când a mers
să se plimbe prin pădure și nu s-a mai întors…
Totuși, ce s-a întâmplat cu vrăjitorul nostru?
El a devenit un copac în care creșteau fluturi care apoi se transformau în copaci.
Mențiune specială - Ciocan Dan-Mihai,
15 ani, cl. a VIII-a,
Lic. Teoretic „Mihai Eminescu”, Cluj Napoca,
Profesor Sabău Viorelia
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Împăratul șoarecilor și Lia
A fost odată un șoarece. Dar nu era un șoarece normal. El era conducătorul tuturor neamurilor
de șoareci. Era bun, drept și înțelept. Tot poporul de șoareci îi cerea sfatul și cum spunea el, așa se
făcea!
Cu ani în urmă, mergea la vânătoare (că pe atunci era un flăcău de mai mare frumusețea). Tot
căutând vânat, a ajuns într-un pustiu foarte mare. El nu știa, dar se afla pe moșia unei vrăjitoare
foarte rele. Spre seară, supușii vrăjitoarei îl găsiră și îl duseră la palat. Drept pedeapsă că i-a călcat
hotarele, vrăjitoarea l-a transformat într-un șoarece și i-a spus: “Nu vei deveni om, decât dacă o
fată îți va aduce trei frunze din Dafinul de Aur. După ce le vei primi, trebuie să le tai mărunt și să le
bei împreună cu ceai de corcodușe!”
Din acea zi, șoarecele nostru a început să caute fete pe care să le roage să îi aducă cele trei
frunze de dafin. Însă, toate fetele pe care le întâlni se speriară și o luară la sănătoasa.
La marginea pădurii, trăia o fată pe nume Lia, împreună cu bunica ei. Ele nu erau bogate, dar
își asigurau hrana cea trebuincioasă, muncind în grădină. Mama fetei murise de șapte ani, atunci
când Lia avea doar zece ani. Pe patul de moarte, mama îi dărui o cutie frumos împodobită cu o
cheiță de aur și îi spuse: “Draga mea, în scurt timp o să mor. Îți dăruiesc singura mea avere. Să n-o
deschizi decât atunci când cheița ți-o va cere.”
Într-o zi, împăratul șoarecilor s-a întâlnit cu Lia. Era posomorât, dar i s-a adresat cuviincios:
- Bună să-ți fie inima !
Fata s-a uitat în jur, dar nu a zărit pe nimeni.
- Aici, jos, în iarbă.
Lia s-a uitat în iarbă și l-a zărit. Miloasă fiind, l-a luat în palmă.
- Dar cine ești tu, micuțule ?
- Sunt Gheorghiță, un flăcău transformat de o vrăjitoare în împăratul șoarecilor. Apoi, îi spuse
cum va putea scăpa de vrajă. Fata i-a răspuns:
- Vreau să te ajut, dar trebuie să îmi promiți că vei avea grijă de bunica mea, cât timp voi fi
plecată.
Peste trei zile, Lia porni la drum având în desagă și cutia fermecată. Împăratul șoarecilor îi
explică pe unde trebuie să meargă, îi dădu o hartă și apoi își luară rămas bun.
Fata a mers și a mers fără întrerupere, apoi s-a uitat pe hartă. Urma să treacă prin Tărâmul
de Smarald. A înaintat până a ajuns în fața unei porți imense, făcută numai din smaralde. A vrut să
bată, dar i-a atras atenția o plăcuță din marmură verde. Pe ea scria așa: “Dacă vrei să intri, bate de
două ori în ușă, dar fii cu mare băgare de seamă!”.
Lia a bătut de două ori în ușă, iar poarta s-a deschis. În fața ei, s-a ivit Tărâmul de Smarald.
Era foarte ciudat... Ea se aștepta să găsească multe lucruri interesante, dar ... nu era așa. Vedea în
fața ochilor un drum negru, iar în dreapta și stânga ei erau statui verzi, cu fețele foarte triste. Ea
s-a mirat, dar a mers mai departe.
După multe zile, a ajuns la o ușă mică, făcută din lemn. A deschis-o și, în fața ochilor ei, se
descoperi un tărâm fermecător. Acolo, se aflau flori, copaci și animale de tot felul, care mai de care
mai colorate. Spuneai că ești în Rai! Dar, când să calce, auzi o voce subțire:
- Stai !!! Stai !!! Nu păși !!!
Lia ascultă și își dădu seama că acea voce venea din traista ei. Era cheița de aur! Fata o scoase
din traistă, iar aceasta îi spuse:
- Acest tărâm este vrăjit! Când vei intra, vei vedea că toate florile din jurul tău te vor ruga să
le dai atenție. Tu să nu le asculți, ci să închizi ochii și să îți vezi de drum. Nu după mult timp, vei
ajunge pe Tărâmul de Dincolo, unde vei găsi Dafinul de Aur. Trebuie să știi că statuile pe care le-ai
văzut în Tărâmul de Smarald erau muritorii care au fost atrași de glasurile îmbietoare. Odată ce
s-au abătut de la drum, apropiindu-se de flori, acestea le-au furat sufletele.
- Bine, așa voi face!
Băgă cheița în traistă și porni la drum. Rugămințile florilor erau foarte fierbinți, dar fetița nu
le ascultă. Tărâmul Celălalt nu s-a lăsat așteptat și Lia a găsit ușor Dafinul de Aur.
Ajungând în apropierea acestuia, văzu un spiriduș și înțelese că acela era paznicul. Acesta îi
spuse:
- Știu de ce ai venit aici! Te voi lăsa să culegi cele trei frunze de dafin, doar dacă îmi răspunzi
la o întrebare. Te prinzi?
- Da, spuse fetița.
- De ce ai făcut această călătorie ? Dacă Dafinului îi va plăcea răspunsul tău, își va apleca
crengile sale spre tine.
- Am venit până aici, pentru a-l ajuta pe flăcăul care a fost transformat în șoarece de către
vrăjitoarea cea rea. Am putut depăși toate obstacolele cu gândul că îl pot ajuta să scape de blestem.
Fata nu termină de povestit și trei frunze de aur se desprinseră din coroana Dafinului și îi
aterizară pe palme. Spiridușul o felicită și dintr-o dată fata fu ridicată de un nor și zbură până în
fața căsuței bunicii.
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Nu vă puteți închipui ce bucurie a fost pe capul împăratului șoarecilor! Se făcu om din nou și
o luă pe Lia de soție. La nuntă, cheița fermecată i-a cerut miresei să deschidă cutia, în care se aflau
scrisori ale părinților pentru Lia și un mic inel de logodnă ce aparținuse mamei ei.
Ș-am încălecat pe-o șa și v-am spus povestea așa!

Mențiune - Zburlea Ioana Iasmina,
11 ani, cl. a V-a,
Şc. Profesională Specială Ştefan cel Mare, Neamț,
Prof. coord. Chipon Gina

Cutia cu memorii
Memoria e rechemare, când recunosc că a existat cândva de unde vin. Când îmi joacă feste,
starea momentului modifică amintirea. O sferă cu trei fețe e uitată în memorie, nevrând să fie
atinsă de brațele acrobatei. Sunt atât de plăcute uneori amintirile, încât le ascund la piept, pentru
a le proteja de ochiul raționalului. Mă privesc în oglindă, ca într-un balon de săpun, în care a adormit timpul și e visat la rândul lui de culorile dispuse în valuri. Timpul rămâne același, încrustat în
obiecte și lucruri, conservând doruri și priveliști de copil.
Am căutat amintiri și timp în paharul cu apă. Mi-am rănit mâinile, cioplite de corzi, ca
să pot pipăi străfundurile cutiei de rezonanță a chitarei, în căutarea mea surdă către un sunet.
Aceste eforturi de recuperare a vechilor simțiri sunt în van, căci unele dintre ele sunt pierdute în
negura vremii. În singurătate, aprind clipe și le las să zburde în cameră, să-mi strivească molatic
pleoapele și să-mi pătrundă pe retină, formând nuclee fără margini, până ce fumul lor e risipit în
zori. Am regăsit vii și înțepătoare nostalgii și memorii de dragoste: mă gândeam la cerneala roșie
de pe buze, ce s-a iscălit pe altele, și-acele alte buze au îngropat în ele litere de foc. S-au înrădăcinat
lăuntric și au crescut, udate de roua unor buze necunoscute și naive.
Mirosuri, imagini, atingeri și sunete readuc în minte fragmente din începuturi de viață. Un
vânt ce răsucește plete și gâdilă urechea, aduce aminte de leagănul din care priveam luna pătrată,
visând s-ajung aviator. Mă simt ca și atunci. Am auzit un zvon venit din mine, cum că se schimbă nordul, când crepusculul e aproape. Gânduri de indigo se multiplică, se destind și se așază pe
creier, ca niște pături-înveliș menite să întunece judecata. Din cameră, am privit ca într-un muzeu
frumusețea de-afară și ea era prea mahmură, din pricina zidurilor, a oamenilor și a monumentelor-staniol, ce o făceau tristă.
Două lumi diferite se conturau în fața aceleiași perechi de ochi. Stâlpii erau plantați ca niște
chibrituri de piatră pe marginile străzii și aveau cuiburi în creștete, strecurate printre zecile de
ațe negre, ce liniau orizontul. Blocurile izolau prin dreptunghiuri de sticlă oamenii de vegetație.
Am rămas și eu înăuntru neștiind încotro să fug. M-am așezat în fața oglinzii. Aveam nevoie să mă
știu măcar pe mine. De câte ori îmi e teamă, mă lipesc de acel colțișor și aud cum vine tiptil-tiptil
liniștea. Mi-am strâns brațele pe sub puloverul roșu și am mai rămas câteva momente. Pielea îmi
era rece. M-am adăpostit în minusculul univers închis între perete și ușă. Pe pat, podea și rafturi
am construit în jurul meu un castel din fotografii, dar am uitat să ies și m-am clădit în el. Aștept
primăvara, să pot dansa cu ea, s-o pot păstra în dulap și să o ascund de restul lumii. Gândurile mele
au înghițit heliu și de aceea sunt năstrușnice, dar nu le cer socoteală, le mai las o clipă să respire și
să se simtă vii... Închid cutia cu memorii și plec la pas în stradă. Mă străbat aceiași fiori întâlnind
viață, expresii și sunete ce mă prind în jocul lor. Mă strecuram printre trecătorii străini, cu fețe
ascunse în șaluri, ai căror ochi înregistrau și dactilografiau în mare taină, sub bolțile frunții, clipele
scurse. Picioarele execută mișcări precise și ritmate. Chipuri suspicioase se întorc către fetele ce
împărțeau zâmbete cu subînțeles, ici-colo.
În stânga mea, zăresc cărți și oameni, ce par că stau aici, împământeniți de-o veșnicie și că
locurile acestea le aparțin. Anticarii se disting greu din munții de cărți, căci au îmbătrânit în același
loc, odată cu volumele.
Mângâie cu mâinile ca niște surcele desprinse din copac, șerpuite de firicele trandafirii și
vinete ieșite în relief, filele uscate ale unei cărți, și surâd cu chipurile pestrițe unui gând nerostit,
unei amintiri temătoare... Toate aceste întâlniri i-au făcut să semene unii cu ceilalți. Volumele leau oferit spiritualitatea, iar oamenii le-au împărtășit generoși ceva din cugetările lor, în decursul
deceniilor de conviețuire între litere.
Copacii, creioane cu păr vâlvoi, își priveau bucuroși suratele, sperând că își vor găsi și ei pacea
în casele pământenilor, trăind prin filele cărților născute din scoarța lor.
Sau nu…
Mențiune - Pîrvulețu Ana,
13 ani, cl.a VII-a,
Șc. Gimnazială „Alice Voinescu”,
Drobeta Turnu-Severin, Mehedinți
Prof. Ionel Gabriel-Adrian
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Fericirea mea, copilăria!
Îmi aminteam cum ne jucam și amuzam, în codrul înverzit şi însorit.
Ne scăldam în izvorul cald, căci lumina soarelui se oglindea în apa limpede. Ne jucam, ne
cățăram în pomii verzi şi înfloriți. Apoi, ne înfruptam cu zemoasele fructe. Fluturii zburau gingași,
din floare în floare. Soarele le zâmbea prietenos. Roua de pe flori este exact ca lacrimile unei zâne.
Ce mi-ar plăcea să fiu copil la infinit! Căci copilăria e minunată, frumoasă şi bună.
Zâmbetul meu de copil este ca aripile unui fluture multicolor.
Mențiune - Surdea-Blaga David,
8 ani, clasa a II- a,
Şcoala Primară Kinderland Cluj-Napoca,
Institutor : Zurman Edith
Regele mâncării
A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi fost nu s-ar mai fi povestit, două împărății, Împărăția Natur și împărăția Grasimo.
În împărăția Natur, se aflau doar legume și fructe. Această împărăție era foarte serioasă și
bine pusă la punct de împăratul Merișor și împărăteasa Perișoara, care, la rândul lor, aveau un fiu,
prințul Gutuiescu. Toată împărăția era foarte fericită, însă, nu tot așa era și împărăția Grasimo.
Aici, toată împărăția era în haos și parcă cu fundu-n sus, da’… avea împărați buni pe Pizzerium
și Burgerita, care, la rândul lor, aveau o fiică numită Burita. Ei, însă, nu știau cum să gestioneze
situația. Amândouă împărățiile se urau foarte tare.
În acest tărâm, exista un loc numit Bălțile Colacului cu Înțelepciune, din care, dacă beai puțin,
primeai o înțelepciune parcă venită de nicăieri.
Acest loc minunat era foarte dorit de ambele împărății, fiindcă cine ajungea să dețină aceste
locuri devenea automat „Regele mâncării”, așa că amândouă împărățiile și-au trimis moștenitorii
acolo, împărăția Natur a trimis pe Gutuiescu, iar împărăția Grasimo a trimis pe Burita. Întâmplarea face că cei doi erau îndrăgostiți. Mare le fu fericirea când au auzit că vor fi trimiși acolo, fiindcă
drumul până la bălți era la fel din amândouă împărățiile, iar ei urmau să fie trimiși deodată (cel
puțin așa li s-a zis).
Atunci și-au zis: “Perfect, un sejur neplanificat de noi și încă cu un scop, fiecare se alege cu
ceva.” Dar ei nu știau că, de fapt, părinții lor se foloseau de ei, ca să devină măcar unul „Regele
mâncării”, însă, când complotau ei mai bine, o pasăre trecu în zbor pe acolo, o Păsăspanac, dar
această pasăre nu era una normală, ci chiar Regele uitat al mâncării, primul Rege al mâncării,
Zaharimo. Acesta era un spirit care se putea transforma în orice, forma lui preferată era zahărul
(de acolo și proveniența numelui). El era foarte bun la suflet. Lui Zaharimo îi plăcea să fie discret,
așa că, atunci când au pornit cei doi porumbei la drum, el le dădu indicii, pe care, din fericire, le-au
priceput. Spre exemplu, când părinții au aflat că cei doi sunt îndrăgostiți, s-au sfătuit să trimită un
om care să îi despartă. Zaharimo, aflând, le-a dat un sfat: ca cei doi să poposească într-un luminiș
timp de câteva zile, așa ca atunci când trimisul venea să îi despartă, să nu-i găsească.
Acum, cei doi mai au foarte puțin până la Bălțile Colacului cu Înțelepciune, însă nu știu ce-i
așteaptă, ultima lor provocare: pentru a trece mai departe trebuie să se sacrifice un om, iar când
erau pregătiți de a face alegerea, Zaharimo a sărit în ajutor, fiindcă el era un spirit și nu un om,
daaaaaaarrrr au uitat de ceva, cine va fi regele mâncării? Pe ei nu îi interesa prea tare, așa că
locul a fost obținut din nou de Zaharimo, iar el fiind foarte fericit, s-a arătat celor doi mai întâi ca
Păsăspanac, apoi ca o bucată uriașă de zahăr. Părinții, când au auzit, s-au înfuriat foarte tare și
i-au lăsat în plata Domnului. Porumbeii și-au întemeiat o familie și au trăit fericiți până la adânci
bătrâneți.
Și mai trăiesc și acum, pe la toate mesele care se respectă, Burita cu garnituri de spanac, Gutuiescu în sos cu zahăr, că altfel cum…
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Mențiune - Burtic Luca,
13 ani, cl. a VI-a,
Lic. Teologic Baptist ”Emanuel”, Oradea,
Prof.coord. Popa Dorina,
Prof.coord. Faur Tabita

Eu și fluturii mei…
Zbor haotic de fluturi, raze mistuitoare de soare, inundații vibrante de flori pe câmpuri, liniște…
şi o pace venind din adâncuri. Până când o alarmă puternică își face, inconfortabil, datoria. Aş mai
ațipi puțin, măcar cinci minute, dar mă ridic să ascult liniștea de dincolo de draperii…
Și primesc soarele-mi, ce năvălește în brațe. Deschid geamul și un val de aer mă îndeamnă să
privesc… respirând.
Îmi las pleoapele, închise, să asculte… Aud glasurile copiilor ce merg la grădiniță, însoțiți de
mamele lor, vorbind, râzând și spunându-și dorințele. Totul e o armonie în viteză, pe fond de replici
în noian, ca niște firavi fluturași ce își văd de dansul lor fermecător, parcă sedați de agitația din
jur. Atunci, o nostalgie înduioșătoare mă îmbrățișează și mă văd de mână cu mama în drumul spre
grădiniță, drum ce-mi părea atât de greu. Biata mama! Îmi distrăgea neobosit atenția spre flori,
frunze, micile vietăți din natură, dar mai ales îmi arăta fluturii, repetându-mi neostenit că viața
este ca un dans al fluturilor, scurtă dar intensă, chiar fabuloasă dacă știi s-o simți.
Încă mă încleștează suav, în amintire, mirosul din parcurile unde mă jucam. Prima bicicletă,
prima căzătură, primele perechi de role și patine. Câtă dorință de a cuceri totul ! Vacanțele petrecute la bunici, cei care m-au învățat să prețuiesc viața, în toată arhitectura ei, tot ce există dincolo
de mine și înăuntrul meu, cu respect și mulțumire. Ei mă duceau prin pădure, după fructe și ciuperci, sau să ascult apa, păsările și foșnetele, m-au învățat să fiu atentă sau să am voie să greșesc,
pentru a putea să învăț din experiențele proprii.
Îmi amintesc de asemenea și de jocurile copilăriei, unde se infiltrau concurența, conflictele,
descoperirea celuilalt printr-o sumedenie de peripeții… Ce seri minunate în care apusul soarelui
ne îndemna la joacă, iar luna ne mângâia de noapte bună ! Mă întorc și acum spre iernile geroase,
în care luam ”lencherele” (sănii cu volan) și ne dădeam pe derdelușuri, fără nicio frică, pe zăpada
scârțâitoare, cu picioarele înghețate și râsetele colorate, ale partenerilor mei de joacă…
Iar verile…, nostalgicele veri, în care îngrijeam pisicile tolănite la soare și câinii ce dădeau
prietenoși din coadă, semn că erau fericiți, toate acestea trecându-mi prin minte ca un episod scurt,
dar cu un puternic impact emoțional. Un gând ce-mi hoinărește nu demult, nu departe. Cum ne
transformăm din copii jucăuși în tineri visători, care țintim spre stele și orizonturi albastre, într-o
lume grăbită de o viață scurtă, dar intensă. Ca fluturii.
O lacrimă se grăbește să îmi umezească fața, iar după ea, încă una. Le dau drumul într-un plâns.
De bucurie ? De tristețe ? Un plâns atotcuprinzător al vieții. Cu dorința de a mai vagabonda prin
amintiri, realizez că azi ceva e diferit, ceva e schimbat. Simt cu adevărat că totul contează. Tot.
Fără experiențele din trecut, nu mi-aș fi înțeles prezentul, nu aș fi devenit persoana care sunt acum,
eu. Un fluture cu drept de zbor.
Eșecurile din trecut sunt rezultatul victoriilor de acum, calmul și răbdarea le-am ”furat” de
la natură, energia de la forțele ei lăuntrice, curajul îl am de la ambii părinți, iar bunătatea de la
bunici. Știu că am învățat. De oriunde, de oricând, de peste tot. Chiar și din așa-zisele nimicuri, fără
importanță. Mai ales din copilărie, un prezent etern, ce este azi, a fost ieri și va fi mâine capitolul
ce îmi va defini cartea vieții.
Eu, fluturele care se zbate să zboare…
Moi et mes papillons
Vol chaotique de papillons, rayons dévastateurs du soleil, flots vibrants de fleurs dans les
champs, silence… et une paix venue des profondeurs. Jusqu’à ce qu’une alarme bruyante fasse son
travail, de manière inconfortable. Je m’endormirais encore au moins cinq minutes, mais je me lève
pour écouter le silence derrière les rideaux… Et je reçois mon soleil, qui se précipite dans mes bras.
J’ouvre la fenêtre et une vague d’air me pousse à regarder… en respirant.
Je laisse mes paupières fermées, à écouter… J’entends les voix des enfants qui vont à la maternelle
en compagnie de leurs mères, parler, rire et dire leurs vœux. Tout est harmonie en vitesse sur fond
de répliques en abondance, comme de frêles papillons qui font leur danse charmante, trouvées sous
sédatifs par l’agitation qui les entoure. Alors une touchante nostalgie m’embrasse et je me vois
tenir la main de ma mère sur le chemin de la maternelle, un chemin qui me semblait si difficile. Ma
pauvre mère ! Elle me distrayait inlassablement des fleurs, des feuilles, des petites créatures de la
nature, mais surtout elle me montrait les papillons, en me répétant inlassablement que la vie est
comme une danse des papillons, courte mais intense, voire fabuleuse si on sait la sentir.
Un autre souvenir me serre encore - l’odeur des parcs où je jouais. Le premier vélo, la première
chute, les premières paires de rollers et de patins. Quelle envie de tout conquérir ! Les vacances
passées chez les grands-parents, eux qui m’ont appris à apprécier la vie, dans toute son architecture, tout ce qui existe au-delà de moi et en moi, avec respect et gratitude. Ils m’emmenaient à
travers la forêt à la recherche des fruits et des champignons, ou pour écouter l’eau, les oiseaux et
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les bruissements. Ils m’ont apprise à faire attention ou à être autorisée à faire des erreurs afin
d’apprendre de mes propres expériences.
Je me souviens aussi des jeux d’enfance, où la compétition, les conflits, la découverte de l’autre
s’infiltraient au milieu de bien d’aventures… Quelles belles soirées où le crépuscule nous exhortait
à jouer et la lune nous caressait de bonne nuit ! Je reviens maintenant aux hivers glacials où l’on
prenait les « lencheres » (traîneaux au volant) et on glissait sur les traîneaux sans aucune crainte,
les pieds gelés, la neige grinçante et les rires colorés de mes partenaires de jeu…
Et les étés…, les étés nostalgiques, au cours desquels je m’occupais des chats allongés au soleil et
des chiens sympathiques qui remuaient la queue, signe qu’ils étaient heureux, tout cela m’est venu à
l’esprit comme un épisode court mais avec un fort impact émotionnel. Comme une pensée qui erre,
il n’y a pas longtemps, pas loin. Comment nous devenons des enfants joueurs, des jeunes rêveurs qui
visent les étoiles et les horizons bleus, dans un monde pressé par une vie courte, mais intense. Tout
comme les papillons.
Une larme se précipite de s’écouler sur mon visage, puis une autre. Je les laisse partir en pleurant. De joie ? De tristesse ? Un cri de vie omniprésent. Avec l’envie de parcourir toujours les souvenirs, je me rends compte qu’aujourd’hui quelque chose est différent, quelque chose a changé. Je me
rends vraiment compte que tout compte. Tout. Sans les expériences passées, je n’aurais pas compris
mon présent, je ne serais pas devenue la personne que je suis maintenant, moi. Un papillon avec le
droit de voler.
Les échecs du passé sont le résultat des victoires d’aujourd’hui, du calme et de la patience que
j’ai « volés » à la nature, de l’énergie de sa force intérieure, du courage que j’ai de mes deux parents
et de la gentillesse de mes grands-parents. Je sais que j’ai appris. De n’importe où, de n’importe
quand, de partout. Même du soi-disant non-sens, sans importance. Surtout de l’enfance, un éternel
présent qui est aujourd’hui, c’était hier et sera demain le chapitre qui définira le livre de ma vie.
Moi, le papillon qui a du mal à voler…

Mențiune - Marta Lorena Alisa,
17 ani,
Lic. Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare,
Prof. Florian Adriana
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EU NU SUNT O ȚINTĂ
PERSONAJE:
Gabriel
Cristi
Vlad
Carmen
Diriginta
Tatăl lui Andrei

elevi în clasa a IX-a

SCENA I
Sala de clasă, clasa a IX-a, prima zi de școală, elevii intră în clasă. Gabriel, un elev îmbrăcat mai
sărăcăcios cu un aer de copil de la țară, vrea să intre.
Cristi (oprindu-l pe Gabriel): Alo, băiatu’, ce-i cu tine? E frumos la oraș, nu?
Gabriel (se oprește și se uită nedumerit la Cristi) : Ce vrei, mă? Lasă-mă-n pace!
Cristi: Pe ușa asta eu intru primul! E clar? Știi cine sunt eu?
Gabriel (uimit ) : Un coleg.
Cristi: Auzi, măi, se vede că acum ai venit de pe câmp. Dacă te uiți la cuvântul “șmecher” în
dicționar vezi numele meu. Ai înțeles? Deci, pe ușa asta, eu intru primul. Hai, du-te!
Vlad : Hai, lasă-l, nu vezi că-i de pe altă lume, hai să ne cunoaștem colegii.
Cristi și Vlad fac cunoștință cu ceilalți colegi și se uită ironic, la Gabriel. Diriginta intră în clasă.
Diriginta : Bună ziua, copii! Mă bucur să vă întâlnesc, mă numesc Cristea Mihaela și voi fi diriginta
voastră. Sper să ne înțelegem bine.
Elevii: Bună ziua!
Diriginta : Aș dori să vă cunosc și eu pe voi.
Diriginta face prezența. Când ajunge la Gabriel, Cristi și Vlad pufnesc în râs.
Cristi: Direct de la coada vacii.
Diriginta: Nu e frumos să râdeți unii de alții. Sunteți colegi!
Cristi: Doamna dirigintă, trebuie să se adapteze, la oraș... viața e grea. Avem noi grijă de asta, fiți
liniștită.
Diriginta: Sper să-l ajutați să se integreze, să cunoască orașul, e dintr-un sat destul de departe de
Cluj.
Carmen: Îl vom ajuta să nu se simtă străin.
Cristi: Da, da. Promitem. (zâmbește)
Sună clopoțelul. Diriginta iese din clasă.
SCENA II
A doua zi, în timpul unei pauze, Cristi și Vlad merg spre Gabriel și-l măsoară din cap până-n
picioare, apoi Cristi îi dă ghiozdanul lui.
Cristi: Du-mi ghiozdanul, dacă vrei să-ți fie bine.
Gabriel ezită să ia ghiozdanul, încercând parcă să scape. Caută ajutor din priviri, la colegii lui.
Carmen: De ce te porți așa, cu el? E colegul nostru… Tu crezi că e ușor să facă naveta zilnic, să se
trezească de dimineață și, când vine la școală…, dă peste un încrezut ca tine.
Cristi: Nu-s curios eu de naveta lui! Și vezi de partea cui ești, dacă vrei s-o duci bine. Eu și în
generală am fost cel mai bazat, nimeni nu comenta în fața mea, așa că ai grijă și nu te băga.
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Vlad: (spre Cristi) Bravo mă, așa, bine i-ai zis! Ce-o doare capu’ de-unu care acuma și-a dat jos
opincile?
Cristi (spre Gabriel): Hai, du ghiozanul, nu încerca să scapi. (Îi întinde ghiozdanul, Gabriel îl ia).
Cei doi zâmbesc satisfăcuți. Sună de intrare. Elevii intră în clasă. Gabriel intră primul, se așază în
bancă, pune ghiozdanul lui Cristi, lângă bancă.
Cristi (intrând în clasă, alături de Vlad): Ce se simte aici, e un miros ciudat..., parcă a... grajd..., de
unde să vină oare? (Se uită spre Gabriel și observă ghiozdanul pe jos.) Măi, dar cât tupeu ai, să-mi
pui geanta pe jos (se duce spre el și-l lovește), de nimic nu ești în stare, întoarce-te de unde ai venit!
(continuă să-l lovească). Ți-am spus că, aici, eu sunt cel mai tare, ce nu pricepi...?
Carmen (sare să-l oprească): Oprește-te, măi, ești nebun!
Carmen: De ce-l lovești, potolește-te..., eu o chem pe diriga.
Vlad: Să nu cumva să îndrăznești, altfel o pățești și tu, e clar?
Carmen: Dacă te mai porți așa cu el, îi spun dirigintei și să știi că nu mi-e frică de voi!
Diriginta intră în clasă, toți se așază în bănci, Cristi îi face semn lui Gabriel să tacă.
SCENA III
Gabriel e acasă, e supărat, tatăl lui vine lângă el.
Tatăl: Cum e la noua școală? Sunt mândru de tine, mergi la școală în oraș. Știi că eu și maică-ta
facem sacrificii... nu e ușor, toate costă. Dar, de ce ești supărat?
Gabriel: Nu e nimic, tată. Sunt doar obosit.
Tatăl: Măi băiete, zi-mi adevărul, numai nu te-ai bătut sau ai făcut ceva din prima zi?
Gabriel: Tată, tu știi că eu nu mă bat și nici n-am făcut nimic rău, stai liniștit.
Tatăl: Atunci, ce-i cu tine?
Gabriel: Nu e așa ușor, am câțiva colegi care își bat joc de mine, pentru că sunt de la țară, și azi
m-au lovit fără motiv.
Tatăl: No, lasă că vin eu la școală, le dau eu câteva să se-nvețe minte. Cum adică? Dar cine se cred
ei? Mâine vin la școală, îi calmez eu.
Gabriel: Nu, tată, cum să-i bați și tu, le răspunzi cu aceeași monedă, înseamnă că ești și tu la fel.
Tatăl: Lasă-mă cu filozofia ta, nu pot să accept ca niște copii de bani gata, de la oraș, să-și bată joc
de copilul meu…, de munca mea. Le dau eu mâine, stai liniștit, rezolvă tata!
Gabriel: Să nu cumva să te duci! Violența nu e o soluție! Cu ce ne ajută să ne batem între noi? Și tu,
adult, să te gândești să sari la bătaie cu niște îngâmfați de la oraș! Mulțumesc de ajutor, dar mai
bine mă descurc singur! (Iese)
SCENA IV
La școală. Sună clopoțelul, elevii ies din clasă, tatăl lui Gabriel și diriginta se apropie de ei.
Gabriel se uită speriat la tatăl său.
Diriginta: Cristi, Vlad, veniți la mine!
Cei doi se apropie cu capul plecat.
Diriginta: Să vă fie rușine, nici n-a început bine școala și deja faceți probleme. A venit tatăl lui
Gabriel să-mi spună cum vă purtați cu fiul lui. Ce mi-ați promis voi, mie? Așa îl ajutați? Mă gândesc
să mergeți la Comisia de disciplină.
Cristi, Vlad: Vă rugăm să ne iertați doamna dirigintă, promitem că nu mai facem, am vrut și noi
să facem pe grozavii.
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Carmen: (ironică) ” Eu sunt puternic, numele meu e șmecher”!
Cristi: Ei, am exagerat și eu!
Diriginta: Cristi, Vlad, vă rog să vă cereți scuze și, la următoarea abatere, vă promit că veți trece
pe la Comisia de disciplină.
Cristi, Vlad: (spre Gabriel) Te rugăm să ne ierți! Nu îți vom mai face probleme, am încercat și noi
să ne facem intrarea.
Gabriel: Nu mai vreau să mă batjocoriți și să mă loviți, pentru că eu nu sunt o țintă, sunt coleg cu
voi!
Carmen: Hai, să mergem după ore la o pizza, (întorcându-se spre Cristi) ce zici șmechere, faci
cinste?
Toți: Da, da, mergem!
Tatăl lui Gabriel (se apropie de el): Ai avut dreptate, fiule, violența nu e o soluție. Ai zis bine, niciun
om nu trebuie să devină o țintă pentru altul.
Mențiune specială - Prisacariu Bogdan,
16 ani, Cl. a IX-a
Col. Tehnic ”Anghel Saligny”Cluj-Napoca,
Prof. Pop Emilia-Alina
				

CĂLĂTOAREA PRIN POVEȘTI
(scenetă)

PERSONAJE:
- Astrela
- Asistenta
- Ickabogul
- Scufita-Rosie
- Artista
- Clopotica
- Peter Pan
- Matilda.
Astrela: Bună ziua, dragi copii! Probabil mă cunoașteți. Eu sunt Astrela, o călătoare prin povești.
Astăzi, am venit la voi ca să vă ocup timpul cu aventurile posibile și imposibile, pe care le-am avut
alături de prietenii mei, personajele principale! Dar, înainte de a începe, vreau să știți că eu călătoresc prin paginile cărților.
Asistenta: Nu uita să le spui despre medalion!
Astrela: Bineînțeles! Am un medalion magic, ascuns, pe care nimeni nu îl vede. Eu îl folosesc ca să
mă fac mică, mai mică decât o furnică, astfel încât să sar în paginile cărților și să îmi pornesc aventurile prin povești. Deci, să începem! (Astrela face un pas în față și zâmbește.)
Astrela: Nu cred că știi, dar dragul meu prieten Ickabog...
Ickabogul: Bună tuturor! (Salută Ickabogul, apoi rânjește.)
Astrela: Ne-a solicitat pe mine și pe alți copii, să-i ilustrăm povestea.
Ickabogul: Bineînțeles! Dar partea cea mai interesantă a fost când cartea era gata ilustrată și
ne-am transformat fiecare într-un personaj principal. (Ickabogul scutură din mână, în semn că îl
doare.)
Astrela: Eu am devenit Margareta, iar Ickabogul - personajul principal!
Asistenta: Nu uita că ați dat o petrecere care a durat cam... hmm... două ore zânești.
Astrela: Adică patru la voi. Dar petrecerea s-a terminat, pentru că Scufița-Roșie trebuia să fie salvată de lup!
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Scufița-Roșie: E adevărat! Așa scrie în orarul meu!
Astrela: Da, Scufițo, știm că ești bine organizată, dar ești și înțeleaptă! Presupun că știi multe
proverbe și citate, nu-i așa?
Scufița-Roșie: Ba, cum să nu! Sunt chiar scrise de mine! Cum ar fi...”E imposibil de imaginat o
vacanță fără cărți” sau “Minciuna are picioare lungi, atunci când îți cumperi picioroange!” Dar
asta nu se aplică și în povești!
Astrela: În povești, îl avem pe Pinocchio. El a fost sculptat să mintă! Dar voi o știți pe Albă-caBrânza? Albă-ca-Brânza este o parte importantă din literatură!
Asistenta: Voi o cunoașteți sub numele de Albă-ca-Zăpada. Și-a schimbat numele ca să nu fie
recunoscută de mama vitregă.
Astrela: Păcat că nu e și ea cu noi. E la Banchetul Melcilor, cea mai înceată petrecere din lume.
Dar acum aș vrea să vă povestesc despre o aventură imposibilă, pe care am avut-o. Prietena mea,
Artista...
Artista: Salut dragilor! Sunt încântată să vă pictez! Adică să vă văd!
Astrela: Oricum, a vrut să picteze turnul lui Rapunzel. Zicea că e prea mohorât. Așa că i-a chemat
pe toți cei care voiam să o ajutăm. Cei trei purceluși doreau să primească o recompensă, așa că
Artista a pregătit niște suc precum în povești.
Artista: După aceea, v-am oferit câte o găleată cu vopsea cu o anumită culoare și câte o pensulă de
un metru, ca să ajungeți tot mai sus.
Astrela: Dar... când baza a fost gata, partea imposibilă a început să apară.
Nu ajungeam mai sus. Chiar în acel moment, mi-a venit ideea să lungim pensulele cu niște praf de
zâne, deoarece, deși puteam să ne urcăm unul pe altul, nu ne puteam susține pentru mult timp!
Clopoțica: Și desigur că m-a rugat pe mine să îi dau praful!
Astrela: Da, știu, Clopoțico!
Clopoțica: Ai mare noroc că am acceptat și că mi-am făcut timp să vă ajut. Plus că l-am chemat și
pe Peter Pan!
Peter Pan: Oricum, nu aveam ce face. Căpitanul Hook era ocupat.
Asistenta: Eu mă bucur că am reușit să pictăm turnul!
Clopoțica: Eu am făcut acoperișul, cel mai important!
Astrela: (dându-și ochii peste cap) Măcar Rapunzel s-a bucurat. Atât de colorat era turnul, încât și
dacă aveai ochelari negri de soare, puteai să vezi culorile.
Asistenta: Însă, în acea zi, am mai avut ceva de făcut!
Astrela: Da! Era să uit! Ne-am adunat cu toții și am mers la Matilda acasă. Avea nevoie de ajutor,
ca să își deschidă propria bibliotecă.
Matilda: Mereu mi-am dorit să devin bibliotecară. Cărțile le aveam, dar rafturile, nu.
Astrela: Iar noi am intervenit! Am luat lemne de la Geppeto, am construit rafturile, am pus
fotografii, am pictat și ne-am scris numele, apoi Matilda ne-a oferit niște cărți.
Matilda: Cum se spune?... nu ai niciodată prea multe cărți!
Astrela: Acum, că am ajuns la capătul poveștii, vrem să vă urăm...
Toate personajele în cor: Pe povestea viitoare!
Mențiune specială - Ghilea Iosana Maria,
11 ani,
Clubul Copiilor Sântana, Arad,
Prof. coord. Blîndu Diana Cornelia
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DOI VECINI
COSTEL: Servus, Corneluș! Ce mai faci?
CORNEL: Ce să fac, Costele? Admir și eu priveliștea. Uite! Mai un brad semeț, mai o privighetoare,
mai... o puicuță.
COSTEL: Aha! Și nevastă-ta știe? (tare) Știe că te uiți după alte femei?
CORNEL: Vorbește mai încet, că poate te aude!
COSTEL (râzând): Tot un crai ai rămas, câine bătrân ce ești!
CORNEL: Da-păi ce să fac și eu, în carantina asta?
COSTEL: Da bine zici! Ce găselniță și carantina asta! Măcar mai am doar 5 zile! Atâta alinare să am
și eu! Tu cât mai trebuie să stai?
CORNEL: Șapte zile, opt ore și trei minute, dar cine mai numără acuma?
COSTEL: Șapte zile? Dar cum? Tu ai intrat în carantină cu mult timp înaintea mea. Poate că tu nu
ai COVID. Poate ai ceva mai rău, precum gripa... sau și mai grav (șoptit, parcă să nu-l audă nimeni)
te-a tras curentul.
CORNEL: Nu nica, uă! COVID sută-n mie!
COSTEL: Nu mai ai gust?
CORNEL: Păi, nu vorbesc cu tine?
Costel nu înțelege și este vizibil mirat.
CORNEL: În fine, mai întâi a luat soția mea virusul, iar ăștia crezând că eu chiar îmi petrec timp
cu ea m-au închis și pe mine. Apoi, fix când s-a terminat prima carantină, s-a întors fiică-mea de la
facultate și, în loc să aducă un băiat cinstit, bun de însurătoare, l-a adus pe Covidiu ăsta! Și uite așa
s-au adunat săptămânile! Iar eu, o ființă pură și inocentă...
COSTEL: ... care se uită după puicuțe…
CORNEL: Eu, absolut nevinovat, am fost închis din cauza soției și a fetei!
COSTEL: Ia stai puțin! Derulează! Tu ai o fiică? Adică noi ne cunoaștem de 5 ani...
CORNEL: 6 luni...
COSTEL: Poftim? Cum 6 luni?
CORNEL: Și 5 zile. De atâta timp ne cunoaștem. Țin minte exact pentru că în ziua în care m-am
mutat m-am întâlnit cu nevastă-ta pe hol. Apoi am intrat în spital cu maxilarul rupt... fiindcă am
întrebat-o de când stau balenele la bloc.
COSTEL (visător): Și forța ei este ceea ce iubesc cel mai mult la ea! (înapoi, la realitate) Dar ce să-ți
fac, dacă ai gura mare? Ți-a închis-o pentru câteva luni!
CORNEL: Tot răul spre bine! Măcar, în perioada aia, nu a mai avut nevastă-mea pretenția să o
sărut.
COSTEL: Revenind la ceea ce voiam eu să întreb: ne cunoaștem de atâta timp, iar eu abia acum aflu
că ai o fată?
CORNEL: Nu prea dă des pe-acasă.
COSTEL: Aha... înțeleg... Nu prea se mândrește cu tac-su.
CORNEL: Ce glume de carantină faci și tu! A învățat, săraca, în toți acești ani. (mândru) A făcut
facultatea de medicină! Anul ăsta a terminat. Lucrează în linia întâi (emoționat).
COSTEL: Stagiar? Doctor?
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CORNEL: Vânzătoare la Profi.
COSTEL: Tot linia întâi...
CORNEL: Dar să știi că eu sunt foarte mândru de ea! Măcar atâta lucru bun să fi ieșit din
căsătoria mea.
COSTEL: Nu înțeleg, dacă îți disprețuiești atât de mult nevasta, de ce mai stai cu ea?
CORNEL (se asigură că nu-l aude nimeni): Tac-su…. Este rachet.
COSTEL: Roacker, hacker, mother...
CORNEL: Ai grijă ce spui că poate ne aude cineva! Și nu „roacker”, ci rachet. Adică mafiot. Am
sperat că așa ajung și eu în mafie și când colo... m-am trezit cu o belea și mai mare pe cap!
Socru-miu mi-a spus că dacă îi supăr fiica, mă face eunuc!
COSTEL: A...! Eunuc! Ce e aia, eunuc?
CORNEL: Cum să-ți explic eu ție? Eunucul își taie...
COSTEL: Am înțeles, am înțeles! (după o pauză de gândire) Și dacă îți este atât de frică de socrul
tău atunci cum de ești atât de mare crai pe cât te lauzi?
CORNEL: Eh, asta... vorbesc eu așa cu tine. Mă dau cocoș, dar mă dau degeaba. Adevărul este că nu
am umblat niciodată cu altcineva. Doar îmi mai clătesc și eu ochii, din când în când.
COSTEL: Cel puțin, până apare nevastă-ta.
CORNEL: Sau nevastă-ta, care acoperă întregul peisaj. Chiar, tu de ce rămâi cu ea?
COSTEL: Cum de ce? Fiindcă o iubesc cu adevărat și cu toată ființa mea!
CORNEL: Și banii lui tac-su nu au nicio legătură?
COSTEL (revenind la realitate): Dar nu vezi ce zgârcit e moșneagul? I-am cerut și eu niște lucruri mici și nu a vrut să-mi dea. I-am cerut niște bani împrumut, ca să o duc și eu pe fata lui la un
hotel în Dubai, nu cel mai scump, de 7 stele, unul amărât, de 5 stele. N-a vrut! I-am zis și eu să mă
ajute să cumpăr o mașină, să am cu ce-l plimba pe ăsta micul, care este până la urmă nepotul său.
Nu aveam pretenții la cel mai nou Lamborghini, ăsta Veneno. Mă mulțumeam cu Lamborghini
Gallardo, din 2003, pe GPL.
CORNEL: Ce suflet modest ești tu, Costele!
COSTEL (nervos): Eu cu nevasta și copilul trăim în apartamentul ăsta amărât, iar el se lăfăie de
unul singur în ditamai vila!
CORNEL: Chiar, ce mai face copilul tău?
COSTEL: Ce poate să facă, dacă e abia nou-născut? Pipi, caca, pârț, urlă și somn! Ce altceva să facă?
Mi-am dorit atâta timp un copil, iar acum tot ce îmi doresc este să uit mirosul scutecelor folosite!
CORNEL: Da, îmi amintesc și eu cum era la început! Dar lasă! O să vezi că în timp va deveni lumina
ochilor tăi. Chiar, ce aveți? Băiat sau fată?
COSTEL: Fată. O cheamă Ina.
CORNEL: E cumva numele bunicii? Cântăreței?
COSTEL: Nu. De la Carantina. Și-a găsit și ea perioada perfectă ca să se nască!
CORNEL: Of! Că iar ai zis cuvântul blestemat!
COSTEL: Care? Să se nască?
CORNEL: Nu. Carantină! De ce nu mă lasă să mă izolez cu iubirea vieții mele și mă obligă să stau
cu nevastă-mea la domiciliu? Nu s-ar putea, pentru noi, bărbații adevărați (o femeie își drege
glasul ca într-un semn de reproș. Cornel se uită în direcția sunetului, zâmbește prostesc și continuă
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CORNEL: O linie și un marț îți iau. Simplu pe eleganță.
Costel începe să aranjeze tabla, iar Cornel dă cu zarurile.
CORNEL: Ha! Șase-patru! Poartă-n casă!
COSTEL: Ho, mă, că nici nu am pus piesele! Dar nu mai cânți o dată piesa aia?
COSTEL: Piesa aia care îmi place mie.
CORNEL: Bine! Dar e pentru ultima oara. Hop! Carantina! Hop, hop! Carantina! Hooop, Carantina
mea!
COSTEL: Cum le zici tu, Cornele, nu le zice nimeni!

Premiul II – Țugui Alin Neculai,
18 ani,
Clubul Copiilor Buhuși, Bacău,
Prof. coord. Ștefan Zaharia

Personaje:

În încercarea de a pierde timpul
Despre rolul părinților
în educația copiilor

COPILUL
CONȘTIINȚA
MAMA
Decorul: camera copilului frumos aranjată cu birou, o bibliotecă mare cu cărți, un pat și un dulap.
COPILUL (supărat pe alarma ceasului care tocmai l-a trezit): Vai, iar a sunat ceasul! Când îmi e
somnul mai dulce, atunci trebuie să sune alarma de la ceas. Cât aș vrea să mai dorm! Măcar puțin.
De ce trebuie să mă trezesc în fiecare dimineață, la aceeași oră? Am colegi care nici nu vin la prima
oră. Cum ar fi dacă aș face și eu acest lucru? Măcar o zi. Aș găsi eu un motiv pentru care am lipsit.
(Dialogând cu propria conștiință.)
CONȘTIINȚA: Cum să faci una ca asta? Ai fost un copil ascultător, nu ai lipsit niciodată de la școală.
COPILUL: Mai lasă-mă și tu în pace! Tot timpul îmi ții predici.
CONȘTIINȚA: Nu ți-ai mințit niciodată părinții. Ce le vei spune când vor afla că nu te-ai dus la
școală?
COPILUL: Nu am mințit. Ai dreptate. Nici nu cred că aș putea să fac așa ceva. Dar totul are un
început.
CONȘTIINȚA: Da, totul are un început, dar să vedem cum se va sfârși. Eu nu vreau să fiu în pielea ta.
COPILUL: Școală, școală și iar școală. Mi s-a pus și mie pata pe atâta școală. Vreau să văd cum e să
stau o zi acasă, iar colegii mei să fie la școală. Cred că ar fi amuzant.
CONȘTIINȚA: Dacă spui tu...
COPILUL: Ce-i cu tine, nu mă mai cerți? Ori ai ajuns la concluzia că nu fac un lucru chiar atât de
rău.
CONȘTIINȚA: Nu vreau să mă cert cu tine. Mi-am dat seama că orice aș spune e în zadar.
COPILUL: Părinții au plecat devreme de acasă. Nu-ți face griji. Le voi spune că nu m-am trezit sau
că nu a sunat ceasul.
CONȘTIINȚA: M-ai gândește-te! Încă mai ai timp să ajungi la școală.
COPILUL: Nu înțelegi că vreau și eu să fiu liber pentru o zi. Ce rău pot să fac? O să stau în casă, nu
plec nicăieri.
CONȘTIINȚA: Văd că ești hotărât și orice aș zice nu-ți pot schimba planurile.
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COPILUL: Uneori vreau să fiu și eu un copil normal, nu vreau să fiu tocilarul clasei, nu vreau să fiu
cel mai bun...
CONȘTIINȚA: Lasă că te cunosc eu mai bine. Spui acest lucru doar când dai de greu sau când ai
prea mult de învățat, dar, atunci când câștigi câte un concurs, îți place să fii felicitat.
COPILUL: Nu știu dacă e plăcere sau obișnuință. Poate puțin din amândouă. Un rol important l-au
avut părinții mei, căci ei, văzând că mă duce capul, au insistat să învăț. Într-un fel, chiar mi-au
impus acest lucru.
CONȘTIINȚA: Acum spui vorbele astea, dar îți plăcea atât de mult când erai apreciat de către
profesori.
COPILUL: Îmi plăcea la început, dar în momentul în care cerințele deveniseră mai mari, îmi era
frică să nu clachez. Din acel moment, am început să văd altfel lucrurile.
CONȘTIINȚA: Ce ai crezut? Că va fi ușor ca să te menții acolo, sus?
COPILUL: Știam că nu va fi ușor, dar nu am crezut că o să fie atât de greu. Încet, încet, am început
să-mi doresc ceea ce unii dintre colegii mei aveau: timp liber. Eu aveam atât de puțin... Timpul meu
liber era doar drumul de acasă la școală și de la școală acasă, în rest, eu doar mă pregăteam pentru
școală. Aș fi vrut și eu puțin mai mult timp liber.
CONȘTIINȚA: Cum poți să spui că nu te-ai relaxat? Ai uitat că părinții tăi te-au dus în cele mai
frumoase locuri? Ai văzut ceea ce alții nici nu au visat.
COPILUL: Nu am uitat, dar asta se întâmplă atât de rar. În restul timpului, stau în casă și mă
pregătesc. Am ajuns să cred că sunt captiv în propria mea casă. Mă simt ca un deținut.
CONȘTIINȚA: Uneori trebuie să facem sacrificii, dacă vrem să reușim în viață.
COPILUL: Ai dreptate. Sacrificiul pe care-l fac mi se pare prea mare. Îmi doresc doar puțin timp
liber, timp în care să mă pot întâlni cu colegii mei. Vreau să pot ieși din casă. Ți se pare că cer prea
mult?
CONȘTIINȚA: În privința asta, chiar ai dreptate. Într-adevăr ești atât de stresat, de nefericit.
COPILUL: Vezi că ai ajuns și tu să mă compătimești. Până mai deunăzi m-ai criticat. Acum ești de
acord cu mine.
CONȘTIINȚA: În momentul în care ai spus că dorești doar puțin timp liber, mi-am dat seama că tu
chiar ai nevoie de așa ceva.
(Mama intră în cameră)
MAMA: Ce faci aici?
COPILUL: Nu m-am trezit.
MAMA: Cum se poate așa ceva? A sunat doamna dirigintă să întrebe dacă ești bolnav.
COPILUL: Nu sunt bolnav. Nu m-am trezit.
MAMA: De ce nu te-ai dus când te-ai trezit?
COPILUL: Nu am vrut să râdă colegii de mine.
MAMA: Pe mine de ce nu m-ai putut suna? Ți-a fost greu să mă apelezi?
COPILUL: Nu am vrut să te deranjez. Nu e nicio problemă. Am lipsit și eu o zi de la școală și te-ai
supărat.
MAMA: Dacă erai bolnav, credeam, dar că nu te-ai trezit nu o să cred nici în ruptul capului.
COPILUL: Uite, mamă! Eu chiar aveam nevoie de o zi liberă. Simt că nu mai fac față acestui
program încărcat pe care-l am.
MAMA: Crezi că înveți pentru mine? Nicidecum.
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COPILUL: Nu am spus asta, dar am cam obosit. Tot mai greu îmi este să mă pregătesc. Vreau puțin
timp liber. Vreau să mă întâlnesc cu colegii mei. De ce alții pot și eu nu?
MAMA: Am crezut că-ți face plăcere să înveți, dar ție îți arde de întâlniri cu prietenii.
COPILUL: Nu asta am vrut să spun. Mă simt captiv în propria-mi casă. Vreau puțină libertate. Crezi
că-mi doresc prea mult?
MAMA: O să ai și timp liber, dar rezultatele la învățătură să nu aibe de suferit.
COPILUL: Mulțumesc, mamă!
Premiul III - Keszeg Andrada Brîndușa,
15 ani,
Șc. Gimn. Nr. 3 Oțelu Roșu, Caraș-Severin
Prof. coord. Popescu Ana-Cristina
O ZI DE VARĂ..., CU DORA ȘI DIEGO
SCENA 1
(Dora şi Diego stau la umbră, într-o zi călduroasă de vară).
Dora (plictisită): Diego, vrei să mergem la piscină? Acolo sunt şi tobogane, ne mai răcorim puţin.
Diego (încântat): Ce idee minunată!
Dora (ridicându-se în picioare): Mă duc să aduc colacele. Tu du-te să-ţi iei costumul de baie.
Diego: Perfect! Ne întâlnim peste 30 de minute, în faţa piscinei.
Dora: Să nu uiti sandvişurile!
Diego: Îi spun bunicii să ne pregătească sandvici cu mozarella.
SCENA 2
(Copiii sunt in vârful toboganului, zgribuliţi).
Dora: Diego, suntem aici de trei ore! Mi-e foame şi mi-e frig! Asta e ultima tură. Eu fac o pauză. Vii
cu mine?
Diego: Bine atunci. Vin cu tine. Poate mergem să căutăm comori...
Dora: Da! Ar fi nemaipomenit!
(Copiii aleargă înspre pătură şi acolo se întâlnesc cu Sara şi Marc, prietenii lor).
Diego (încântat): Salut! Ce mai faceţi? Noi vrem sa mâncăm ceva, iar apoi să mergem în căutare
de comori.
Marc (bucuros): Ce bine! De când nu am mai căutat comori... Fetelor, sunteţi pregătite?
Fetele (în cor): Da! Abia aşteptăm!
SCENA 3
(Cei patru copii sunt într-o peşteră, iar un păianjen otrăvitor se apropie de Diego).
Dora (speriată): Diego! Ai grijă! Este un păianjen lângă mâna ta!
(Diego, speriat, se dă un pas în spate şi stă să cadă în prăpastie. Marc, care era lângă el, îl prinde
repede de mână).
Marc: Te-am prins! Fetelor, ajutaţi-mă să îl trag înapoi!
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Dora şi Sara (îl încurajează pe Diego): Diego, ţine-te bine! Te salvăm noi!
(Și..., deasupra lor, se arăta o frumusețe de fluturaș, cu aripile turquoise-străvezii, care
împrăștia peste copii un PUF magic. Un înger păzitor... Pe melodia Cântecul iubirii, de Alec Blenche,
PUFII magici dansează, în timp ce copiii adorm, vrăjiți fiind de mirosul îmbătător al acestora...
https://www.youtube.com/watch?v=Y2KOxsmJY2k)(Sara, Dora și Marc - acum, treziți din vrajă, îl
mângâiau pe Diego care zâmbea..., dormind)
Diego (trezindu-se și el, aproape de marginea prăpastiei): Vă mulţumesc, prieteni! Sunteţi mai de
preţ decât comoara pe care o căutam. Eu cred că mai bine ar fi să ne întoarcem la piscină şi să ne
bălăcim împreună.
Sara, Dora si Marc (în cor): De acord! Să mergem!
SCENA 4
(Cei patru copii stau în vârful toboganului).
Dora: Este cea mai frumoasă zi din viaţa mea! Sunt alături de voi şi am scăpat împreună de pericole.
Sara: Aşa este! Haideți să ne dăm împreună pe tobogan şi să ne distrăm!
Diego: Marc, tu vino cu mine!
(Copiii au rămas la piscină până la lăsarea întunericului, când bunica a trebuit să vină și să îi
cheme la cină pe prichindei).
SCENA 5
(Este ora de culcare, iar Dora şi Diego sunt în paturile lor).
Dora: A fost o zi minunată!
Diego: De acord! Până mâine, hai să visăm ceva inedit, nemaiîntâlnit!
(Copiii încep să râdă şi după scurt timp adorm zâmbind).
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Premiul III - Gavrilaș Cataleea,
8 ani,
Lic.Teoretic „Avram Iancu” Cluj Napoca
Prof. înv. prim. Cîmpean Adriana

Ce ne învață basmele
Pentru mine, lumea cărților și mai ales a basmelor este o evadare din lumea în care trăiesc,
dominată de frică, certuri, probleme de multe feluri, mai ales în ultimul an. În lumea basmelor, răul
și binele sunt clar separate, se luptă și, oricât de grea e lupta sau oricât de ciudate sunt situațiile,
întotdeauna înving binele, frumosul, iubirea și armonia.
Întâmplările și personajele din basme și povești, primele cu care facem cunoștință atunci când
lăsăm imaginația să ne zboare și facem primii pași în studiul literaturii, ne pot ajuta în situațiile
grele pe care le trăim la un moment dat, ne învață și ne oferă modele de urmat sau, după caz, de
evitat. De exemplu, „Ursul păcălit de vulpe“, binecunoscuta poveste a lui Ion Creangă, ne sfătuiește
să nu cerem ajutor oricui, să nu credem toți oamenii pe care îi întâlnim, deoarece pot fi vicleni și
prefăcuți, ca vulpea. „Hansel și Gretel“, basmul fraților Grimm, vorbește tot de o păcăleală, dar mai
mare și mai gravă, a vrăjitoarei care-i ademeneşte cu dulciuri pe copii, depășită însă prin iubire
fraternă, istețime și curaj. „Albă-ca-Zăpada și cei șapte pitici“, „Cenușăreasa“ și „Degețica“ ne învață
să fim răbdători, iubitori și să credem în visurile noastre, oricât de potrivnice ar fi situațiile în care
suntem puși. „Fetița cu chibrituri“ și „Mica sirenă“ ne înduioșează, „Rățușca cea urâtă“ ne arată
că fiecare este diferit și frumos în felul său, „Prâslea cel voinic și merele de aur“- că uneori chiar
propriii frați pot fi nedemni de încredere, invidioși, mincinoși. Dincolo de aceste exemple, basmele
ne arată că greutățile pot fi depășite de fiecare dată, că răul este pedepsit, iar binele este răsplătit,
astfel că ele ne dau cele mai frumoase lecții de comportament. Cine nu s-a visat în copilărie un prinț
învingând balaurul sau zmeul cu sabia sa fermecată și vitejia sa nemaivăzută, sau o prințesă frumoasă și cuminte, într-un palat minunat? Cine nu a trecut alături de eroii preferați prin tot felul de
întâmplări și a cunoscut tot felul de personaje fantastice, bune sau rele? În basme nu contează că
ești bogat sau sărac, fiu de împărat sau țăran simplu, ci contează bunătatea, mila, curajul, dorința
de dreptate şi întrajutorare, adică personalitatea care face ca frumusețea interioară să strălucească înafară. Doar cei răi sunt cu adevărat urâți, iar ei fie au ocazia să se îndrepte, devenind mai
buni, fie sunt eliminați din lumea basmului, unde nu e loc pentru răutate și nedreptate.
De aceea, mi-au plăcut de mică basmele, pentru că ele nu spun doar niște aventuri într-o
limbă care mi s-a părut uneori greoaie, recunosc, mai ales în basmele populare, nu sunt doar cuvinte înșirate ordonat pe hârtie, ci dau lecții de viață și prilejul de a scăpa măcar pentru puțin timp din
realitatea în care e greu să distingi răul de bine, minciuna de adevăr, prefăcătoria de sinceritate și
intenții bune.
Premiul III - Jerdan Natalia,
14 ani, cl. a VIII-a,
Clubul Copiilor Medgidia, Constanța,
Prof. coordonator: Luciu Marilena

Astǎzi este 1 Iunie!

… UNDE SUNT MICILE BUCURII DE ALTĂDATĂ !

Brusc amintirile m-au învǎluit şi m-au fǎcut un pic nostalgic… Ziua Copilului!
Ca şi copil, totul mi se pǎrea minunat şi simplu în acelaşi timp. Fǎceam totul cu plǎcere şi gǎseam
mereu ceva care sǎ mǎ facǎ fericit şi sǎ-i mulţumeascǎ pe ai mei.
Mergeam la şcoalǎ, mǎ întâlneam cu prietenii şi colegii. Învǎţam sǎ scriu, sǎ citesc şi sǎ socotesc.
Gândul ȋmi zboarǎ cu o emoţie nestǎpânitǎ cǎtre doamna învǎţǎtoare, care mi-a pus pentru ȋntâia
datǎ creionul ȋn mânǎ, deschizându-mi cǎi nebǎnuite de mine atunci, spre ȋmplinirea mea ca om.
Îi mulţumesc pentru primul contur al literei “R” prin care pot scrie cuvântul RECUNOȘTINȚĂ unui
om minunat.
Îi mulţumesc pentru prima buclǎ a literei “I” cu care scriu cuvântul IMENSITATE şi mǎ gândesc la
IUBIRE. Îi mulţumesc pentru coloana şerpuitǎ a lui “S”, pe care cunoscând-o, am ȋnvǎţat cǎ existǎ
SPERANȚĂ.
Mai apoi, cu ajutorul dascǎlilor mei, am descoperit lumea ȋnconjurătoare cu tainele ori frumuseţile
ei. Eram curios şi avid de cunoaştere şi descoperire.
Dorinţa aceasta am pǎstrat-o şi acum, adolescent fiind. Am înţeles foarte bine cǎ nu mǎ puteam
cunoaşte pe mine, nu puteam sǎ mǎ dezvolt, decât dacǎ învǎţam şi despre lucrurile care se gǎseau
în jurul meu.
Mǎ jucam cu alţi copii, socializam. Vara, cât era ziua de mare, eram mai mult pe-afarǎ.
Fǎceam sport, drumeţii, iar natura ne primea de fiecare datǎ cu drag, oferindu-ne tot ce era mai
frumos: parfumul florilor, ciripitul pǎsǎrelelor şi clipocitul pârâurilor. Eram fie cu prietenii mei sau
cu pǎrinţii, fie cu bunicii şi… nu aveam griji !
Cu toate că sunt mai sensibil, îmi doream compania celorlalţi, iar glumele lor mǎ întristau, uneori.
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Trǎiam sǎrbǎtorile… unii dintre noi mai aproape de casǎ şi de cei dragi, alţii, poate rǎtǎciţi prin
lume, dar cu sufletul la rǎdǎcini.
Din depǎrtǎrile care ne despart, mǎ gândesc cu drag la singurul meu verişor (plecat în altǎ ţarǎ) şi
chiar dacǎ timpul s-a lǎsat cernut, impunându-şi distanţa, eu nu pot sǎ-l uit, mi-e dor de el.
Acum, din cauza pandemiei, totul s-a schimbat. Am învǎţat cuvântul izolare, distanţare socialǎ
pentru a-i proteja pe cei dragi şi pe mine. Am urmǎrit de la balcon sau prin geam cum mergea
lumea la serviciu, cum se schimbau anotimpurile, am învǎţat online, ducând dorul colegilor, prietenilor, lipsindu-mi clasa, şcoala şi chiar prezenţa profesorilor mei.
Fiţi blânzi cu cei dragi, toleranţi în tot ce faceţi, demni şi plini de omenie!
Zâmbiţi, iubiţi şi fiţi mândri cu înţeleciune !
Vǎ doreşte asta, un suflet de copil.
... OÚ SONT-ELLES LES PETITES JOIES D’AUTREFOIS ?
Aujourd’hui c’est le 1er Juin ! Tout d’un coup les souvenirs m’ont entouré et m’ont fait devenir
un peu nostalgique… La Journée de l’Enfant !
Comme enfant, tout me semblait merveilleux et simple, à la fois. Je le faisais volontairement et je
trouvais, toujours, quelque chose pour me rendre heureux et faire plaisir aux miens.
J’allais à l’école, je rencontrais mes copains et mes collègues. J’apprenais à écrire, à lire et à
compter. Ma pensée vole avec une grande émotion vers mon institutrice qui m’a posé pour la
première fois, le crayon dans ma main, ouvrant des chemins inconnus jadis pour moi, dans mon
avenir, comme homme. Je la remercie pour le premier contour de la lettre ”R” avec son aide je peux
écrire le mot RECONNAISSANCE à une personne admirable.
Je la remercie aussi pour la première boucle de la lettre “I” avec laquelle j’écris le mot IMMENSITÉ
et je pense à l’AMOUR. Je la remercie, encore, pour la file serpentine de la lettre “S”, grâce à laquelle
j’ai appris qu’il y a l’ESPOIR !
Plus tard, à l’aide de mes enseignants j’ai découvert l’environnement avec ses beautés et ses secrets.
J’étais curieux, avec une grande envie de connaître et de découvrir.
Ce désir, je le gardais aussi, comme adolescent. J’ai bien compris que, je ne pouvais pas me connaître
tel que je suis, que je ne pouvais pas grandir, sans avoir découvert les choses qui se trouvaient autour de moi.
Je jouais avec d’autres enfants, je socialisais. En été, toute la journée, j’étais plutôt dehors.
Je faisais du sport, des voyages à pied, et la nature nous accueillait avec chaleur, en nous offrant
tout ce qui était le plus beau : le parfum des fleurs, les chants des oiseaux, le clignotant des rivières.
J’étais soit avec mes amis, soit avec mes parents, grands-parents et… j’étais sans souci !
Quoique je sois plus sensible, je désirais la compagnie des autres, mais leurs blagues m’attristaient
quelque fois.
On vivait les fêtes…quelques-uns plus proche de la maison et des personnes aimées, les autres égarés
dans le monde, mais avec leur âme à leurs racines.
Loin, dans le lointain qui nous sépare, je pense avec plaisir à mon unique cousin, (parti dans un
autre pays), et même si le temps s’est écoulé/ a passé au crible, en imposant la distance, je ne peux
pas l’oublier, il me manque beaucoup.
Maintenant, à cause de la pandémie, tout a changé. J’ai appris le mot isolement, garder la distance
sociale, pour protéger les personnes qu’on aime et pour moi-même. J’ai suivi du haut de mon balcon ou par la fenêtre les gens qui allaient au boulot, comment les saisons se succédaient. J’ai étudié
“en ligne”, en me manquant mes collègues, la salle de classe, l’école et même la présence de mes
professeurs.
Soyez tendres avec les personnes qu’on aime, tolérants en tout ce que vous faites, dignes et pleins
d’humanité !
Souriez, aimez et soyez fiers raisonnablement !
On vous souhaite tout cela une âme d’enfant.
Premiul III - Demeter Andrei,
16 ani, elev CES - autism,
Lic. Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare,
prof. Florian Adriana
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Generozitatea – o deprindere uitată
Motto: ”Felul în care dai contează mai mult decât ceea ce dai” - Pierre Corneille
Filantropia este un termen care ne duce cu gândul de cele mai multe ori la oamenii bogați,
dar uităm adesea că putem fi cu toții oameni dedicați generozității. Totuși, deși trăim în cele mai
prospere timpuri de până acum, de ce ne închidem într-o sferă egoistă, plină de noi înșine? Dar de
fapt la ce se rezumă generozitatea, filantropia și empatia? La nevoile celorlalți? Și ce înseamnă
pentru tine a fi o persoană generoasă?
Oameni precum Andrew Carnegie, Bill Gates, Ray Dalio, Warren Buffet, John Cena și chiar
Cristiano Ronaldo sunt modele autentice de acte filantropice. După ce au construit adevărate imperii, au ajuns într-o perioadă a vieții în care beneficiile pe care le-au câștigat de-a lungul timpului
le redirecționează către cauze nobile, ajungând să doneze sume colosale, cu un impact fabulos și
care, de cele mai multe ori, îți pot tăia respirația. Dar oameni precum Lee Kuan Yew (fondatorul
statului Singapore modern), Winston Churchill, Abraham Lincoln și alți lideri desăvârșiți aleg să
își fructifice generozitatea prin timpul pe care și-l dedică unor cauze de o importanță eminentă,
ajungând să modeleze cursul istoriei. De ce spun că timpul poate fi o monedă a generozității? Cred
cu tărie că nicio sumă de bani nu îți va aduce înapoi ziua de mâine și nici oportunitatea de-a
schimba lucrurile din trecut. Tocmai de aceea, consider că timpul este cea mai prețioasă monedă
de schimb pe care poți să o acorzi cuiva. Viața este prea scurtă și, de cele mai multe ori, uităm asta
și ajungem să ne investim timpul în relații care nu ne aduc „banii emoționali” și nici nu corespund
valorilor noastre. Dar, pe de altă parte, oameni precum Maica Tereza, Martin Luther King, Nelson
Mandela, reușesc să își valorifice generozitatea prin slujirea umanității, prin fapte de iubire și compasiune totală. Iar în tot acest timp, tu rămâi blocat în sfera egoistă a zgârceniei…
Poate nu dispui de bogățiile filantropilor enumerați mai sus, poate nu ai nici tăria de
caracter a marilor lideri mondiali și nici o inimă plină de iubire și dornică de pace. Iar toate acestea
sunt absolut normale. Ceea ce este drept și cu adevărat demn de laudă este să faci alegeri zilnice
potrivite, care îți pot spori generozitatea. Astfel, conștientizând aceste lucruri, începi să acționezi
și simți cum viața ta prinde culoare. Începi să fii extrem de politicos cu toată lumea, prezent pe
deplin într-o conversație, alegi să răspunzi cu înțelepciune în fața adversităților zilnice, pășești cu
curaj pe treptele iertării și ale sincerității, începi să consolidezi o mai bună relație cu tine însuți, iar
din când în când dăruiești o vorbă de încurajare unui amic sau donezi din puținul tău și celui aflat
în nevoie. Poate deschizi ușa unei alte persoane sau îți rupi din timpul liber, pentru a participa la
diferite activități comunitare. O îmbrățișare adusă unui membru al familiei, într-un moment în care
are nevoie, ori o privire înduioșătoare, pot remedia o stare negativă. În acest mod, începi să crești
standardele generozității, prin îmbunătățiri mărunte, dar cu un impact semnificativ. Totul depinde
de cele mai mici schimbări. Generozitatea de aici pleacă, din micile gesturi pe care adeseori le neglijăm și pe care le înecăm adesea în scuze stupide. Oarecum, totul poate părea ca un medicament
cu gust teribil de amar. De ce? Pentru că îți faci ție însuți un bine atunci când alegi să dăruiești, iar
gustul teribil apare atunci când partea rațională începe să găsească scuze precum: „Omul acesta
de ce nu poate merge la muncă?” , „Oare eu nu am facturi de plătit și o familie de întreținut?” , „Oare
cum rămâne cu economiile făcute pentru vacanța mult așteptată?” și pot continua așa, la veșnicie,
dar cred că ai prins ideea… .
Un lucru relativ straniu și descumpănitor pe care l-am constatat a fost acela că adeseori
avem tendința să fim generoși, datorită culturii religioase în care am fost crescuți. De exemplu,
unii creștini ajung să îi ajute pe ceilalți, datorită unor porunci morale pe care biserica le transmite,
astfel iau naștere actele mărinimoase lipsite de orice substrat de etică, sinceritate, generozitate
pură și iubire. Și ce valoare ar avea orice faptă plină de dărnicie, dacă ar fi făcută din teamă de
Dumnezeu sau chiar din obligație față de el sau de biserică? Ai vreo garanție că vei fi răsplătit
dincolo de cele pământești? Iar exemplele pot fi extrem de vaste. Ceea ce vreau să scot în evidență
este că generozitatea izvorăște din însuflețirea inimii tale, lipsită de urmele stăpânitoare ale indiferenței și apatiei. Trebuie să o faci dintr-o bucurie de nestăpânit. Autorul englez, William Penn, a
spus: „Mă aștept să trec prin viață doar o dată. Ca atare, dacă pot să dau dovadă de bunătate sau
pot să fac un lucru bun pentru orice ființă, îl voi face pe loc și nu îl voi amâna sau neglija, fiindcă nu
voi mai trece pe aici”. Uimitor! Chiar dacă este puțin greu și anevoios, poate fi o adevărată valoare
umană: dăruirea din iubire și empatie sinceră. O însușire pe care puțini reușesc să o dobândească,
din cauza unei mentalități bolnave și a unei stări interioare deplorabile. Firește, cei care reușesc
vor fi adevărați eroi, maeștri deplini, dar, cel mai important, oameni altruiști și empatici. Ce alegi?
Să fii un rege al veseliei sau unul al ostilității? Un semănător al generozității sau al lăcomiei?
Înainte să plec, lasă-mă să-ți mai spun ceva. Generozitatea este ca un ritm de aur, poți să ți-o
însușești și să te distrezi de minune. Odată ce vei intra în ring, vei vedea cât de sus te poate duce.
O brățară nobilă, care te îndrumă să urmezi partea pură, empatică și iubitoare a inimii și o coasă
argintie distinsă, care te ocrotește de valorile prefăcute, nesăbuite și dominate de amărăciune și egoism.
Premiul III - Chelaru Cristian,
16 ani, cl. a IX-a,
Lic. Teoretic ”Vasile Alecsandri”, Săbăoani, Neamț,
Prof. Gavrilă Ana-Cătălina
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Când lumea s-a oprit
Eram fericiți și nu știam, lumea era într-o continuă mișcare și toți ne plângeam că nu avem
timp, nu aveam timp pentru familie, nu aveam timp pentru joacă, nu aveam timp să ne oprim și să
admirăm frumusețile naturii. Era o nesfârșită alergare contratimp. Puteam respira aerul de afară
și nu știam atunci câtă fericire îți poate da simpla inspirare liberă a aerului, nu știam că este atât
de frumos să poți alerga și aerul să îți alinte nările, să simți soarele arzând și vântul să îți atingă
ușor părul. Eram fericiți și nu știam…
Dar dintr-o dată, STOP!, lumea s-a oprit din fuga nebună, căci un virus invizibil i-a făcut pe toți
să reconsidere fericirea. Ce este ea? Bani mulți? Case mari? Haine scumpe? Pentru ce alergau? Pentru a fi fericiți? Așa credeau până atunci. Dar când totul s-a oprit, au înțeles în sfârșit ce înseamnă
fericirea: libertatea de a-ți îmbrățișa părinții și bunicii, fără frica de a-i îmbolnăvi, libertatea de
a te plimba în orice loc îți dorești, să poți respira aerul curat fără o mască pe față, să poți să te
întâlnești cu prietenii, să te plimbi pe malul mării, simțind cum briza îți mângâie fața… asta este
fericirea: libertatea de a alege.
Luminița de la capătul tunelului pare să se întrezărească, totuși, să nu uităm ce am învățat
când lumea s-a oprit, să nu punem mai presus fuga după bani, să ne-amintim cât de greu ne-a fost
când speranța a rămas închisă în cutia Pandorei, să nu uităm că am trăit închiși în case. Iar atunci
când totul va fi un vis urât, să ne amintim că avem timp să admiram natura și să nu uităm: a respira este un privilegiu.
Premiul III - Vrdoljak Ștefan,
13 ani, cl. a VII-a, elev cu CES
Col. Național „Iosif Vulcan ” Oradea,
prof. Negruț Margareta
AZI ȘI EU, ÎNTRE CONTEMPLARE, MELANCOLIE ȘI FURIE
Dispărem din situații de parcă nu mai suntem capabili să le gestionăm monotonia.
Nu mai suntem noi responsabili de tot ce aveam în jur odinioară. Am rămas fețe goale, lipsite
de sens și îmbâcsite-n idea de a progresa prin frică.
Am avut de mai multe ori șansa să arăt oamenilor ceea ce sunt în stare, să-i las captivați de
zgomotul din spatele privirii mele, însă nu am fost într-atât de ageră ca să le pot spune de la bun
început ce se petrece cu adevărat în mine. M-am zbătut în fața unei minciuni iresponsabile, căci
aveam impresia că mă cunosc și că reacționez așa cum m-aș fi așteptat să o fac, dar… mă simțeam
de vină că nu pot mai mult.
Zile la rând îmi rămânea inima blocată în piept, cu frica de a mai încerca să fac un pas. Aveam
o senzație dură de umilință pe care nici măcar gândurile nu mi-o lăsau să doarmă. Încercam atât
de tare să mă încurajez cu tot felul de mărunțișuri subtile, care atunci treceau nul prin fața ochilor
mei, caracterizându-mă drept încuiată mintal, iar eu simțeam că nu mai rezist o secundă în plus.
Fugeam de prezent, mă ascundeam în trecut, simțind un gol imens în felul de a fi. Mă descuraja orice cuvânt pe care-l pronunțam și pe care-l vedeam apoi lipsit de culoare, atât de paranoică ajunsese să-mi fie judecata.
Dar mă simțeam comod acolo unde eram, în lumea aia plină de griji, unde mă ascundeam
tot timpul.
Cred că, la finalul zilei, fiecare dintre noi are parte de genul acesta de momente. Te ascunzi în
tine, încercând să-ți dai seama ce ai greșit, pe cine ai dezamăgit sau supărat… Te ascunzi pentru
că, până la urmă, tuturor ne este teamă să înfruntăm realitatea.
Să fugi de probleme nu este o slăbiciune, deși așa pare. Este normal să ceri o pauză de la stres,
să vrei să gândești concret, doar ca să poți face bine. Nu este o slăbiciune să vrei să-ți iei timp liber,
să scapi de tot, pentru că, în final, trebuie să realizezi ce ești în stare și ce nu.
Trebuie să realizezi că timpul îți aparține și trebuie să fii puțin mai orgolios cu el. În unele
cazuri, trebuie să știi să-l împarți mai bine, chiar dacă circumstanțele sunt la limită.
Ceea ce vreau să zic este că… Nu trebuie să îți bați atât de mult capul cu ceea ce este bine și
ceea ce este greșit, căci, până la urmă, tot ceea ce vei simți vei face. Doar că trebuie să realizezi că
timpul are o slăbiciune, iar sinele trebuie să i-o descopere.
Poate, la un moment dat, o să avem posibilitatea de a ne ajuta și poate chiar cultiva propriile
vulnerabilități. Prin timpul pe care ni-l dăruim, prin zâmbete și realizări, prin felul de a fi, pentru
că nu este imposibil. Experiențele întotdeauna lasă gând binelui, chiar dacă avem impresia că se
întâmplă tot răul din lume.
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Probabil nu este timpul cel care le rezolvă pe toate, ci propria voință, folosind timpul. Realizarea de a putea face mai mult decât poți deja și de a merge mai departe!
Timpul este doar iluzia care te îndeamnă să faci ce-i corect, te ajută să te menții pe picioare.
Tu ești de fapt cel care decide sentimentele, nimeni altcineva. Oare putem folosi cuvântul „decide”,
când este vorba de sentimente?
Și… este în regulă dacă nu avem posibilitatea să ne ajutăm singuri, căci nu întotdeauna suntem
capabili să ne nimicim fricile. Oamenii ne vor înțelege doar dacă noi ne facem înțeleși, altfel nimeni
nu are cum să-și dea seama cu ce ne confruntăm. Putem cere ajutor celor care chiar sunt disponibili
să ne ajute. Nu are rost să avem așteptări, dacă nu comunicăm cu nimeni. În același timp în care
tăcem și ne închidem, avem așteptări de la ceilalți.
Ne este frică să ne exteriorizăm fricile, eșecurile, ceea ce ne caracterizează. Este greu să realizezi cât de mult contează să accepți că lumea nu este făcută doar din momente pozitive, ci și din
cele negative. Pentru că, până la urmă, dacă am trăi într-o lume perfectă, toată lumea ar fi la fel.
Nu ar mai exista bariera diferenței de gândire și simțuri. Am fi… atât de încolțiți de asemănări,
încât ne-am plictisi de noi înșine.
Nu trebuie să te grăbești să vrei un moment mai bun, atunci când știi ce ai realizat și ce poți
realiza. Nu te grăbi să simți ceva ce nu poți să simți, doar de dragul de a simți.
Încearcă să rămâi în prezent și în realitate, pentru că, până la urmă, doar asta contează. Altfel,
te vei pierde tot mai mult.
Mențiune - Savastin Denisa,
15 ani, cl. a IX-a,
Lic. Tehnologic „Jacques M. Ellias” Sascut, Bacău,
Prof. coord. Dascălu Aurelia

Zi de sărbătoare
Ce-i frumos în lumea aceata
Primii ani, cei de copil.
Când nu ducem griji la toate,
Doar primim, nu oferim!
Cu tot zâmbetul din lume
Noi părinții îi iubim.
Că ne-au dat chipuri frumoase,
Lumea să o-nveselim!
E-ntâi iunie, copii!
Ziua noastră, zi cu soare.
Pentru toți copiii lumii,
Azi e zi de sărbătoare!
Nu contează cum ni-i pielea,
Nici în ce limbă vorbim,
Veniți toți de pe planetă,
Astăzi să sărbătorim!
Să-ntindem o horă mare,
Hora mare a-nfrățirii,
Să fim mesagerii păcii
Și prietenii iubirii!
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Premiul III - Roman Mihai-Bogdan,
9 ani, cl. a II-a,
Liceul de Artă Sibiu,
Prof. înv. primar Iosif Larisa-Ștefania

LENEȘICA
Ionica mititica
Stă toată ziulica
Și cântă ne-ncetat,
De ploaie a uitat.
Și pe Rex, câinele iubit,
Astăzi nu l-a mai hrănit.
Ionica mititica
Stă toată ziulica.
Găinile stau singure-n coteț,
Mâncare din săculeț
Ele nu au mai primit
Și flămânde-au adormit.
Mențiune - Dudarec Ioana-Daria,
11 ani, cl. aIV-a,
Lic.Teoretic Buziaș,Timiș
Învățător:Deguille Mihaela
Charlie și biletul de aur
Era odată un oraș renumit
Dar destul de mic.
Și acolo trăia
Un băiat pe nume Charlie, da!
Probabil c-ați mai auzit de el
E mai scund și frumușel.
La marginea orașului el trăia
Într-o casă ca și cabana.
Abia avea ce mânca,
Dar se descurca.
Într-o zi scria în ziar
Că fabrica Wonka se deshidea iar.
Era o fabrică renumită,
Care nu cumpăra deloc ciocolată topită.
Cinci bilete de aur
Se ascundeau după ambalaj
Și în dimineața aceea plecau în voiaj.
Și după 6 zile
S-au deschis porțile.
Veruca: ”-Iau tot ce vreau!”
Augustus: ”-Mai vreau!”
Cel cu televizorul
Și Charlie stătătorul.
Când intrau,
Se vedeau o grămadă de oameni pitici.
Razna o luau
Și se pierdeau.
Unul s-a înecat în ciocolată,
Altul s-a teleportat ca și ciocolata televizată.
Și așa a rămas doar Charlie.
- Uraaaaaaaaa!
Marele premiu l-a câștigat!
Și să știți că a meritat.
Ghici ce era?
Toată fabrica!
Premiul III - Stupar Salome Rebeca,
11 ani, cl. a IV-a
Șc. Gim. ”Sabin Manuilă”, Sâmbăteni, Arad,
Înv. prof. Șerban Mariana Gheorghița
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Din suflet de copil
Pasiunea mea
Sunt o mica balerină
Ce plutește peste nori,
Cu rochița ca de nea
Și cu poante asemenea!
Eu fac totul cu plăcere
Să dansez nu e un sport!
Pentru mine e pasiune
Și-mi doresc prin dans să zbor!
Primăvara
Draga noastră primăvară,
Ai sosit la noi în țară!
Cu crenguțe-nmugurite
Cu flori în mii de culori !
Tu ne dai la toți de veste
Că-i o lume de poveste!
Luna – cațelușa mea
Am acasa un cățel mititel și cumințel!
Cu blănița ca de miel,
Cu ochi negrii curioși, jucăuși și pofticioși!
Vara
Iubesc vara! Este anotimpul în care m-am născut.
Vara vine cu soare, cu înghețată, cu pepeni dulci și zemoși, dar și cu vacanța mare.
Vara înalț zmee și prin telescop privesc stelele căzătoare!
Iubesc vara pentru că oamenii sunt mai fericiți!
Doamna mea
Am o doamnă minunată!
Cea mai blậndă dintre toate.
Cu zâmbetul cald și glas duios,
ne învață cu răbdare!
Să citim, să socotim,
Oameni buni să devenim!
Pentru tot, vă mulțumesc și să știți că vă iubesc!
Premiul III - Zaharia Raisa Maria,
8 ani, cl. a I-a,
Lic. Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna, jud. Constanța
Prof. înv. primar Mangiurea Luminița
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Vis de copil

Când soarele se stinge,
Iar alba lună crește
Și steaua cea polară
Tresaltă și sclipește,
Revin iarăși la viață
Ființe mici și vii
Din basmele bunicii,
De când eram copii.

Curând apare prințul
Pe un cal alb călare,
Ia de mână prințesa
Și-o-mbrățișează tare.
Piticii se-mbufnează
Iar zânele roșesc,
Dansează-n continuare,
Pe ritm se învârtesc.

Uriași, pitici sau zâne
Apar ca prin magie;
Coboară lin din ceruri,
Să-mpartă bucurie.
Și astfel, toți micuții
Ce au căzut în somn,
Îi întâlnesc în vise,
Atâta timp cât dorm.

Și-n timp ce ei dansează,
Uriașul fură mere
Din pomul vrăjitoarei,
Care face și pere.
Iar pe cer ursul zboară,
În lac găini înoată,
Cățelul face miere,
Și pisoiul mă latră.

Le-apar în vis castele
Cu regi și cu prințese,
Care ușor se schimbă
În falnice mirese;
Iar zânele dansează
De mână cu pitici
Și spiridușii cântă
La instrumente mici.

Pe cer soarele-apare,
Luna a dispărut,
Iar odată cu dânsa
Magia s-a pierdut.
Nu mai e nicio zână,
Uriașii nu fură mere
Nici ursul nu mai zboară.
Cățelul nu-mi dă miere.

În jur e veselie,
Dansează fericiți,
Căci la nunta prințesei
Toți sunt bineveniți!
Toată natura-i vie,
Parcă e fermecată,
Din ceruri cântă păsări
Miresei preacurată.

Piticii nu-mi dansează,
Găinile nu-noată...
Prințese nu-s mirese,
Și cotoii nu latră!
Când cei mici s-au trezit,
Magia a plecat,
Și, somnoroși, copiii
Se ridică din pat.

Apare și-un balaur
Dar nimeni nu se teme;
El e prietenos
Și nu face probleme.
E mare și e roz,
Cu solzii din sclipici;
Are năsucul mare
Iar ochii îi sunt mici.
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Premiul III - Băcăoanu Ioana,
16 ani, cl a X-a,
Col. Naţional „Roman-Vodă”Roman, Neamț,
Prof. coord. Popa Elena-Brîndușa

COPILĂRIE, FLOARE DE CAIS
Copilărie, floare de cais,
Îmi locuiești în suflet, ca un vis
Pe care îl trăiesc din când în când,
Un sens aparte lucrurilor dând.
Am fost și sunt un visător
În lumea asta mare,
Copil rămân pân-am să mor
Sub cer scăldat de soare.
Am să rămân la fel cum sunt,
Colecționar de vise,
Un călător pe-acest Pământ,
Cu sentimente-aprinse.
Din când în când, am să m-opresc
Ca ochii mei să vadă
Minunea Tatălui ceresc
În inimă să-mi cadă.
Premiul III - Gavriluță – Stoica Antonio,
14 ani,
Palatul Copiilor Bacău - Filiala Comănești,
Prof.coord. Șova Andreea
Copilăria
Copilărie, dulce copilărie,
Cu lacrimi amare mă gândesc
Cât de repede-ai trecut,
Prin sufletu-mi râzând...
Acum suspin și sufăr,
Căci timpul tău prea iute a trecut
Și eu simt că aș fi rămas
Copil singur pe pământ.
Ani de școală s-au tot dus,
Joaca parcă s-a ascuns
Și nimic nu a mai rămas,
Doar un suflet trist,
Dându-i timpului răgaz.
Copilărie, tu-mi duci viața spre-o altă treaptă,
Unde cineva, ceva m-așteaptă!
O clipă găsită... Zâmbesc fericită...
Tresaltă de emoții inima-mpăcată.
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Mențiune – Șerban Daniela,
13 ani, cl. A VII-a,
Șc Gimn. Nr. 2 Picior de Munte, Dâmbovița,
Prof. Vlăsceanu Nicoleta Alina

Farmecul unei cărți
Carte dragă, azi îți spun
Că mi-ai dat gândul cel bun.
De când eram copil mic,
Noi nu ne-am mai despărțit.
Carte dragă, înțeleaptă,
Mi-arătai calea cea dreaptă
Prin cinste, înțelepciune,
Maniere, fapte bune.
Cartea marilor științe,
Tu mă-nveți despre ființe,
De substanțe, corpuri, stele
Și eroii țării mele!
Carte dragă-ți mulțumesc,
Te-ngrijesc, te prețuiesc
Și oriunde plec în lume,
Carte, eu te iau cu mine!
Mențiune - Postei Teodora,
12 ani, cl. a VI-a,
Șc. Gimnazială ,,Dr. Aurel Vlad” Orăștie, Hunedoara
Prof. coord. Dreptate Ioana-Floarea
Laudă cărții
Carte dragă, de la tine
Eu pot multe învăța.
Lumea-ntreagă asta-mi spune,
Iar eu cred c-o fi așa.
Însă cartea nu vorbește,
Deși parcă ar vorbi,
Fiecare înțelege
Când se-avântă a o citi.
Când deschid filele tale,
Sunt cuprins de nerăbdare
Mult ascunsul înțeles
Să-l pătrund cel mai ades.
Așadar, carte frumoasă,
Care mult ne-ai îndrumat,
Mulțumiri îți sunt aduse,
Pentru sfatul ce ne-ai dat!
Mențiune - Giurgiu Alexandra,
12 ani, cl. a V-a,
Șc. Gimn. ,,Dr. Aurel Vlad” Orăștie, Hunedoara,
Prof. coord. Dreptate Ioana-Floarea
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Copilărie
Într-o zi, în calea-mi, din înaltul cerului, căzu o frunză;
- Bună dimineața, Copacule, am spus; mi-a răspuns
Printr-o adiere caldă de vânt...
Într-o zi, un câine, lepădat în plină noapte pe strada mea
Se gudură: era flămând și tremurul din suflet
Lăsa să-i număr coastele, să observ inima cum bate
De frică, de frig sau... neputință.
Nu l-am pălmuit; amândurora ne era frică unul de altul...
Privirea lui mă înduioșă: nu voia decât puțină căldură.
Căldură sufletească...
L-am lăsat să-mi miroase vârful degetelor;
La întoarcere, acasă, mă aștepta în același loc;
De atunci suntem o familie...
Într-o zi, un pui de om, imun la toate –
A uitat să se copilărească cum mulți nu știu ce este;
Mi-a spus, tremurându-i vocea: ”Eu te cunosc pe tine!
De la școală, de pe stradă, de la Biserică...!
Credeam că sunt singură; nimeni nu-mi va observa
Trecutul pe stradă, poate zâmbetul trist, gândurile
Afundate sub un fular vechi de ani – poartă de suflet
Către dincolo...
”Nu sunt singură!”, mi-a spus o voce; ca și
Copacul de unde căzuse frunza, la rându-mi
Sunt o frunză a destinului...
Cu pețiolul - verde încă, alunec printre adierile de vânt,
Cântând în versuri propria copilărie...
... era îngerul păzitor.

Mențiune – Codrianu Ema-Paula,
14 ani, cl. A VIII-a,
Lic. Teoretic ” Lascăr Rosetti” Răducăneni, Iași,
Prof. coord. Dascalu Maria-Magdalena,
și bibliotecar, Olariu Elena
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În copilăria mea
În copilăria mea,
Veselia are gust de vată de zahăr,
Iubirea poartă zâmbete pe baloane colorate,
Culorile sunt îmbrăcate în flori,
Gustul caută gutuile din cămara bunicii.
În zâmbetul meu,
Încap munții și stele și marea,
Cerul senin și soarele, și ploaia,
Mâinile fine și calde ale mamei,
Vocea de super-erou, a lui tata.
În zborul meu,
Se adună roiuri de fluturi și păsări călătoare,
Aripi albe ca norii pufoși,
Emoții, abisuri, căderi și plutirea,
Văzduhul, departele, timpul, uimirea.
Mențiune - Ștefan Elena-Maria,
12 ani, cl. a VI-a,
Școala Gimnazială Petrești,Alba
Prof.coord. Dănilă Andreea-Maria
Sunt un copil
Sunt un copil în zboru-mi lin
Și viața-mi pare o minune,
Iubind, crezând sau suferind,
Eu trec prin toate, toate-s bune.
În zborul meu spre infinit,
Coconul l-am lăsat uitării
Și scuturându-mă puțin
Am simțit dorul depărtării.
Când mă înalț așa, ușor,
În zborul meu spre cer, spre soare
Sunt un copil prea visător
Să pot să uit că am o cale.
Sunt un copil, atâta sunt,
Un strop de rouă și dulceață
Viața mea este un dar,
Când cerul tău e doar povața.
Și dacă tu, adult hoinar,
Privești la mine cu mirare,
Caută în sufletu-ți degrab’,
Căci un copil mai ești și azi.
Mențiune specială - Moroșan Denisa,
15 ani, cl. a X-a,
Col. Național „Petru Rareș” Beclean, Bistrița-Năsăud,
Prof. coord.Moisil Octavia
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Dialoguri prietenești
Şi vremea a început să se încălzească din nou...
- Merit să-mi îmbrac sufletul în parfumul tău?
întreabă trist fluturele, într-o zi de primăvară, o floare.
- Mă vei purta în sufletul tău până când
cea dintâi adiere a vântului ne va purta pe amândoi
pe poteci de flori, de vise, de dor...
Şi tristețea s-a pierdut printre miresme.
- Cum te pot pierde, de fiecare dată, privindu-te în zare?
întreabă nisipul, într-o zi de vară, marea.
- Sunt tu şi tu ești eu!
După zeci de ani, ne vom căuta mereu!
Şi soarele a început să se stingă în mare.
- Te-ai gândit la noi, în tot acest timp?
întreabă frunzele, într-o zi de toamnă, vântul.
Mi-am dorit să vă port pe aripile mele,
să-mi colorați visele...
Şi văzduhul s-a umplut de culoare.
Ce faci, frumoaso?
întreabă soarele, într-o zi mai călduroasă, zăpada.
- Mă topesc de dragul tău!
Şi vremea a început să se răcească din nou.
Mențiune specială - Răchiteanu Patricia Mihaela,
13 ani,
Șc. Gimn. Nr. 1 Motru, Gorj,
						
Prof. coord. Albici Luminița
Autoportret
Deseori stau de vorbă cu copacii...
Și-mi spun ce au pe suflet ei...
Iar eu, eu le spun tot ce știu!
...Îmi spun și basme uneori, sărmanii...,
Cum a furat ieri focul Prometeu.
Dar... Ce sunt eu? Un mic copac pe lume,
Cu ramuri scurte, sufletul curat,
Dar lungi vor crește ramurile, mâine,
Voi fi și eu atunci, ca ei, bărbat.
Mențiune specială - Trifoi Mara,
12 ani, cl. a VI-a
Șc. Gimn. „Grigore Antipa”, Botoșani,
Prof. coord. Andrieș Cristina
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Taine
Copilăria este precum un curcubeu,
Culori lângă culori vrăjite-n jurul meu,
Mă farmecă, mǎ-mbatǎ, mǎ-ndeamnǎ tot mereu
Sǎ îmi urmez menirea, sǎ fac ce visez eu.
Un soare dulce, de aur, mângâietor,
Calea mi-o luminează cu discul gânditor.
Ȋmi arată lumea ce se deschide-n față,
Tainică, impunătoare, fantastică, măreață.
Simt aripi care ȋmi dau curaj sǎ zbor,
Sǎ învăț, sǎ rȃd, sǎ descopǎr de zor.
Pe clapele sufletului meu,
Simt cum vibreazǎ note pe care le știu doar eu.
Comoara neștiută a minții se aprinde,
Dezvăluind idei ce nu se pot cuprinde.
Tot universul este un suflet de copil,
O lume minunată, uitată ȋn exil.
Mențiune specială - Constantinescu Mara,
12 ani, cl. a VI-a,
Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focșani,
Profesor: Popescu Tamara-Vasti
Copilăria
Cred c-am fost un ghemotoc.
Eu nu-mi amintesc deloc,
Doar părinții mă vegheau
Și cu grijă mă creșteau.
Puzzle-uri împrăștiate,
Păpuși personalizate,
Pe toate le-am prețuit,
Când iubești ești fericit!
Cu fața mea senină
Și cu părul cârlionțat,
Cu rochii și cu tocuri,
Mereu am defilat.
Copilărie, tărâm de vis,
Tu ești un colț de paradis!
Nimic ca tine-n lume nu-i,
Tu ești visul orișicui!

Mențiune specială - Lazăr Sonia,
9 ani, cl. a III-a,
Col. Tehnic Nr. 1 Vadu Crișului, Bihor
Învățătoare - Gavriluț Mioara
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Lumea pe care mi-o doresc
În lumea pe care mi-o doresc
E pace, liniște și soare.
Minunile se împlinesc
Aici și-n depărtare.
Durere, lacrimi nu există,
Dorințele se împlinesc
Și nu-i nicio ființă tristă
Pe care să o întâlnesc.
Toți părinții își vor permite
La școală pe copii să-i dea,
Să învețe lucruri multe
Și să știe a se purta.
Mi-aș dori ca-n lumea mea,
Zilnic, eu să pot vedea
Doar pace și prietenie,
Să trăim cu toții-n armonie.
Mențiune specială - Ureche Delia Maria,
11 ani, cl. a IV-a,
Șc. Gimn. ,,Iustin Ilieșiu” Anieș, Bistrița-Năsăud,
Prof. coord. Bob Ioana Maria

Ce e copilăria?		
Ce însemni tu, copilărie?
Ești un zâmbet efemer,
Un pescăruș în zbor spre cer,
O joacă, un zâmbet, un plânset de copil,
O lacrimă de rouă, pe floarea unui crin.

Un ursuleț de pluș, ce-i rupt acum,
Uitat de toți, pe raftul de mai sus,
O poză prăfuită, în marele album,
Un leagăn vechi, la margine de drum.
Un zumzet de albine, în persicu-nflorit,
O flacără pe cer, aprinsă-n răsărit,
O stea pe marele albastru,
În galaxia vieții noastre!
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Mențiune specială - Codreanu Rebeka,
9 ani, cl. a III-a,
Șc. Gimn.„B.P.Hașdeu” Iași,
Prof. coord. Isac Otilia

FAMILIA
Familia este un izvor nesecătuit de iubire,
Un izvor nesecătuit de respect și libertate,
Familia nu este o rețetă
Care poate fi găsită într-o carte.
Când greutățile vieții te trag în jos
Și crezi că nu mai ai nicio scăpare,
Familia este lucrul prețios,
Care te pune pe picioare.
Mențiune specială - Micula Raluca,
9 ani, cl.a II-a,
Șc. Gimn. ,,Miron Pompiliu”, Ștei, Bihor,
Prof. Lupău Florina Ioana
Ea, Copilăria
Zâmbet de copil în zbor de fluturi!
Zâmbește, copile, o viață ai,
E singurul, unicul tău colț de rai!
Pe copilul din tine învață-l să cânte la nai,
Gândește-te apoi la mireasma nopților de Mai,
Fiindcă dragostea de frumos acum e tot ce ai.
Știi, banii sunt doar niște hârtii.
Când vrei să fii din nou copil, să faci numai nebunii,
Să crezi că ultimul tren niciodată nu va sosi,
Adu-ți aminte de anii care nu vor mai veni,
Copilul din tine veșnic va trăi,
Altă copilărie ca a ta nu va mai fi,
Copilul din tine va fi acolo mereu,
Fie la bine, fie la greu.
Zâmbet de copil în zbor de fluturi,
Zâmbește și fii copil atâta timp cât poți !
Într-o zi, vei simți timpul alergând pe mii de roți,
Vei afla că ploile de vară nu mai sunt ca odinioară,
Că vorba bunicului era mult prea duioasă, ,
Plăcinta bunicii rareori lipsea de pe masă
Erați o familie frumoasă.
Zâmbește acum cât poți,
că anii nu se vor întoarce,
ei vor pleca în zbor de dor călător.
Bucură-te de copilăria ta,
Zburdă si fă flori din ea
Gândește-te la visuri și nu la altceva,
Inundă lumea cu iubirea ta,
Joacă-te șotron și îți vei aminti
De vremea când erați copii.
Știi, verile-acelea în care tu atârnai de mâna bunicului tău, de o parte,
iar de cealaltă parte,
un pepene atât cât nu-l puteai cuprinde-n brațe?
Era ea, Copilăria!
Mențiune specială - Feodorov Daniela,
(elev cu CES),
16 ani, cl. a X-a,
Lic Teoretic Carei, jud. Satu Mare,
Prof. Alina Iacobuț, prof. Sorian Liliana
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Creații spre universalitate- Lucrări literare și plastice premiate la
Concursul național de creație artistică
„Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a V-a, 2021

80

Final de copilărie ?
Copilăria este acea frumoasă perioadă a vieṭii, ȋn care te bucuri ṣi eṣti pe deplin fericit,
raportându-te la lume într-un mod simplu și pur, care nu poate fi apoi reconstituit.
Privind ȋn urmă, pot spune că ea ȋncepe odată cu primele chipuri ṣi secvenṭe pe care ṭi le
aminteṣti: bunica, părinṭii, casa ṣi cȃteva ȋntȃmplări ciudate. Parcă viaṭa ar fi ȋnceput brusc, la doi
ani, când geamul de dincolo de ochi pare a deveni clar.
Apoi amintirile sunt din ce ȋn ce mai bogate ṣi mai clare, acumulându-se imagini peste
imagini, într-un carusel colorat.
Ṣi cȃtă bucurie aveam ȋn toate: ȋn joaca din parcuri, ȋn hȃrjoana cu ceilalṭi copii, ȋn legănatul scrȃnciobelor, ȋn alergările nesfȃrṣite, ȋn cucerirea toboganelor ṣi ȋn tot felul de jocuri inventate
de noi. Singura grijă pe care o aveam era să stăm cȃt mai mult afară, la joacă. Orice era prilej de
bucurie pentru noi – pisicile de lȃngă bloc, căṭeii binevoitori, care acceptau să-i mȃngȃiem sau
să-i smotocim. Chiar ṣi o baltă devenea mare prilej de distracṭie ṣi aventură. Ne bucuram iarna de
iarnă, vara de vară ṣi tot timpul, de prietenia ṣi legăturile dintre noi.
Ṣi chiar mai mari fiind, la ṣcoală, tare mult ne plăcea să ne ȋntȃlnim, să povestim, să jucăm
volei sau tenis ṣi să colindăm străzile cu bicicletele. Nici măcar micile drame ṣcolăreṣti nu reuṣeau
să ne tulbure bucuria pentru prea mult timp. Abia aṣteptam vacanṭele pentru distracṭiile ṣi relaxarea lor, iar apoi ȋmi doream să ȋnceapă ṣcoala, să-mi reȋntȃlnesc colegii ṣi profesorii.
Totul avea un ritm, mai mult sau mai puṭin alert, toate aveau un rost, toate culorile erau
frumoase, iar viaṭa era minunată.
Totul s-a ȋntrerupt brusc, odată cu ṣcoala online. Parcă totul s-a năruit, ritmul normal s-a
alterat, firescul a dispărut. Cum de era așa importantă interacțiunea dintre oameni și nu ne-am
dat seama ?! Cum am aflat acest lucru brusc, aproape brutal, fără nicio pregătire ?!
Fără atmosfera din clasă, fără să poṭi comunica direct cu toṭi colegii, fără să-ṭi ȋntȃlneṣti
profesorii, nimic nu mai este suficient de interesant. Lecṭiile sunt mai greu de urmărit ṣi ȋṭi piere
elanul ṣi pofta de a ȋnvăṭa ṣi de a ȋnṭelege. Ṣi chiar dacă, ȋntr-un fel, te obiṣnuieṣti să fii rupt de comunicarea aceasta directă, parcă toată bucuria, culoarea ṣi liniṣtea copilăriei au dispărut.
Ne-am bucurat că ne-am ȋntors cu toṭii la ṣcoală, dar nimic nu mai e la fel. Nu mai putem
fi la fel de prietenoṣi, nu mai ṣtim să vorbim, nu mai ṣtim să comunicăm. Fantoma izolării ȋncă ne
pândeṣte ṣi noi tare am vrea să n-o mai vedem vreodată. Nu mai vedem lucrurile la fel de simple
ṣi clare ca ȋnainte. Viaṭa nu reuṣeṣte să reintre pe drumul ei normal. Ṣcoala nu reuṣeṣte să ȋṣi reia
ritmul ei normal. Iar noi nu mai suntem la fel de copilăroṣi.
Oare copilăria s-a sfȃrṣit pentru noi?
Mențiune specială - Ana Rebeca-Delia,
15 ani, cl. a IX-a,
Lic. de Informatică ,,Tiberiu Popoviciu”Cluj-Napoca,
Prof. Floarea Alexandrina Rusa

Pe aripile timpului
De când eram mică, voiam să devin, în primul rând, un om mărinimos, cu un suflet curat de
copil visător și, apoi, o persoană realizată, ale cărei visuri asemănătoare cu mirificii fluturi să
atingă înaltele culmi ale perfecțiunii inimaginabile. Copilăria este și va rămâne pentru mine o
perioadă de neuitat, care m-a făcut să cred în speranță, dar care, în același timp, m-a îndemnat să
realizez că oamenii nu sunt așa cum par, această lecție fiind cea mai importantă învățătură care
îmi definește chiar și acum caracterul puternic, de luptătoare.
Nu pot să spun că, odată cu trecerea anilor, am devenit mai responsabilă și m-am maturizat,
însă, uneori, îmi aduc aminte cu nostalgie de zâmbetul meu de copil vesel și simt că, odată cu
întoarcerea multor file pe parcursul anilor care au trecut cu pași repezi, am uitat să mă mai bucur
de cele mai simple lucruri, cum ar fi simplele îmbrățișări primite de la prieteni sau doar o ieșire cu
aceștia, ca să mai povestim despre întâmplările care ne-au marcat, deoarece tehnologia este sursa
pierderii celor mai frumoase momente, pe care apoi urma să le metamorfozăm în amintiri ce să ne
facă să râdem și peste zeci de ani.
De altfel, această pandemie ne-a schimbat în niște adolescenți antisociali, care folosesc telefoanele drept prieteni imaginari, care se simt singuri și nesiguri să ia anumite decizii ce le-ar putea
schimba viețile, acesta fiind unul dintre multele dezavantaje ale școlii online.
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Acum, că majoritatea elevilor s-au întors în bănci, abia aștept să merg la școală, ca să mă
întâlnesc cu colegii, prietenii și profesorii, deoarece toți mi-au lipsit atât de mult, comunicarea fiind
cel mai de preț lucru pe care am constatat că îl am.
De asemenea, fiind boboc, mă regăsesc la granița dintre copilărie și adolescență, la limita
dintre visurile și adevăratele oportunități care să mă ajute să-mi croiesc un drum frumos în viață.
Niciodată nu am ales calea ușoară ca să-mi îndeplinesc toate dorințele, însă experiențele prin care
am trecut zi de zi atât la școală, cât și în grupul meu de prieteni, dar și educația demnă primită de
la părinții mei, au reușit să mă transforme într-o fată cu o personalitate puternică, ce nu se lasă
doborâtă în fața primului obstacol..., un exemplu pentru cei din jur.
Consider că atât formarea ca om, primită acasă și la școală, dar și hobby-urile și activitățile
extrașcolare, m-au făcut un om echilibrat, care să creadă în talentele sale. Spre exemplu, cu ajutorul muzicii, am învățat să-mi deschid sufletul prin intermediul versurilor melodiilor cu care mă
identific. Eu am fost dintotdeauna o fire emotivă, dar, de-a lungul anilor, am înțeles că, de fapt, doar
inima și rațiunea pot citi cu adevărat personalitatea celor care mă înconjoară.
Închei prin a spune că perfecțiunea nu există, însă trebuie să încercăm mereu să fim mai buni,
să ne depășim limitele, să ne străduim să ne atingem toate țelurile pe care le avem și să ne creăm
în fiecare zi amintiri de neuitat, fiindcă viața e o aventură ce întotdeauna ne va provoca să evadăm
din rutina zilnică, punându-ne piedici la fiecare pas pe care îl facem.
Mențiune specială - Pițig Antonia Maria
15 ani, cl. a IX-a,
Col. Național ,,Ioan Slavici” Satu Mare
Prof. Gombos Corina

Minunata lume a poveștilor
Ținând în mână o carte este ca şi când ai admira zborul graţios al unui fluture. Două aripi
pastelate se deschid armonios şi în cale o lume magică apare, unde cerul senin te poartă sub braţele
sale, iar adierea vântului subţire te invită la paşi uşori de dans pe cântecul dulce, al naturii.
A citi înseamnă mai mult decât o copertă colorată. Citind, o relaţie strânsă între cititor şi carte
se formează, ce nu are limite. Paginile simple şi albe îşi arată acum adevărata valoare, iar mirosul
lor te atrage într-o lume de basm, unde textul şi ilustraţiile nesfârşite te vor însoţi într-o călătorie de neuitat, unde tablouri aparte sunt prezentate pe rândurile aliniate. O vrajă bătrână a fost
folosită de către titlul captivant al carţii, iar ochii sclipitori nu mai pot părăsi lumea imaginară a
lecturii.
Nicăieri nu este mai plăcut să citeşti decât la ţară, un loc înconjurat de şoaptele naturii. Glasul
fermecător al păsărelelor şi susurul râului mă relaxează, pe când rădăcinile lungi ale unui copac
sacru mă îmbrăţişează şi frunzele dese şi verzi îmi fac umbră. Stau rezemat de trunchiul gros al copacului, vântul blând întorcându-mi, lent, câte o pagină. Jucăuşa iarbă mă gâdilă. Harnica furnică
se apropie, făcându-şi loc printre gingaşele floricele care se laudă cu petalele lor catifelate şi viu
colorate. Un zumzet constant se aude din depărtare.
Doar mişcările spectaculoase ale unei creaturi ce conturau paginile cărţii mi-au atras atenţia.
Am lăsat cartea pe iarba lucioasă şi privesc, confuz, în jur. Creatura se arată din nou şi mă orbeşte
cu frumuseţea ei. Era atât de delicată, iar aripile acesteia fluturau încet, pline de emoţie, de parcă
erau extrase dintr-o poveste de fantezie. Acţiunile ei semănau cu cele ale unei balerine care dansa
într-un ritm graţios şi pur. Era o pictură rupestră ce a prins viaţă.
Aşezându-se pe mâna mea, drăgălaşul fluture mi-a trezit un sentiment de dragoste şi m-am
ataşat pe loc de acesta. Picioruşele lui mici îmi înveleau degetul şi mi-au dăruit o îmbrăţisare caldă
pe care nu o voi uita niciodată. O legatură puternică s-a construit între noi şi pot simţi cum mesajele întregii naturi se revarsă în gândurile mele. Foşnetele copacilor se transformă în cuvinte şi pot
comunica cu păsările ce mă priveau de pe cerul albastru.
Totul este cuprins de o atmosferă prietenoasă, unde predomină magia și imaginaţia. Mai mulţi
fluturi se îndreaptă spre mine, fiind deosebiţi prin culorile lor intense. Împreună formau un peisaj
cu totul fascinant. Fluturii se împrăştie şi variaţii de culori mă înconjoară, poposind pe întregul
meu corp. Brusc, simt cum picioarele se îndepărtează de pământul moale, iar pomii îşi întindeau
ramurile greoaie în semn de rămas bun. Mă înălţam uşor spre cerul senin, pe când apa limpede a
râului seca, încetul cu încetul, iar păsările ce călătoreau pe cer se făceau din ce în ce mai văzute.
Această plimbare mi-a pus un zâmbet larg pe obrajii rumeni şi radiam de fericire.
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Cum fluturii dansau melodios şi sincronizat, culorile pe care le cărau în spinare au scăpat şi
s-au combinat pe cer. După multă muncă şi neînţelegeri, culorile şi-au dat seama că trebuie să
lucreze împreună pentru a picta cerul, astfel aşezându-se una peste alta şi formând un curcubeu
fără de capăt. Atunci, cerul şi pământul s-au unit şi au creat un tablou vesel al copilăriei. Fluturii
osteniţi se lăsau duşi jos de către vântul uşor răcoros, iar acum ne îndreptam din nou spre pămănt,
ca o frunză ruginie părăsind coroana unui copac.
Admirând frumuseţea naturii, sufletul meu de copil a decis să-i deseneze pe jucăuşii fluturi
zburdând peste arta culorilor. Foaia a fost apoi luată de către vânt şi mi-a şuierat drept mulţumire.
Premiul III - Uzoni Gellert Patrik Alvin,
12 ani, cl. a VI-a
Șc. Gimnazială, Nr. 2, Reșița,
Prof. coord. Marinela Manole

Animalele din viața mea
Bună! Sunt Raysa, iar tu ești cel care citește despre povestea animalelor din viața mea. Prima dată vreau să facem cunoștință mai bine. Primul lucru pe care vreau să ți-l spun, dar cred că
ți-ai dat seama deja din titlu, este că iubesc foarte mult animalele. Al doilea lucru ar fi că îmi place
să citesc despre animale, iar pe al treilea lucru țin morțiș să îl spun mai spre finalul poveștii.
Acum, că am făcut cunoștință, cred că pot să încep să povestesc.
Viața mea era normală, totul era normal. Trăiam la țară cu bunica mea și mă jucam zilnic cu
cățelușa mamei mele, Cuțulina. Din păcate, a murit, dar înainte să moară a adus pe lume trei căței.
Pe unul dintre ei l-am păstrat, iar pentru ceilalți doi am găsit un stăpân iubitor de animale. M-am
atașat foarte mult de cățelușa Cuțulina Jr. Problema este că bunica nu știa de campaniile de sterilizare și junioara a început să facă mulți pui. Bunica a ales să o dea unui vecin, pentru că ne este
foarte greu să găsim stăpâni pentru puii de căței, dar eu chiar nu am vrut să renunț la ea. Sper să
mă înțelegeți când vă spun că ea pentru mine este cel mai de preț prieten.
În fiecare vacanță când merg la bunica, Cuțulina are pui mici. Vara aceasta, mi-am dorit
să păstrez un cățel și l-am numit Biju, de la bijuterie. Când am făcut alegerea aceasta, nu știam că
mama plătise pentru un cățel pe care voia să mi-l ofere cadou de ziua mea. Cu sufletul încărcat
de durere, l-am dat pe Biju, dar m-am liniștit apoi, când am văzut că familia lui are grijă de el, îl
duce la veterinar și îi oferă toată dragostea. În plus, pot să îl vizitez mereu, pentru că sunt prietenii
bunicii mele din copilărie.
Acum, când l-am primit pe Nubby, sunt un copil foarte fericit. E o mogâldeață de cățel, o
pufoșenie albă și jucăușă. Îmi înveselește zilele, chiar dacă mă mai trezește noaptea din somn. Sunt
mândră de mine și îmi asum responsabilitatea pentru el, ca un adevărat părinte.
Pisica mamei mele, Jessica (am uitat să menționez că mama mea iubește enorm animalele,
cred că o moștenesc) este foarte geloasă, dar sper că se va apropia de el și vor deveni prieteni.
Nubbel este fascinat de broasca mea țestoasă, Maia. Aceasta are 4 ani și am primit-o de la mami,
de 1 Iunie. Iubesc mult animalele și mi-aș dori să fiu mereu înconjurată de ele.
Eu cred că un animal de companie are nevoie de dragoste și multă afecțiune. Am învățat
de la mama mea că un animal înseamnă responsabilitate și grijă. Mereu îmi spunea că nu este o
simplă jucărie, este o ființă care are suflet și trebuie tratat ca un adevărat membru al familiei.
Spuneam ceva de un al treilea lucru despre care vreau să vă împărtășesc. Când voi crește
mare, vreau să fac un loc unde să pot adăposti toate animalele fără stăpân, să am grijă de ele și să
le ofer toată dragostea mea. Îmi doresc să fiu înconjurată de dragostea și prietenia lor sinceră.
Animalele sunt ființe speciale!

Mențiune - Popescu Raysa ,
11 ani, cl. a V,
Șc. Gimnazială Ipotești, Suceava,
Prof. coord. Mirăuți Simona
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TĂRÂMUL CEL STRANIU
A fost odată ca niciodată un tărâm straniu. Nimeni nu avea curajul să îl viziteze, fiindcă cei
care s-au dus acolo nu s-au mai întors.
Într-o zi, un vânător foarte curios îndrăzni să meargă în acel tărâm. Acesta își luă rămasbun de la familie și prieteni. Ei s-au împotrivit, dar, văzând că acesta nu-i ascultă, l-au lăsat să-și
facă voia.
Vânătorul își luă pușca și un pachet cu mâncare și porni. Pe drum, se întâlni cu o doamnă,
iar acesta o întrebă:
- Doamnă dragă, știți ce se află în tărâmul cel straniu?
- Vai, nu știu și nici nu vreau să aflu, îi răspunse ea înspăimântată.
Băiatul netulburat își continuă drumul. După ceva vreme, făcu un popas, ca să se odihnească, să
bea apă și să mănânce. De foame ce-i era, a mâncat toată mâncarea pe care o avea la el. Acum îi
rămânea să spere că va găsi o pădure în care să vâneze.
Vreme îndelungată a mers, a mers și iată că înaintea ochilor i se arătă o pădure. De creanga
celui mai apropiat copac atârna o tăbliță de lemn pe care scria : ,,Tărâmul cel straniu”.
Pe băiat îl cuprinse mândria. El, un vânător obișnuit, ajunsese în tărâmul de care toți se temeau! Deja își închipuia că, atunci când se va întoarce cu vestea că el a mers și a explorat Tărâmul
cel straniu, avea să devină regele tuturor. Avea numai gânduri lacome!
Deodată, reveni la realitate și își aminti cât de foame îi era. Scoase pușca.
Dintr-o dată, își făcu apariția un iepure. Vânătorul nu apucă să își îndrepte pușca spre el că
se pomeni auzindu-i glasul:
- Te rog, ai milă! Cruță-mă sau ai să trăiești o viață blestemată! Înfățișarea ta va fi precum
sufletul tău !
Omul fiind lihnit de foame și nepăsându-i de vorbele unui simplu iepure, îl împușcă fără
strop de milă. După aceea, băiatul strânse niște crengi uscate, făcu un foc, prăji carnea, o mâncă și
se încolăci pe un morman de frunze, unde adormi.
Dimineața, când se trezi, simți o sete deplină. Se duse la cascada din apropiere. Când se
aplecă să bea, își văzu chipul hidos. Corpul îi era uriaș, fața îi era urâtă, pe frunte îi crescuseră
coarne.
De atunci, vânătorul n-a mai fost văzut, pentru că s-a stins, înnebunit de propria înfățișare.
Vorbele iepurelui s-au adeverit !
Mențiune - Lucaciu Ana Maria,
9 ani, cl. a III- a,
Șc. Gimn. Nr.1 Brusturi, Bihor
Prof. înv. Primar: Pontoș Emilia Nicoleta

Blestemul Morții
Într-o zi de primăvară, Ana se plimba pe strada ei admirând apusul, fiind veselă și fără griji,
sărind de colo-colo și fredonând o melodie, când, deodată, o femeie bătrână trecu pe lângă ea.
Aceasta se opri lângă tânăra fată și o întrebă dacă are zece minute la dispoziție, să o însoțească
până acasă, pentru a-i da niște bomboane. Acea bătrână era necunoscută pentru biata Ana, căci
nu o mai văzuse vreodată.
Femeia era îmbrăcată cu totul în negru, avea un fel de batic care îi lăsa la vedere doar ochii și
era ,,îndoită-n două”. Pe lângă acestea, mai avea și un talisman verde, foarte strălucitor. Ana o refuză politicos pe bătrâna și îi explică faptul că trebuie să ajungă cât mai repede acasă, însă frica de
pe fața fetei se putea observa cu ochiul liber. În momentul în care Ana refuză oferta dânsei, aceasta
îi spuse fetei ,,Dacă asta îți dorești, te voi blestema și vei muri în următoarele trei zile!”, apoi dispăru
ca prin magie... După ce a auzit spusele bătrânei, Ana a stat puțin pe gânduri, dar nu a prea luat-o
în serios, crezând că o fi doar o băbăciune nebună scăpată de pe undeva, care vrea doar să o sperie.
Dintr-o dată, fetei îi sună telefonul, era mama ei. Aceasta îi spuse Anei să meargă acasă, pentru
că era gata cina. Fata ajunse repede, nu era decât la vreo trei case distanța. Ajunse acasă, mâncă, se
spălă pe dinți și se duse în camera ei. Aceasta observă ceva ciudat, părul ei începea să încărunțească.
De la câte s-au întâmplat în acea zi, era prea obosită să se mai panicheze și crezu că este doar
o iluzie cauzată de frica de mai devreme sau probabil doar un vis, pentru că era semi-adormită.
Într-un final, adormi cu totul, însă ceea ce urma să se întâmple, fu de-a dreptul groaznic.
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A doua zi, Ana se trezi cu ditamai ghemotocul de păr lângă ea. Era chiar părul său ,,nins”
(încărunțit) care căzuse. Pielea ei era mai stafidită (zbârcită) decât o stafidă și începea ușor-ușor
să se exfolieze. Simțea cum durerile bătrâneții încep să apară, însă nu înțelegea de ce de la vârsta
pe care o avea ea.
Fata dădu buzna în baie și nu-i veni a crede că bătrâna din oglindă este chiar ea. Cu toate acestea, începu să se spele pe dinți, însă ,,POOC!!!” îi căzură trei dinți.
Fata văzu cum corpul ei începe să se deșire și bufni în plâns, într-un plâns nebunesc, dându-și
seama de blestemul aruncat asupra sa de către acea bătrână malefică. Blestemul o făcea să îmbătrânească brusc, ducând-o, într-un final, la moarte... .
Plângând în hohote, fata dădu drumul la apa rece și începu să-și spele chipul îmbătrânit și plin
de lacrimi.
Nu apucă să închidă bine robinetul, când reflexia acelei femei blestemate își făcu apariția în
oglinda fetei care abia se oprise din plâns. Bătrâna diabolică râdea în hohote și spunea că mai are
doar o zi pe acest pământ, deoarece în a treia zi va pleca în lumea veșnică.
În timp ce băbăciunea nebună se amuza copios pe seama fetei, aceasta observă că în talismanul
femeii se află ceva, mai exact un spirit al vieții și al tinereții care striga după ajutor.
Reflexia bătrânei dispăru... Ana își dădu seama ce trebuie să facă, însă avea nevoie de ajutor.
Fugii repede la parter, dar nimeni nu era acasă. Avea nevoie de cineva cât de cât puternic, pentru a sparge oglinda în care apăruse bătrâna care aruncase peste ea blestemul, fiindcă ea nu mai
era în stare, având un corp așa fragil.
Văzând că n-are cine să o ajute, iar timpul parcă zbura din ce în ce mai repede, apucă numaidecât un ciocan și îl izbi de oglindă fără milă făcând-o țăndări, iar femeia care a aruncat blestemul
asupra fetei, soră cu necuratul, își făcu apariția.
Ana îi spuse vrăjitoarei să-i elibereze cât mai repede posibil sufletul și zilele de viață, câte le-o
mai avea...
Demonul în trup de femeie doar râdea uitându-se la ceas. Timpul curgea mai iute ca apa, iar
corpul Anei începea ușor-ușor să se desfigureze. Grăbită și fără să mai stea pe gânduri, a luat
repede în mână o sticlă de parfum care se afla pe marginea oglinzii și o izbi de capul vrăjitoarei
punând-o la pământ și luându-i talismanul, sfărmându-l în mii de cioburi străvezii, eliberându-și
sufletul și revenind la normal.
Corpul neînsuflețit al bătrânei începu să se descompună pe podeaua băii, iar sufletul curat al
acesteia și eliberat de diavol zbură în ceruri, luminând ușor...
Mențiune - Parasca Daniela Claudia,
13 ani, cl. A VII-a,
Șc. Gimn. Josenii Bârgăului, Bistrița-Năsăud,
Prof. coord. Bălan Veronica
Semi-Zeii pădurii Zorana
(fragment)
Dacă treci prin această pădure, o să crezi că e una obișnuită. Dar te înșeli! Pentru muritorii
de rând ca noi, un stejar e un simplu copac, pentru creaturile pădurii Zorana, e o poartă dintre
lumea lor și cea a oamenilor. Pur și simplu treci prin desișuri, vei ajunge la un luminiș, unde se află
Stejarul Artuopa. De la o poștă îți dai seama că e ceva aparte cu el, deoarece florile lui sunt de culori diferite, trunchiul e atât de gros, încât experții ar zice că vârsta copacului e de 100,000,000 de
ani, iar scorbura din mijlocul lui strălucește cu o culoare purpurie, în fiecare noapte la ora 00:00,
când se deschide un portal între cele două lumi total diferite. Dacă treci prin el, ajungi în pădurea
Zorana.
Aici, totul este verde în jur, copacii sunt atât de înalți, încât ai impresia că ating norii pufoși,
florile colorate sunt pretutindeni, soarele e mult mai auriu decât cel pe care-l vedem noi, o potecă
drăgălașă trece printre plante, iar animalele pe care noi le știm sunt puțin diferite. Cu siguranță,
toată lumea a văzut un iepuraș mic și alb, care țopăie de colo, colo. Ei bine, aici iepurașii au tot felul
de culori, de la galben, până la albastru, iar codițele lor lasă pe sol sclipici strălucitor. Căprioarele
au pe spate pete mici și argintii, un năsuc lucios și două aripi albe, pe când cerbii au pete aurii, aripi
de un albastru închis și coarne magice. Lupii sunt animale de companie, împreună cu vulpile, urșii
scuipă foc rece, iar în cele din urmă, tigrii și leii trăiesc în armonie și au cozile ca niște bice.
Aici, alături de vietățile acestea minunate, trăiesc Zeițele pădurii - Ava, zeița apei, cu părul
blond prins într-o coadă în creștetul capului, ochi negri și pielea catifelată, locuiește într-o casă
vopsită în albastrul cerului și împodobită cu scoici, de pe o insuliță din mijlocul Lacului Pescarului.
Fata cu două forme, cea umană pe uscat, cu o rochie mai scurtă de genunchi de culoare argintie, și
cea de sirenă în apă, cu o coadă turcoaz sclipicioasă, vorbește cu creaturile marine. Îi place să facă
giumbușlucuri ca delfinii și să scoată baloane ca un Peștișor Clown.
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Puțin mai încolo, cabana cu horn a Rominei, se afla între doi plopi tineri. Zeița Cerului e foarte
isteață, de aceea, oriunde te uitai în căsuța ei, vedeai foarte multe enciclopedii. Ochii îi erau negri,
părul împletit în două cozi brunete, iar rochia ei lungă până în pământ strălucea violet sub lumina
soarelui. Îi plăcea foarte mult să petreacă timpul pe o câmpie de lângă casă și să privească norii
plutitori.
Honorine era chiar opusul ei. Ea nu suporta să stea degeaba. Zeița Astronomiei și a vânătorii
are o căsuță mare în copac. Pe fereastra principală din dormitorul ei, iese un telescop argintiu cu o
lentilă uriașă. Lângă geam, se află un birou imens, plin de tot felul de hărți ale spațiului, carnețele
și foi cu notițe, plus un borcan mare, plin ochi cu stilouri cu cerneală aurie, albastră, curcubeu și
multe altele. Pe podea, o blană frumoasă de urs te întâmpină la intrarea în cameră, iar patul cu
baldachin verde îți atrage atenția garantat. În sufragerie, se găsește o canapea rotunjită, care e
acoperită de o pătură țesută de păianjenii din Scorbura Croitorului, unde aceștia lucrează zi și
noapte. O măsuță mică se află lângă aceasta, pe care se găsesc toate cărțile despre spațiul cosmic.
Biblioteca care înconjoară toți pereții camerei are pe rafturi numai și numai cărți de aventură,
deoarece Zeiței îi place să citească. Dacă ați vedea-o, ați spune că e sora lui Robin Hood. De fapt
așa e. O tunică, o pălărie, pantaloni verzi și ghete negre până la genunchi constituie garderoba
domnișoarei. Mereu are în spate o tolbă cu săgeți și un arc împletit cu magie și nuiele, făcute la
comandă de Bradul Meșteșugar. Cu părul șaten, puțin mai lung de umeri, în vânt și cu ochii căprui
ca de vulpe, scăldându-se în frumusețea locului, ea aleargă prin pădure, împreună cu lupul ei de
nădejde, Honorus.
Ciena și Katara sunt gemene. Cele două Zeițe ale Pământului locuiesc într-o casă frumoasă
care e pe jumătate îngropată în sol. Nu fac nimic una fără cealaltă. Katara e cea care ține totul
sub control, deoarece e mai mare cu cinci minute, în timp ce Ciena e puțin mai zglobie. Din păcate,
cele două se ceartă destul de des, așa că lucrurile o mai iau uneori razna. Katara și Ciena sunt două
domnițe cu părul roșcat până la umeri, cu ochii verzi, și poartă rochii până la genunchi. A surorii
mai mari e roz-pal, iar a celei mai mici, galben-strălucitor.
Zeița Aerului, Firida, e foarte timidă. Îi place să stea retrasă și să se joace cu vântul. Costumașul
ei de culoare albă, cu fustiță argintie, atrage, din păcate pentru ea, atenția tuturor animalelor.
Părul blond e lung până la genunchi, iar ochii mici și negri reflectă lumina soarelui. În general,
scrie poezii în căsuța de culoare portocaliu deschis, care e la câțiva metri de cea a Rominei, apoi i
le citește iepurașului său, Cedric.
În palatul de diamant și marmură din capătul pădurii, locuiește Perseida - Zeița Vieții - care
conduce codrul. Se înțelege extrem de bine cu celelalte Zeițe. Rochia ei lungă și albastră o are cadou de la gemenele Ciena și Katara. Părul lung și castaniu îi este împletit în fiecare dimineață de
către Firida, iar plantele îi sunt îngrijite de Ava. Două căprioare sunt animalele ei regale. Gardana
și Calisa îi sunt foarte devotate. Acestea sunt prietene foarte bune cu Honorus, lupul lui Honorine.
Zeița Vânătorii și a Astronomiei e cea care le-a îmblânzit pe cele două căprioare.
Datorită acestor șapte creaturi magice, pădurea Zorana e plină doar de fericire, pace și armonie.
Într-o zi, pe când soarele strălucea, animalele se jucau, iar Zeițele lucrau. O zână mică, pe nume
Aris, a venit la Perseida, regina pădurii.
- Înălțimea Voastră, vă rog să mă iertați pentru întreruperea aceasta extraordinar de nepoliticoasă!, se scuză vietatea micuță cu vocea ei pițigăiată.
- Nu face nimic, draga mea!, o anunță Zeița Vieții.
Prototipul minuscul, zburător, răsuflă ușurat.
- Dar de ce ai venit aici?, o întrebă zeița.
- Păi, doamnă, seara trecută, cineva a încercat să pătrundă în lumea noastră, prin portalul
stejarului.
- Poftim? O creatură umană?
- Da, da! Întocmai, încuviință micuța.
Regina îi întinse palma, pentru ca Zâna să se așeze.
- Ești sigură?
- Foarte sigură, doamnă! Era atât de aproape, încât nu aveai cum să nu-ți dai seama ce e.
- Nu a pătruns aici, nu-i așa?, vru să se asigure Perseida.
- Nu, din câte știu. Dar dacă a descoperit poarta, categoric va veni și în noaptea asta.
„Are dreptate!”, își zise zeița.
- Nu-ți face griji! Îmi trimit ajutoarele să stea de pază, o anunță pe zână.
Aceasta se ridică veselă din palma ei, îi mulțumi, apoi plecă.
- Gărzi! Gărzi!, strigă regina.
În clipa aceea, o armată întreagă de pitici cu săbii și armuri apăru.
- Ce este, maiestate?, întrebă șeful.
Zeița îi explică spusele zânei, iar pitici ziseră:
- Nu-i o problemă! Vom apăra intrarea cu orice preț.
- Foarte bine. Oricine reușește să pătrundă în pădure, este adus aici. Acum puteți pleca!, le dădu
Perseida informațiile.
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Ei porniră în marș. Regina se întoarse pe călcâie, apoi pătrunse în camera alăturată sălii tronului. Când ușa se deschise, o lumină puternică se ivi de după ea. În interior, era sala de mese. Zeița o
traversă rapid. În celălalt capăt, se afla o scară spiralată imensă. Aceasta o urcă până când ajunse
la etajul unde se afla dormitorul ei. Cotrobăi rapid prin sertare.
- Aici erai!, exclamă ea, ridicând din noptiera de lângă pat, un corn aurit.
Se apropie de fereastra imensă, care era larg deschisă. Puse cornul la gură, apoi suflă în el cu
putere. Sunetul produs de acesta era gros și extrem de puternic. Pădurea răsună. Când se opri, își
ciuli urechile, de parcă ar fi așteptat un răspuns. După câteva clipe, auzi un sunet intens. Suna ca
o grămadă de copite. O turmă uriașă de unicorni de toate culorile apăru. În frunte era cel mai
mare și mai frumos Alicorn, un Unicorn cu aripi, puiul unui Unicorn și al unui Pegas. Pielea neagră
strălucea sub soare, cornul de aur producea o lumină puternică, iar aripile lui larg întinse aveau o
anvergură de aproape trei metri. Era uriaș! Pe spatele său, în echilibru, era Honorine, care striga
din răsputeri. Honorus, lupul, era de partea stângă a hergheliei. Când ajunseră la ușa palatului de
marmură și diamant, se opriră brusc. Unicornii se scuturau fericiți, în timp ce Zeița Astronomiei și
a Vânătorii săriră de pe spatele Alicornului, cu o tumbă nebună. Regina le făcu semn să aștepte o
clipă. Mai suflă o dată în corn. De data asta, el scoase un sunet lin și plăcut. În următoarea clipă,
de pe cer, călare pe un nor, apăru Firida. Coborî în viteză lângă herghelia de patrupede, iar norul
dispăru. După ea veni în viteză Ava care era adusă de un vârtej plutitor de apă. Acesta se făcu
nevăzut, iar Zeița ateriză elegant. Cornul se mai auzi o dată, acum cu un sunet hazliu și energic,
care făcu pământul să se cutremure. O groapă apăru de nicăieri, iar din ea ieșiră gemenele, făcând
câteva piruete. Urmă încă o alarmă a cornului, iar Romina își făcu apariția dintr-un trăsnet. Cele
șase zeițe stăteau cu privirea ațintită asupra Perseidei, în timp ce ea coborî rapid scările, apoi
deschise ușa palatului.
- Ce s-a întâmplat, Înălțimea Voastră?, întrebă Zeița Apei.
- O, Doamne, dar nu trebuie să vă adresați cu ,,Înălțimea Voastră”. Suntem toate de același rang.
Nu sunt mai bună decât voi, le dojeni regina.
- Bine, atunci! Ce se petrece?, întrebă Zeița Cerului.
- Aris a fost aici de dimineață, ca să mă anunțe de un posibil intrus...
- Poftim? Un intrus? De unde, când și cum?, puse Ciena toate întrebările.
- Din lumea oamenilor. Zâna l-a văzut încercând să pătrundă prin poarta Stejarului Artuopa,
ieri seară, o lămuri Zeița Vieții. Mi-am trimis gărzile să stea de pază, fiindcă e aproape sigur că și
în seara aceasta va încerca să ajungă aici.
- Înțeleg, zise Katara. Vrei să fim pregătite pentru un posibil atac.
- Da. Nu știu sigur ce s-ar putea întâmpla. Vreau să fiți pe poziție!...
Mențiune - Roșcan Anamaria,
12 ani, cl. a VI-a,
Clubul Copiilor Sector 1, București,
Prof. îndrumător Magdalena Băcescu

Zâmbete și culoare
Dacă ar fi după mine... n-aș alege să fiu nici Zâna Fericirii, nici Spiridușul Culorilor... și nici
Cavalerul Dorințelor. Însă aș alege să fiu un fluture... un fluture cu aripi albastre. Un fluture care
să zboare în jurul Zânei Fericirii, așezându-i-se uneori în păr sau pe degetele ei delicate, însoțind-o
oriunde alege ea să meargă și să împartă zâmbete și fericire.
Aș fi un fluture care l-ar ajuta pe micuțul Spiriduș să culeagă culorile curcubeului și să le
așeze în râsetele copiilor.
Aș fi acel fluture care s-ar așeza pe armura Cavalerului Dorințelor, pregătit pentru o uimitoare călătorie în care să îndeplinim dorințele și visele pline de culoare și speranță ale copiilor, în
care să dăruim câte o fărâmă de încredere oricărui om ce ne iese în cale.
Oh... de-ar fi acest vis realitate...
... de-aș fi fluture în zbor...
~ m-aș îndrăgosti de soare, pentru că el mi-ar lumina culorile aripilor
~ aș ruga vântul să nu îmi fure din libertatea de-a cutreiera văzduhul
~ aș dori ca ploaia să nu mă oprească din clipele petrecute încercând să ating soarele...
~ nuanțele mele de albastru ar uimi roșiaticele buburuze
~ până și albinele ar fi geloase pe frumusețea mea,
până și libelulele mi-ar invidia aripile, iar furnicuțele, corpul.
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De-aș fi fluture... probabil aș invidia copiii care se joacă și râd toată ziua, copiii... cu piciorușele
lor micuțe și mânuțele cu care, fără să-și dea seama, ating cerul...
De-aș fi fluture, probabil aș muri visând, visând la întâlnirea mea cu soarele, visând la călătoria mea prin lumea toată, visând... la o zi pe care s-o fi petrecut iubind curat, zburând și cuprinzând
totul cu ochii mei mici, visând, poate... la o viață mai tumultoasă.
Nu mă înțelege greșit, mi-aș iubi ireproșabil viața de fluture, așa cum îmi iubesc, acum, viața
de copil.
Mi-aș dori să cuprind tot cu sufletul meu.
Să hoinăresc prin toată lumea.
Să mă domine fericirea.
Să împletesc cununi din florile iubirii.
Să plutesc pe aripile plăcerii.
Dacă ți-aș povesti despre toate visurile mele, ai crede că-s naivă, dar nu... sunt doar un copil...
sau un fluture cu aripi albastre, cum vrei!
Copii, nu uitați să zâmbiți, pentru că zâmbetul e cel mai curat și plin de iubire dar pe care voi
îl puteți oferi cuiva.
Și încă ceva... nu uitați nici să visați... pentru că o faceți atât de frumos... pentru că visele ne fac
mai frumoși!
Mențiune specială - Bălan Andreea Teodora,
15 ani,
Palatul Copiilor Suceava,
Prof. coord. Alina Șandru
FLOAREA MAGICĂ
Trăia odată, pe un câmp îndepărtat, o floare mică și gri, ca cerul când e supărat.
În fiecare an, când venea primăvara, toate florile de pe câmp prindeau viaţă, transformând
câmpul într-un curcubeu întins şi parfumat. Doar această floare era tristă, deoarece primăvara nu
putea să-i aducă zămbetul pe buze..., ea rămânând în culoarea ei tristă și neparfumată.
Florile din câmp o priveau cu dispreţ, pentru că era diferită de ele și nu avea aceeaşi frumuseţe
fermecătoare.
Într-o după amiază de primăvară plină cu soare arzător, prinţul acelui ţinut se întorcea de la
vânătoare, însoţit de supuşii săi. Trecând pe lângă câmpul colorat, a observat floarea singuratică.
- Bună, floricico! De ce eşti aşa tristă?, o întrebă prinţul nedumerit.
- Bună....!, oftă floarea. Toate florile de pe câmp mă urăsc, fiindcă sunt atât de urâtă şi neînsemnată.
- Îmi pare rău...! Vino la castelul meu și-ți voi oferi toată dragostea și tot ce am mai bun, pentru
tine!
Prinţul a luat floarea şi s-a dus cu ea la palatul său. A pus-o într-un ghiveci, pe balconul lui, a
udat-o, a îngrijit-o și a protejat-o.
Îngrijită și iubită, floarea a început să prindă viaţă, crescând în fiecare zi. Petalele i-au devenit
colorate, emanând o mireasmă îmbătătoare, ce cuprindea întreg palatul.
Într-o dimineaţă, când prinţul a ieşit pe balcon să-şi îngrijească floarea, a observat că floarea a
dispărut din ghiveci...., dar pe balcon se afla o tânără frumoasă și fermecătoare.
- Cine eşti şi ce faci pe balconul meu?, o întrebă prinţul, puţin surprins.
- Sunt floarea din ghiveci, pe care ai îngrijit-o cu atâta dragoste. Mulţumesc frumos! M-ai readus
la viaţă!
- Mă bucur să te văd fericită şi plină de viaţă!, spuse prinţul zâmbind.
- Aşa şi sunt! Dragostea însoţită de bunătate şi compasiune poate să transforme viaţa celor din
jurul nostru.
Prinţesa dispăru ca prin magie, iar prinţul rămase cu gândul la frumuseţea şi vorbele ei...,
gândindu-se totuşi că floarea fusese magică.

Mențiune specială - Bogdan Maria Theodora,
12 ani, cl. a V-a,
Col. Național „Titu Maiorescu" Aiud, Alba,
Prof. coord. Szilaghi Anemona Sînziana
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Banca vorbăreață
Într-o zi de miercuri, Matei, în vârstă de 13 ani, a plecat voios la școală . Ajuns în clasă, era
nedumerit, deoarece nu mai era niciunul dintre colegii lui. Se gândea că, probabil, nu trebuia să
vină nimeni la școală, în acea zi, și nu l-a anunțat nimeni.
Deodată, când voia să plece de la școală, a auzit o voce firavă, vorbind în spatele lui. El s-a
mai uitat încă o dată, dar nu vedea nimic. Atunci, a aruncat o privire speriată, spre prima bancă.
Aceasta vorbise. Nu i-a venit să creadă lui Matei. La un moment dat, credea că este o farsă făcută
de prietenii lui, dar nu era așa. Chiar vorbea prima bancă cu el !
După ceva timp, s-au împrietenit și s-au acomodat unul cu altul. Matei, curios, a întrebat-o
cum de vorbește. Aceasta i-a spus că a fost vrăjită de un magician malefic. Era foarte dezamăgită
de faptul că vorbea și voia să fie o bancă normală, ca toate celelalte. Băiatul voia să o ajute și să o
readucă la viața ei normală, dar nu știa cum.
A doua zi, în drum spre școală, Matei le-a povestit prietenilor săi întâmplarea. Ei au început
să râdă și nu îl credeau. Spuneau că inventează. Când au ajuns la școală, au văzut că banca chiar
vorbea. Și-au cerut scuze față de el și băiatul i-a iertat. A fost prima minune pe care niște elevi au
văzut-o într-o școală. La început, și ei erau surprinși, dar s-au împrietenit repede cu banca vrăjită.
S-au decis să țină în secret această bancă.
Toți colegii știau, în afară de profesorii școlii. Se temeau să le spună, deoarece se gândeau că
nu-i vor crede. Peste câteva luni, copiii au descoperit magicianul ce a vrăjit banca. Acesta a spus
că o va transforma înapoi într-o bancă normală, doar dacă cineva îl impresionează cu o poveste
pe care el nu o știa. Cunoștea toate poveștile din lume și toți care veneau și îi spuneau povestiri, îi
oprea și el era cel care o continua. Norocul lor a fost Daria. Știa atâtea povești și istorioare, încât
l-au uimit pe magician. El era greu de impresionat, dar fata a reușit. A făcut o magie și banca s-a
transformat într-una obișnuită.
Această poveste a încântat toate școlile. Prietenii băncii i-au lăsat un mesaj pe ea: ,,Te iubim,
draga noastră prietenă !''. Când au crescut mari, au devenit povestitori și au scris o întreagă poveste despre acea bancă.
Mențiune specială - Feraru Andreea-Georgiana,
10 ani, cl. a IV-a,
Șc. Gimnazială nr.1 Băneasa, Jud. Galați,
Învățător, Covrig Rodica
Lumea zeilor
Au fost odată două surori. Pe sora cea mare o chema Emma, iar pe cea mică – Timea. Emma
avea doisprezece ani, iar Timea doar nouă. Timea urma să împlinească zece ani peste două zile.
Povestea e lungă, dar vă voi povesti, în rezumat, cum s-au întâmplat lucrurile.
***
Emma este zeița îngerilor de foc. Timea își va primi puterile la vârsta de zece ani. Două zile mai
târziu, cele două surori pornesc la drum spre Grecia, prin portalul secret, care se află în dulapul
din dormitorul fetelor. După zece minute de transfer energetic, fetele se află pe muntele Olimp. Ele
urcă pe munte, e un efort pe care sunt obligate să-l facă. Zona e înconjurată de nori și de un cântec
de liră. Din când în când, se vede un fulger luminos. Ajung la palatul lui Zeus.
Cele două surori intră în palat și îl văd pe Zeus pe un tron uriaș, jucându-se pe tableta lui transparentă, împodobită cu diamante. Lângă el e Hera - elegantă și surâzătoare. Vorbește cu prietenele
ei zeițe, la cafeneaua virtuală, proiectată în mijlocul sălii imense.
- Vă salut, dragele mele fete. Ce doriți de la mine?, întreabă Zeus.
- Bun venit, curajoaselor, spune și Hera, privindu-le cu blândețe. Precis ne povestiți jocuri noi
de pe Pământ! Abia aștept să le informez și pe celelalte zeițe.
- Sora mea mai mică a venit să-și primească puterile, răspunde Emma cu o plecăciune plină
de respect. Cele mai noi vești despre jocuri le aflați pe Tiktok. Preafrumoasă Hera, mărite Zeus, vă
rugăm să ne ajutați!
- Da! Abia aștept să devin o zeiță, strigă Timea, bucuroasă.
Zeus se întinde spre tavanul palatului și ia de acolo, ca de pe raft, un fulger pe care îl îndreaptă
spre Timea.
- Ce se întâmplă?, întreabă Timea cam speriată. E un fulger real?
- Te vei transforma, nu te teme!
Fulgerul o lovește pe Timea, ca să îi transfere puterile prin wireless. La început, fata se simte
amețită, dar apoi se trezește, pentru că Zeus vorbește din nou cu ea.
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- Îți dăruiesc acești cercei. Când apeși pe cel drept, îți apare costumul de zeiță, iar când apeși
pe cel stâng, dispare.
Timea încearcă imediat șmecheria cu cerceii. Își admiră costumul impecabil. E o rochie albastră, cu valuri desenate, aripi de apă cristalină și, pe fiecare umăr, stă o semilună, pe piept e fixat
modelul unui pește răsucit, care parcă sare din valurile rochiei ca marea de azurie.
- Tu vei fi zeița lumii de apă, spune Hera.
- Sunt uimită. Pot să spun ”WOW”? Am însă o întrebare: Ce puteri voi avea?
- A, da, corect, intervine Zeus. Aproape că uitasem să precizez. Tu ai următoarele puteri: poți
crea oceane, poți inventa lacuri în orice loc de pe Pământ, poți ivi niște valuri uriașe, după placul
inimii tale, poți chema noaptea, poți aduce o bulă de apă în aer și poți deplasa cu puterile tale
chiar și munții. Dacă exersezi suficient, vei putea aduce luna, un lucru pe care mulți oameni și l-au
promis, dar nu l-au putut îndeplini.
- Incredibil! Dar Emma ce puteri are? Nu am aflat asta niciodată!
- Eu, draga mea soră, pot să stârnesc focuri uriașe, pot să aduc pe lume valuri de lavă din cele
mai adânci straturi ale Terrei, pot să luminez întunericul nopții și să iau soarele în mână. Era
marele meu secret. Acum îl știi și tu.
- Suntem deci zeițele apei și focului, nu-i așa?
- Da, dar puterile noastre au un rost, precizează Emma. Nu le folosim decât atunci când luptăm
împotriva Răului și îi ajutăm pe oameni. Cred că trebuie să ne întoarcem acum, Timea.
- Stați! Aveți o misiune, strigă Zeus. Misiunea voastră se află ascunsă într-un joc de antrenament. Acesta se numește Evadații. L-am inventat chiar acum.
- Și care este misiunea noastră, mărite Zeus?, întreabă Timea.
- Niște hoți de puteri energetice au evadat, păcălindu-l pe Hades. Misiunea voastră este să-i
prindeți pe nemernici.
- Ce?!, strigă Emma revoltată, aceiași de anul trecut? Parcă le-am venit de hac atunci!
- Răul revine periodic, zice Zeus sec. Jucați-vă cu o simulare întâi.
- Haide, Timea, nu avem încotro, trebuie să-i prindem. Este o misiune de antrenament. Trebuie
să profităm de oportunitate și să învățăm din greșelile pe care le vom face.
Fetele își iau rămas bun de la șefii Olimpului, coboară de pe munte și se poziționează în portalul
de lângă râul Styx. Ajunse acasă, își descarcă jocul din Cloud, unde hoții pluteau pe un nor imens.
- I-ai văzut?
- Hai să-i alungăm din lumea asta!
Timea și Emma zboară împreună pe un nor, care e un vehicul potrivit pentru urmărirea hoților
energetici. Timea formează o bulă de apă și hoții cad de pe nor. Emma aruncă o bulă de foc spre
hoți și îi transformă în cenușă. Dar hoții se reconturează din praf. Emma face din praf și nisip
globuri în care îi închide pe hoți. Este prima lor misiune. Vor urma multe altele.
Mențiune specială - Gore Emma Andreea,
10 ani, cl. a IV-a,
Lic. Teoretic „Nikolaus Lenau”, Timișoara,
Prof. coord. Gavriliu Astrid-Cristina
O legendă uitată
În a doua noapte de vară, Aleea Stone era cufundată într-un întuneric greu de pătruns cu ochii,
iar felinarele, care trebuiau să strălucească în întunericul nopții, erau stinse. Cu toate acestea, la
etajul șapte al orfelinatului, se puteau distinge două siluete de băieți, nu mai mari de treisprezece
ani, care traversau în grabă coridorul pe lângă ferestrele cenușii. Se știe că acest ultim etaj a fost
dat uitării de multă vreme. Scările erau șubrede, balustrada învăluită într-un strat gros de praf,
pereții decorați cu pânze sinistre de păianjen, iar pe pervazuri se aflau tulpinile uscate ale unor
flori ofilite, înfipte în pământul pe care se așezaseră ultimele frunze ale acestora.
Jack și Liam se opresc la sfârșitul palierului, în fața unei uși mici din lemn. Se uită în urmă, pentru
a verifica dacă nu au fost urmăriți, apoi se strecoară în debara. Încăperea era goală. Cei doi băieți
se așază pe podea.
- Ce bine! Am ajuns în sfârșit în singurul loc liniștit și fără copii răutăcioși, care să ne facă necazuri!
spuse Jack foarte mulțumit de reușita lor.
- Da. Știi… devine din ce în ce mai plăcută debaraua asta! În prima noapte în care am dormit aici,
mi se părea stranie. Acum este chiar primitoare.
Jack i-a făcut semn din cap, gest ce i-a dat de înțeles lui Liam că și prietenul său este de
aceeași părere cu el. Urmau să-și petreacă restul nopții dormind lipsiți de griji, iar acest gând
părea să-i fi liniștit pe cei doi prieteni. Își zâmbiră unul altuia, apoi încercară să se întindă. Tot
străduindu-se să-și găsească locul, Liam dă din greșeală cu piciorul peste o scândură din podea.
Spre surprinderea lui, bucata de lemn s-a mișcat.
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- Uite!, i-a spus el tovarășului său, cu un chip încremenit de uimire.
Jack sare în picioare și se apleacă spre bucata de lemn pentru a o analiza.
- Hai să o mutăm!, spuse acesta deodată, după o scurtă pauză de tăcere.
Cei doi băieți trag de scândură pentru a o ridica, iar apoi o pun în colțul opus al încăperii. Ambii
rămân uimiți de ceea ce se afla sub ei: cinci trepte abrupte și un tunel! În cele din urmă, Jack își
revine și spune hotărât:
- Să mergem!
Coboară împreună scările, ajung în tunel, dar au grijă să acopere cu scândura gaura prin care
tocmai au intrat. Încrezători, pășesc mai departe prin galeria de piatră. Astfel, ajung să meargă pe
drumul evadării. Tunelul era lung, îngust, însă luminat de torțe cu flacără albastră, care se aprindeau când treceai pe lângă ele. Apa se scurgea pe pereții negri ca smoala. Jack și Liam trebuiau sa
meargă aplecați, din cauza tavanului care era foarte jos. Le era incomod să traverseze prin pasajul
secret, însă erau fericiți că aveau o cale de scăpare. La un moment dat, drumul lor începe să se
lățească, iar în drum le apare o ușă masivă din stejar. Pe ea erau tot felul de desene. Jack o cercetează din priviri, preț de o clipă, apoi o deschide. În fața ochilor, li se așterne o lume altfel decât cea
în care trăiseră până atunci! Printre crestele acoperite cu zăpadă ale munților impunători, zburau
niște creaturi hidoase, de diferite culori, cu aripi uriașe, gheare imense și un bot lunguieț, prin care
suflau flăcări aurii.
- Dragoni!, a bolborosit Liam în șoaptă, încântat și înspăimântat în același timp.
Coborându-și privirea, observă un mic sat cu aspect pitoresc și hotărăsc să-l exploreze. Înaintează
spre el și intră pe o aleea secundară. Casele aveau câte un singur etaj, iar de pe terase atârnau plante leneșe, cu frunze roșii, albastre și portocalii, care se mișcau singure. Cu toate acestea, nimic nu
părea vesel sau prea colorat. La ferestre, se zăreau chipurile unor spiriduși cu pielea zbârcită, care
ștergeau tot felul de obiecte stranii. Jack și Liam cotesc la dreapta, dar nu reușesc să admire strada,
căci doi copii îi lovesc și cad peste ei. Toți patru se ridică repede și își cer scuze simultan, apoi încep
să râdă de ceea ce tocmai s-a întâmplat. La lumina rozalie a răsăritului, putem desluși faptul că
Jack avea ochii verzi, câțiva pistrui și părul castaniu, ușor ondulat, iar Liam doi ochi căprui și păr
negru, ciufulit. Ambii erau îmbrăcați cu haine largi și murdare. Băiatul care a dat peste ei purta o
robă violet cu steluțe argintii, asortată cu pălăria, iar în mâna dreaptă ținea o baghetă. Avea părul
închis la culoare și ochi de culoarea chihlimbarului. Prietena lui purta o rochie de bal, roz, decorată
de sus până jos cu trandafiri roșii, iar la încheietura mâinii avea o frumoasă brățară cu pietre de
ametist. Părul ei blond și ochii săi albaștri te făceau să nu-ți mai iei privirea de la ea.
- Salut! Eu sunt vrăjitorul Evan, iar ea este prietena mea, prințesa Charlotte. Fata i-a salutat dând
ușor din cap și zâmbind. Văd că nu sunteți de pe aici. Vă putem ajuta?
- Bună! Unde suntem?, întrebară băieții, cu un surâs prostesc.
- Pe tărâmul Poinsettia. Aici trăiesc dragoni, spiriduși care ne ajută la treburile casnice, vrăjitori
și vrăjitoare, iar dincolo de acei munți este castelul Rosewood, în care locuiesc prinți și prințese,
pitici și unicorni. Se degradează câte puțin, în fiecare zi. Eu și Charlotte credem că însuși stăpânul
Arthur ajută la căderea tărâmului. Dorim să aflăm dacă avem dreptate. Vrem să ne salvăm casa.
Este minunată și cred că ați observat și voi asta!
- Într-adevăr! Vrem să vă ajutăm! Și eu și Liam. Facem tot ce putem.
- Mulțumim!
- De unde să începem?, a întrebat Liam.
- Există o veche legendă, a spus prințesa. O legendă uitată de multe secole. Noi am găsit-o și am
păstrat-o.
A făcut niște semne ciudate din mâini și, în fața ei, a apărut o foaie galbenă de pergament. Văzând
fețele uimite ale lui Jack și Liam, a adăugat:
- E din brățară. Pot face vrăji cu ea. Fiecare prințesă primește la naștere câte una. E diferită de
la om la om. Scoate în evidență calitățile protectorului. Legenda spune că, la un moment dat, au
existat doi prieteni, unul prinț, iar celălalt vrăjitor. Se cunoșteau atât de bine încât nu mai erau
nevoiți să vorbească, căci se înțelegeau din priviri. Cu toate acestea, Allan a devenit gelos din cauza
faptului că prietenul său vrăjitor avea o mai mare înclinație spre farmece. Cu timpul, el a acumulat prea multe sentimente negative și nu le mai putea ține doar pentru sine. Acestea s-au transferat, fără voia lui, în sceptru. Cu fiecare strop de invidie, furau și câte puțină tristețe pe care Allan
încerca să le închidă în el, acesta devenind din ce în ce mai puternic. Când prietenul său și-a dat
seama de ceea se întâmpla, a creat un obiect magic. Acest instrument putea produce sunete minunate, care alungau tot negativismul și făcea lumea mai bună. După moartea lor, mulți oameni au
vrut să cânte la acel instrument, dar nimeni nu a reușit. Există mituri cum că vrăjitorul ar fi ascuns
partitura într-un loc în care doar cel care vrea să ajute, nu să o folosească pentru binele propriu,
poate să ajungă la ea.
- Ce este aia o partitură?
- Este locul unde se notează o melodie. Evan, arată-le, te rog!
El făcu o mișcare ușoară din baghetă, iar pe pământ au apărut instantaneu mai multe linii care au
format un portativ și niște note. Lui Jack i se părea ciudat de cunoscut acel desen și, dintr-o dată, i-a
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venit o idee extraordinară: știa unde se afla partitura! A luat-o la fugă spre marea ușă.
Prietenii săi l-au urmărit și, când au ajuns, Jack le-a povestit despre traseul lor spre Poinsettia.
Evan și Charlotte au rămas surprinși. Ei nu vedeau nimic. Cel mai uimit era însă Liam. Nici el nu
observase ușa și nici torțele cu lumini albastre. A recunoscut că, în toată călătoria lor, el s-a luat tot
timpul după prietenul său. Jack și-a dat seama că el era singurul care putea salva tărâmul de rele,
așa că a intrat în tunel. Pe ușă era sculptată partitura. A memorat-o, apoi a ieșit și le-a descris-o
celorlalți pentru a o scrie.
- Acum, trebuie să găsim instrumentul!, a spus Jack.
- Nu. Îl am deja. A băgat mâna într-un săculeț ascuns de la gât și a scos din el un fluier. L-am găsit în
castel. Prima dată am crezut că e un simplu fluier, până să-mi dau seama că deține o magie foarte
puternică. Acum, hai la stăpân, spre munți! exclamară ei entuziasmați.
Au zburat pe mături, până au ajuns la o grotă mare, din cel mai înalt munte. Au intrat în ea. În
mijlocul încăperii, pe un tron din aur tapițat cu mătase roșie, lângă care se afla un sceptru închis
la culoare, stătea întinsă o ființă mică, dar urâtă, cu urechile ascuțite și dinții negri.Ținea în mâini
o păpădie pe care o tot învârtea printre degetele sale lungi și murdare. Când i-a văzut, pe față i-a
apărut un rânjet îngrozitor și, cu o voce groasă, a început să vorbească:
- Ah… Deci să înțeleg că mi-ați aflat secretul! Sunteți foarte deștepți pentru niște copii. Sincer să fiu,
chiar vă așteptam. Mi-au spus spiridușii și piticii că veți veni.. Mi s-au aliat din cauza voastră. I-ați
subestimat și i-ați pus să vă lustruiască lucrurile. Cât despre mine… m-am ascuns toți anii ăștia sub
înfățișarea unui om inexistent, datorită sucului de păpădie. Sunt singurul goblin care a mai rămas
în viață, de asemenea și singurul care va rămâne în viață, din această cameră!
În acel moment, a ridicat sceptrul și l-a îndreptat spre tavan. Jack a luat fluierul și a început să
cânte la el, în timp ce Evan și Charlotte făceau vrăji protectoare, pentru a devia căderea bolovanilor. Liam a sărit pe spatele unui dragon roșu ca sângele, urmat de prietenii lui. Jack nu a încetat
să cânte, nici când și-au luat zborul. După câteva secunde de la plecarea lor, s-a auzit o bubuitură
și și-a întors capul. Muntele explodase și din el ieșea un fum negru. Toți patru au știut că au învins!
În fața lor totul a început să prindă iar culoare.
Mențiune specială - Șendrea Cristina-Elena,
12 ani, cl. a VI-a,
Col. Național de Artă ”George Apostu” Bacău,
Prof. coord. Mardare Violeta
O EXPERIENȚĂ CU IZ DE FERICIRE...
Mă uitam adesea spre banca ei, nu îndrăzneam să o privesc insistent, îi admiram necontenit
toate trăsăturile fine și gesturile alese, ce-i transformau ființa într-un miracol unic.
La treisprezece ani, ajunsesem un observator obiectiv al tuturor trăsăturilor ce o transformau
inevitabil într-o rază de soare. În ziua aceea, soarele îi inunda buclele de păr, iar peisajul o încadra
în tiparul unui tablou descriptiv de vară, înzestrat cu un farmec irezistibil. Nu puteam decât să mă
gândesc cu admirație la ea și la vacanța de vară, ce urma numai peste 4 zile. Nu auzeam nici măcar
zarva făcută repetat și parcă sistematic de Dominic, ce, întotdeauna, avea ceva de reproșat fiecărui
coleg cu care intra în contact.
Uitându-mă pe geamul din stânga, am zărit un fluture de o frumusețe sinonimă cu perfecțiunea, ce zbura întâmplător și fără o destinație precisă, fiind parcă ostenit, inexplicabil s-a așezat
pe geamul din direcția Dariei, privind-o atent. Am calculat secundele până când și-a luat zborul,
roind cu mișcări perpendiculare la geamul ce o punea în lumină pe ea, razele soarelui o luminau
într-atât de tare, încât chipul acesteia părea angelic.
Precum un fulger strălucitor și spontan, mi-am amintit faptul că, la ora de dirigenție, urma
să aflăm destinația pregătită pentru noi, o minivacanță fixată încă din iarnă, de părinți. M-am
întristat pentru că, la ultima discuție purtată în clasă, Daria, cu lacrimi în ochi, a informat-o pe
doamna dirigintă despre incertitudinea ce plana asupra posibilității de a merge în această
excursie.
Tatăl acesteia, ofițer în cadrul armatei, urma să participe la un program de pregătire desfășurat în Croația, astfel, acesta, în perioada organizării vacanței, trebuia să plece cu întreaga familie,
pentru atingerea scopului profesional. Era momentul culminat al emoției mele, urma să aflu dacă
Daria va veni; vara de afară nu contenea să mă mulțumească cu peisajul excepțional, totul era de
o frumusețe extraordinară, parcă și lecția de fizică explica, fără tăgadă, frumusețea verii. Minutele
au trecut, fără să realizez că timpul acordat pentru ora de fizică se scursese atât de repede, încât
de-abia am apucat să notez tema pentru vacanță, nu mai conta nimic, urma ora de dirigenție.
Urma să aflu dacă vara va fi perfectă și dacă soarele îmi va zâmbi. În pauză, m-am dus la banca
ei și i-am înapoiat echerul și compasul, asigurând-o de toată admirația mea. S-a uitat spre mine, și,
dând dovadă de o emoție puternică, mi-a rostit cu glas tremurător:
- Merg în excursie, sper că vei sta cu mine în autocar, să nu spui că nu poți veni...
- Cum aș putea să nu merg în excursie, mai ales dacă vii și tu?, am îngăimat eu aiurit.
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Fără să-mi dau seama, am privit repede fereastra, minunatul fluture nu părăsise locația, se
bucura împreună cu mine de visul meu împlinit... Am căzut apoi într-o visare absolută, gândindu-mă cât de frumos va fi, ce experiențe frumoase voi trăi, am mulțumit pe loc Divinității și am
savurat satisfăcut victoria gândurilor mele.
Peste ani, urma să-mi dau seama că acest moment a fost unul dintre cele mai emoționante din
viața mea, atât pentru intensitatea trăirilor, dar mai ales pentru unicitatea și puritatea momentului în sine.
Nimic nu se compară cu emoția intensă ce îți inundă efectiv ființa, acea emoție întotdeauna
născătoare de poezie și de creație literară unică.
Doamna Dirigintă ajunsese mai târziu în clasă, din cauza ședinței de consiliu profesoral ce
tocmai avusese loc și, fără să mai stea pe gânduri, ne-a anunțat că urma să plecăm la Poiana
Brașov. Vineri era ziua cea mare, toți copiii urmau să se strângă încă de la ora 6 dimineața în fața
Ateneului, pentru ca, împreună cu doi părinți delegați, să plecăm spre ceea ce avea să însemne,
pentru mine, cea mai frumoasă experiență din viața mea. Am ajuns acasă, de emoție am uitat efectiv să mănânc, gândindu-mă în permanență la minunata ocazie de a fi împreună cu toți colegii,
dar în special cu ea, de a savura din plin și cu libertate absolută edenul zugrăvit de vara ce nu mai
contenea de perfecțiune.
Din autocar, am privit minunile nealterate încă de mâna omului, totodată căutându-i privirea
Dariei. Cunoscusem practic fericirea absolută, de basm, iar intersectarea cu privirea ei m-a condus
spre tărâmuri zugrăvite, în culori pastelate, dând sens speranțelor mele și o bucurie de neimaginat.
Sunt atât de mici lucrurile acestea, dar de o profunzime incredibilă, toate sunt gratis dar, paradoxal, valorează atât de mult, încât puterea banilor nu poate pătrunde și schimba nimic. Sentimentul ce îmi cuprindea toată ființa mă legitima ca aparținând purității, mă transforma în omul
perfect unde bunătatea, sinceritatea și noblețea gândurilor sunt necesare și suficiente pentru
desăvârșirea sufletească.
Am ajuns în Poiana Brașov și, după ce ne-am cazat, toată clasa era așteptată la restaurantul
hotelului, pentru a lua masa, apoi, după masă, era planificată o plimbare prin Poiană. Nu eram
pregătit pentru ceea ce avea să se întâmple. Daria s-a apropiat de mine și mi-a rostit la ureche:
- Matei, vrei să facem o plimbare prin Poiană?
I-am răspuns repezit, dar, în același timp, ochii mei au confirmat mirarea absolută și sentimentul pur ce mă cuprindea, încât am zâmbit atât de reținut și parcă, deopotrivă, rușinos. Am stabilit
faptul că la ora 18.00 voi fi negreșit în fața hotelului, iar ea mi-a zâmbit atât de frumos, încât am
putut să observ cel mai dulce curcubeu în ochii ei. De parcă nu era de ajuns, deasupra noastră, un
stol de rândunele vegheau puritatea cântând neuniform și desenându-ne imaginar poteca; totul
era o visare absolută.
Am pornit cu gențile în spate, spre partea de sud a poienii; după o jumătate de oră de mers,
am poposit într-un loc de o frumusețe nemaivăzută. Iarba, de un verde ispititor, întregea peisajul
desenat de brazii perfecți, punând în evidență mușuroaiele de furnici ce defineau, cum nu se poate
mai bine, munca organizată.
În copaci, se auzeau felurite cântece de păsărele, deranjate fiind de brutalitatea zgomotului
făcut de turturea, ce parcă se asemăna cu sunetul unui clopot frenetic, care cheamă credincioșii la
biserică. Sute de fluturi ne încântau inima, desenați parcă în mii de culori, toți roiau în jurul nostru;
în vale, un pârâu cu apă rece își făcea simțită prezența prin sunetul liniștitor, ce deschidea porțile
visării și ale basmului.
Oriunde îți aruncai privirea, zăreai pacea liniștitoare a raiului și nimic nu părea să tulbure
peisajul, totul era perfect. În această perfecțiune, chipul ei construia scara spre cer, părul ei mi-l
imaginam împletit cu sutele de flori ce parfumau unic așezământul. Eram amândoi tăcuți, fiind
vrăjiți de peisaj, practic fiecare dintre noi avea ocazia unică de a trăi pentru prima dată sentimentul pur și nevinovat al inocenței, în consonanță perfectă cu natura. Nu puteam să cred că pot să fiu
ales de Dumnezeu, ca, pentru un moment, să ating cerul, să cunosc desăvârșirea condiției umane,
etapă premergătoare cunoașterii absolute. Amândoi eram cuceriți și deopotrivă vrăjiți de moment,
doi tineri într-un loc paradisiac, ce asistau tăcuți, dar nu indiferenți, la spectacolul lumii, la minunea creației absolute, fluturii ne dansau, oferindu-ne spectacolul magnific al renașterii.
Păsările cântau fericirea, iar copacii din jur își arătau măreția adăpostindu-ne de razele
solare, ce, impertinente, străpungeau desișul, creând o lumină nevătămătoare, cu un parfum demn
de adulmecat pentru măreția aromei sale. Am jucat jocuri copilărești, ne-am făcut făgăduințe, apoi
am plecat spre hotel, cântând cântece de drumeții.
Seara a fost organizat un foc de tabără, profesorii și toți colegii în jurul focului au depănat
amintiri frumoase creionând o scenă ruptă dintr-un basm.
Cele două zile petrecute la Poiana Brașov au fost unice, m-am întors practic la adevăratele valori existențiale, iar în drum am retrăit fiecare moment la intensitate maximă. A fost, cu siguranță,
cea mai frumoasă experiență din viața mea!
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Mențiune specială - Butucaru Victor Andrei ,
12 ani, cl. a VI-a,
Col. Național de Artă ”George Apostu” Bacău,
Prof. coord. Mardare Violeta

Misiune îndeplinită
Într-o zi de vară, 14 eroine zboară sus, pe cer. ”Stai, ce?” Da, ați auzit bine... 14 eroine zboară
pe cer victorioase. Tocmai s-au întors din lupta lor cu un dușman teribil.
Totuși, se cuvine ca mai întâi să vă prezint eroinele. Prima, Româna, este creativă. Se poate
descurca în orice situație doar imaginându-și, de exemplu, o armură de diamant. Matematica este
convingătoare. O poți crede chiar dacă ți-ar spune că lumea e făcută din brânză. Următoarele sunt
gemenele Germana și Engleza. Ele sunt în stare să te obosească cu superputerea lor de a vorbi
încontinuu. După ele, vine în zbor Istoria care, dacă mă credeți, își poate întinde brațele aproape
5 metri. Este urmată de Geografie, care e as la orientare. Mai în spate, Biologia, poate trece prin
pereți ca o stafie. Urmează Muzica, cea care se poate transforma instant din mare, în mică. Sora ei,
Arta, este puternică. Nu numai că nu a plâns niciodată, dar are și niște mușchi impresionanți. Mai
avem doar 5 eroine, așa că așteptați până la final, să le aflați puterile. Vom continua cu Religia,
care poate vorbi cu orice animal. TIC are superputerea de a calcula orice în câteva secunde. Știu
că pare imposibil, dar am văzut-o! Educația Tehnologică poate citi gânduri. Penultima, Educația
Fizică, poate fugi mai repede decât țestoasa care se întrecea cu iepurele din poveste. Chiar dacă, să
fim sinceri, nu are atâta viteză, cât dă dovadă de perseverență. Ultima, dar nu cea din urmă, Educația Socială, e obsedată ca totul să fie făcut ca la carte.
Acum, că am terminat cu prezentatul eroinelor, vă pot împărtăși aventura lor. Dintr-o dată, la
știri, apare ceva înspăimântător. Nu ne dumirim deloc despre ce e vorba, dar mesajul, obsedant de
altfel, se derulează mereu pe prompter:
- Stați în case! Răufăcătorii au venit să ne cucerească lumea! Vă avertizăm: NU IEȘIȚI DIN CASE!
După acest anunț, se difuzează imagini în direct cu răufăcătorii. Nu pot să cred! Dușmanii
umanității erau: Greșelile Gramaticale, O Greșeală De Calcul, Vorbit Incorect, Viitorul, Neorientativa, Buruiana, Cântatul Nazal, Pictat Fără Nicio Noimă, Necredinciosul, Caietul, Grăsanul, Leneșul,
Nerespectarea Drepturilor. Iar dacă nu era de ajuns, răufăcătorii s-au aliat ca să le învingă pe cele
14, o dată pentru totdeauna. Halucinant, dar mesajul lor suna așa:
- ACEASTA NU E DOAR O AMENINȚARE, EROINELOR! VĂ VOM ÎNVINGE ÎNTR-O LUPTĂ
NEDREAPTĂ, AȘA CUM NE PLACE NOUĂ, LA NOI LA BAZĂ, LA COORDONATELE 155 11 -72.
- O, nu! țipă eroinele în cor. Ce ne facem acum?
Româna ia cuvântul, spunând:
- Or fi ei inamicii noștri principali, dar eu cred că împreună putem învinge orice.
- De acord, întăresc celelalte.
Așa că au plecat înspre coordonatele respective. Ca să ajungă, au avut nevoie de tovarășa lor,
Geografia, care normal că știa să se orienteze și le-a ajutat să ajungă la baza răufăcătorilor.
De cum au ajuns, au fost surprinse de pietre mari, galbene, și de plante curgătoare, mov. Respingător!
- Sunteți gata, fetelor?
- Da, spun restul deodată.
O porțiune de drum a fost întuneric, iar din pâcla neagră ieșeau mici vietăți colorate. Imediat
și-au dat seama că erau animale transformate încât să devină rele, așa că s-a ocupat Religia.
- Ce spun?
- Că au nevoie de ajutor, ca să fie din nou ca mai înainte.
- Și cum le putem ajuta?
- Le poate ajuta poțiunea aceea roșie de pe masă. Dar nu cred că va ajunge cineva la ea.
- Ajung eu, spune entuziasmată Istoria.
Istoria își întinde brațele de aproape 5 metri și, după multă străduință, ajunge la sticluța roșie.
Religia le-o dă repede vietăților, iar acestea devin prietenele eroinelor. Și le lasă în pace.
Mergând mai departe, dau de un labirint imens, așa că simt că se blochează instantaneu.
- Ce putem face acum? întreabă Matematica.
- Cred că am eu o idee, intervine Biologia. Pot să-mi folosesc puterea și să trec prin pereți și așa
poate voi reuși să deslușesc drumul.
Biologia pleacă, iar celelalte așteaptă cu sufletul la gură sosirea ei. Dintr-o dată, aud un fel de
buton care e apăsat și pereții labirintului se ridică. La buton se află Biologia, bucuroasă că a izbutit
să ducă la capăt așa o încercare nemaiîntâlnită.
- Acum, oare ce ne mai așteaptă?, se trezește ea gândind cu voce tare, dar până să apuce să-i
răspundă cineva, dau nas în nas cu apărătorii bazei. Doi vlăjgani fioroși și musculoși.
- Ce ați zice dacă i-aș lua eu la pumni?, propune Arta.
- Nu, soluția nu e violența! Lăsați-mă pe mine, se oferă Matematica.
- Hei, băieți... începe Matematica.
- Cine ești tu? Și ce cauți aici?, se încruntă fioros cel mai mare dintre cei doi nămeți.
- Asta nu contează; tot ce știu este că șefii voștri au zis să vă grăbiți să mergeți în laborator, că
altfel...
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Și nu apucă să-și termine fraza, că cei doi uriași se năpustiră spre cea mai apropiată ușă, de
parcă i-ar fi fugărit cineva cu un bici aprins în mână. ”Hmmm, destul de ciudat! ”, gândi în sinea sa
eroina.
- Am scăpat de ei! Puteți veni, le strigă Matematica prietenelor sale.
Decid să își continue aventura, dar nici nu pornesc bine, că dau de un perete gigantic din
cărămidă. De îndată ce l-au văzut, s-au gândit toate la Biologie, care mai trecuse prin pereți.
- Prin cărămidă nu pot trece, în caz că vă întrebați, le lămuri aceasta.
Ei, atunci vor trebui să găsească o altă cale de ieșire... Muzica, tăcută și întotdeauna cu ochii-n
patru, zărește o gaură minusculă, la baza unui perete, și le informează, plină de importanță:
- Am găsit ceva aici. Cred că mă pot micșora și pot ajunge pe partea cealaltă.
- Haide, încearcă!, o încurajează amicele ei.
Reușește cu chiu, cu vai, să se strecoare, dar descoperă niște butoane și o ecuație deasupra lor.
- Fetelor, ca să deschid ușa trebuie să rezolv o ecuație. ”Ce bine era de eram eu atentă la orele
din gimnaziu, în loc să mă strecor mereu neobservată afară!”, se trezi că-i trece un gând prin minte,
dar îl alungă în grabă. TIC, mă poți ajuta? Cât face (250-52+89+1):3=
- Răspunsul e 96.
Muzica tastează codul, iar peretele se împarte în două. Înaintând, ajung la o întrebare de logică,
scrisă pe o pancartă mare, albă cu negru, aflată lângă un iepure cu o panglică verde pe cap. Hmm!
- Bine ați venit! Ca să treceți mai departe, trebuie să răspundeți la o întrebare și apoi să mă întreceți la un concurs de alergat. Ce ziceți? Sunteți pregătite? Care este singura întrebare la care se
răspunde cu NU pentru că ar fi imposibil să se răspundă cu DA?
- Dormi?, răspunde repede Educația Socială, cu ochii într-o carte.
- Exact! Acum haideți să ne întrecem!
Nici nu mai era nevoie să întrebe cine se oferă pentru un concurs de alergat. Evident că Educația
Fizică l-a întrecut; doar ea se antrena zilnic.
La final, lăfăiți pe niște canapele somptuoase, îi așteptau plictisiți răufăcătorii a căror urmă o
luaseră.
- Se pare că ne-ați descoperit și ne-ați învins supușii, dar pe noi NIMENI nu ne învinge!
Și începură să se lupte. Arta, toată numai mușchi, îi pune la punct; gemenele Germana și Engleza
îi bâzâie la cap cu vorbele lor, iar restul atacă cum pot.
- Educație Tehnologică, care e frica lor cea mai mare? întreabă Româna.
- Se tem de... de... creaturi fictive. Și de cuvinte alambicate.
Așa că, instantaneu, Româna își închipuie tot felul de ființe imaginare. Ciclopi, elfi, duhuri, zâne
și sirene, apar în fața celor răi, iar Româna le conduce călare pe un unicorn, avântând energic o sabie de curcubeu. Și, fără să stea pe gânduri, trece în revistă toate neologismele pe care le descoperă,
de voie, de nevoie, elevii din clasa a V-a. Într-o clipită, toți răufăcătorii au dispărut.
- O SĂ NE ÎNTOARCEM NOI!!! VĂ PROMITEM!, se aude un ecou spart în urma lor.
- Am câștigat! Ce bine!, se bucură eroinele.
- Da, deocamdată...Ce ziceți dacă am merge împreună să sărbătorim?
Și, cum până și vremea mohorâtă de mai înainte s-a dat bătută și a plecat spre alte meleaguri,
toată lumea a ieșit din case, pentru a sărbători alături de eroine. Cum altfel, decât... la o înghețată !
Mențiune - Voiculeanu Iarina Ștefania
11 ani, cl. a VI-a,
Șc. Gimnazială Nr. 3 Cugir, Alba
Prof. Igna Daniela Adela
Surioara mea
Am terminat clasa a VII-a. Era vacanța de vară. Plictiseală mare! Era una din acele zile în care
căldura înăbușitoare de afară nu te lăsa să faci mai nimic. Stăteam întins pe pat, în camera mea,
şi încercam să citesc una dintre lecturile suplimentare, primite pe lunga listă, la sfârșitul anului
școlar. Ochii îmi fugeau pe rânduri, dar parcă plictiseala era mai mare. Telefonul îmi distrăgea
atenția, la fiecare pagină a cărții.
Deodată, ușa camerei se deschise şi, mai guralivă ca oricând, intră alergând sora mea mai mică, în
vârstă de doar 5 ani. Cred că zâmbetul ei era mai mare decât ea.
” Of, Doamne! Ce am făcut, ca să merit eu asta?”, mă gândeam eu, în timp ce mă prefăceam că nu
am observat-o.
- Ce faci acolo? m-a întrebat ea scuturând-şi codițele hazlii.
- Încerc să citesc, i-am răspuns, încercând să nu-mi ridic privirea din carte.
- Şi de ce citești?, m-a întrebat din nou, alergând spre marginea patului.
- Pentru că trebuie să-mi citesc lecturile suplimentare.
- Ce sunt alea lecturi suplimentare?
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- Ceva ce trebuie citit pentru școală. Ai să vezi tu când ajungi acolo, i-am răspuns eu răstindu-mă,
în speranța că se va răzgândi şi va pleca. Efectul a fost însă invers. Fericită că scosese de la mine
mai mult de două vorbe, se cățărase lângă mine în pat, gata să continuăm conversația. Zâmbetul ei
crescuse mai mare decât fața. Parcă urma să-și ia zborul ca un fluture de pe o floare.
- Eu când am să merg odată la școală? a spus ea.
- Când ai să împlinești șapte ani, am răspuns eu, punând în sfârșit deoparte cartea şi acordându-i
atenția cuvenită.
- De ce când am să împlinesc șapte ani?
- Pentru că așa e legea în România.
- Dar ce e aceea lege? m-a întrebat din nou, țintuindu-mă cu ochii ei albaștri și hipnotizându-mă
cu zâmbetul ei.
- Legea e ceva de care trebuie să asculte toată lumea.
- Şi mama şi tata?
- Şi președintele României, am răspuns eu iritat cam tare.
-Ce e acela președinte?, a continuat ea tirul întrebărilor.
- Președintele e cel mai mare om din țară, am răspuns încercând să-mi reiau între timp lectura. Dar
seninătatea și zâmbetul ei nu mă lăsau.
- Cât de mare e? Până la tavan?, m-a întrebat din nou, agitându-și codițele de bucle, pe lângă zâmbetul ei, care parcă strălucea deja.
- Nu e înalt, e important.
- Păi, nu mai este mare?
- Nu! Când vei fi și tu mare, vei înțelege asta.
Nemulțumită de rezultatul conversației, a sărit din pat, a alergat spre ușă şi a dispărut în spatele
ușii care se trântise. Zgomotul m-a făcut să tresar. Am deschis larg ochii şi am privit în jur. Parcă
a dispărut odată cu ea și veselia din camera mea. Camera părea chiar mai întunecată ca înainte.
Și din nou mă plictiseam. Nici nu mi-am dat seama că zâmbetul ei m-a făcut să uit de plictiseală.
M-am gândit atunci, că am doar 14 ani, deci încă sunt copil. Oare n-ar trebui să am și eu acel zâmbet de copil, încă? Și chiar îmi doream să-l am! Și știam cum să fac…
Am deschis ușa și am strigat:
-Piticot, hai până la mine!
Zâmbetul a apărut rapid și ne-am jucat toată după-masa împreună, de parcă am fi fost un roi de
fluturi zburând pe un câmp plin de flori. Zâmbetul era chiar în noi, în veselia noastră de copii.
Ce bine e să fii copil!
Mențiune - Jones Mihnea,
13 ani, cl. a VII-a,
Șc. Gim. „Grigore Moisil”, Satu Mare,
Prof. Braica Crina
Un vis împlinit
Toată lumea își dorește să fie prinț sau prințesă, să fie popular și să îl urmărească paparazzi peste tot, să locuiască într-un castel și să poată avea tot ce îi dorește inima. De mic, părinții
mei m-au crescut exemplar, să am bune maniere, să mă îmbrac elegant și să mă comport ca un
adevărat prinț. Eu nu am mers niciodată la școală, părinții mei s-au ocupat personal de educația
mea, aveam profesori care veneau la castel, pentru a-mi preda toate lecțiile. Mă înțelegeam foarte
bine cu părinții mei și petreceam o grămadă de timp împreună, gărzile noastre aveau grijă să nu
pățim ceva și stăteau încontinuu pe lângă rege și regină. Însă, la vârsta de 10 ani, regele a decis să
avem o vacanță ca oamenii obișnuiți, fără presă, fără gărzi, doar noi într-o vacanță în Grecia. Pe
drumul de întoarcere, am avut un teribil accident, iar mama mea a murit.
Au mai trecut 6 ani de atunci, tatăl meu a suferit cel mai mult, și-a jurat că nu o să mai
repete aceeași greșeală, iar după aceea a început să îmi impună reguli foarte stricte. Cu timpul, s-a
îndepărtat de mine, era prea ocupat cu îndatoririle lui regale, fiind cam tot timpul închis în biroul
lui.
În această zi minunată de duminică, în care împlinesc 16 ani, eram pregătit să îl rog pe tatăl
meu să îmi dea un cadou mai diferit anul acesta. M-am trezit dis-de-dimineață, când razele soarelui străpungeau camera, telefonul meu bâzâia încontinuu, l-am deschis și am intrat la noutăți, pe
prima pagină se afla o poză cu mine, deasupra căreia scria cu un scris mare, italic: ,,Prințul Adrien
își sărbătorește astăzi a 16-a aniversare”, iar sub el, se afla numărul imens de distribuiri. Imediat,
se aude o bătaie în ușă, era Natalie, asistenta tatei și una dintre cele mai de treabă persoane. După
decesul mamei, Natalie a fost ca o a doua mamă pentru mine. Aceasta m-a condus într-o cameră
mare, plină cu cadouri și scrisori trimise de către familii regale, vedete, persoane importante, dar
și din partea fanilor mei. Am început să le deschid pe rând, până când am ajuns la cel de la tata,
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era cel mai mare dintre ele, am rupt imediat ambalajul, era un aparat de jocuri 7D, cel mai recent
aparat. Îmi plăcea cadoul, dar, cu timpul, bogăția nu mi-a mai adus fericirea... ca o masă luată în
familie, iar acum simt că nimic nu mă poate face mai fericit decât puțină libertate. De aceea, eram
gata să îi cer tatei să mă lase să merg la școală ca un copil normal.
A venit și seara, mă învârteam în fața biroului tatei, nu mă puteam decide, dacă va spune
nu? Dacă se va supăra pe mine că l-am întrebat? Însă, cu toate astea, am strâns din dinți și am apăsat pe clanță. Ușa s-a deschis larg, tata stătea la birou ca de obicei, când m-a zărit s-a ridicat de pe
scaun. Am simțit brusc o moleșeală, am înghițit în sec și l-am salutat politicos, iar el mi-a zâmbit.
- Bună Adrien, de ce ai venit aici?, a spus regele, apoi brusc s-a uitat lung la mine. Dacă nu
îți place cadoul spune-mi și îl vom schimba. Dacă vrei altceva sau dacă nu îți place poți să îți alegi
ceva din aur, de exemplu o nouă coroană. L-am refuzat uitându-mă insistent la el, iar după aceea,
i-am cerut acordul să merg la o școală normală. El mi-a aruncat o privire aspră și m-a refuzat. Mi-a
spus că oamenii nu ar accepta așa ceva, ar fi multe comentarii. Normal, oamenii erau mai importanți decât propriul lui fiu. M-am uitat în jos și, fără să îl mai salut, am ieșit pe ușă.
M-am simțit atât de rănit, încât de abia am mai mâncat. Însă în seara aceea, Natalie mi-a
schimbat viața, a reușit să îl convingă pe rege că sunt destul de mare încât să îmi port de grijă și să
nu fac prostii. Bineînțeles că m-a lăsat doar urmărit de bodyguarzi sub acoperire, care vor merge
prin liceu, patrulând.
Înainte de toate, am fost nevoit să fac niște schimbări, pentru a nu mă recunoaște cei din
jur. În dimineața următoare, Natalie mi-a adus niște haine normale, pe care le-ar purta orice adolescent, un hanorac, o pereche de blugi și o geacă neagră, subțire. După ce m-am îmbrăcat, m-am
uitat în oglindă și am inspirat adânc, băiatul din oglindă nu arăta deloc ca un prinț, nu arăta deloc
ca mine.
Am ajuns și la școala, un bodyguard m-a condus în clasa mea, era o sală simplă, de două ori
mai mică decât camera mea de la palat. Când am intrat, profesoara m-a prezentat în fața elevilor,
zicându-le că pe mine mă cheamă Alex Alvarez și că m-am mutat recent, împreună cu părinții mei
și cu sora mea. Apoi, m-a rugat să iau un loc în spate, lângă o fată cu părul scurt, care mi-a zâmbit
și mi-a spus că o cheamă Marinette. Când a venit timpul mesei, Marinette m-a invitat să stau cu ea
la masă, era foarte drăguță cu mine și eram sigur că o să ne înțelegem de minune. Am mers cu o
tavă la cantină, unde niște doamne ne puneau mâncare. După ce mi-am luat mâncarea, am pornit
spre o masă, dar un băiat mi-a pus piedică și am vărsat toată mâncarea pe jos, în timp ce el și cu
alți băieți râdeau de mine. Bodyguardul meu s-a enervat și a vrut să intervină, dar i-am făcut semn
că totul este în regulă. Apoi m-am uitat țintă la băiat și i-am spus să își ceară scuze, însă el m-a
îmbrâncit în spate și am căzut. Marinette s-a ridicat de pe scaun și m-a ajutat să mă ridic, iar apoi
a început să se certe cu ei, am oprit-o și am mers înapoi la cantină, să îmi iau din nou mâncare. La
masă, m-am simțit bine cu Marinette, ea mi-a spus că nu am de ce să îmi fac probleme cu ei și că o
să mă lase în pace, dacă eu nu o să le mai dau importanță.
Următoarele zile, au fost un complet coșmar, la început elevii râdeau de mine, deoarece
tăiam pizza înainte să o mănânc, râdeau de mine pentru că îmi puneam șervețelul în poală, iar
după, au început să îmi spună ,,Toci”, pentru că știam toate răspunsurile la ore și la teste. Marinette
mereu îmi ținea partea, zicându-mi că sunt doar geloși pe mine, însă când a venit ora de sport, un
băiat a dat intenționat cu mingea în mine, am căzut și m-am accidentat. Acasă, i-am spus tatei că
am căzut din neatenție, nu i-am spus adevărul, căci nu voiam să se îngrijoreze sau chiar mai rău,
să îmi interzică să mai merg. În fiecare seară, plângeam în camera mea când nu era nimeni, îmi doream să vorbesc cu cineva despre ceea ce mi se întâmpla la școală. Așa au mai trecut câteva zile, iar
cu timpul am învățat să mă comport ca restul elevilor și, peste o săptămână, aveam deja o mulțime
de prieteni. Cel mai mult m-a ajutat Marinette, care mi-a arătat de asemenea cum se mănâncă
pizza, eu cu Marinette ne distram super mult împreună, ba chiar m-a lăsat să o ajut și la chimie.
După o lună, am început să mă simt ciudat în preajma lui Marinette, la început nu mi-am
dat seama ce se întâmplă, dar Nino, un prieten de-al meu, m-a ajutat să înțeleg că, de fapt, încep să
am sentimente pentru Marinette. M-am speriat de situație, deoarece nu mai simțisem până atunci
așa ceva și, pe lângă asta ,îmi era frică de reacția tatei, pentru că el îmi spunea de mic că o să îmi
găsesc o prințesă cu care mă voi căsători și o să devin un rege. La școală, lucrurile mergeau foarte
bine, nu au mai râs elevii de mine și m-am adaptat cu manierele lor. După încă câteva zile, m-am
pregătit să îi spun Marinettei tot ce simt, iar într-o zi, după ore, am mers la un suc împreună cu ea.
După ce ne-am terminat sucul, am simțit inima cum începe să îmi bată din ce în ce mai tare, m-am
uitat la ea, i-am zâmbit și i-am spus că sunt îndrăgostit de ea. Marinette mi-a zâmbit înapoi și mi-a
zis că simte și ea același lucru, iar acela a fost momentul în care m-am simțit cu adevărat fericit.
După câteva săptămâni în care am avut cele mai fericite momente împreună, totul s-a
schimbat, când tatăl meu a aflat că am o iubită. A fost atât de supărat pe mine, încât într-o zi a
trimis-o pe Natalie la școală. Eram la cantină, prietenii mei și cu mine, Marinette stătea lângă mine
ținându-mă de mână, dar când am văzut-o pe Natalie intrând pe ușă, m-am ridicat speriat de la
locul meu și m-am îndreptat grăbit spre ea. Natalie a scos din geanta ei o tabletă cu care l-a sunat
pe tatăl meu cu video. El mi-a poruncit să vin în momentul acela acasă, zicându-mi că nu voi mai
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avea voie să mai calc în școală vreodată. M-am uitat încruntat la el și l-am refuzat, apoi m-am
întors cu spatele spre tabletă, voiam să mă întorc înapoi la locul meu, dar apoi regele a spus.
- Adrien! Trebuie să te comporți ca un prinț! Cândva, vei deveni un rege și nu permit să îți strici tot viitorul, întâlnindu-te cu o fată normală! Tu ești prinț!, ea nu este viță regală, ce o să creadă
lumea, când te va vedea cu o fată ca ea?!
M-am uitat în jur, toată lumea se uita la mine și bârfea, toți au aflat acum adevărul. Marinette
s-a ridicat de pe scaun și, uitându-se cu regrete la mine, a dat să plece, dar nu se putea termina așa,
nu puteam să îl las pe tata să distrugă totul.
- Nu, nu vin! Nu vreau să trăiesc toată viața cum vrei tu!, i-am zis regelui, apoi m-am întors
spre Marinette:
- Marinette, te iubesc, iar dacă tatăl meu nu vrea să accepte asta, atunci nu are decât să își
păstreze tronul, dacă va încerca să ne despartă, atunci eu voi renunța la coroană.
Sala s-a cufundat în liniște, nimeni nu a zis nimic, Natalie a închis tableta și a plecat. Marinette
a fugit si m-a luat în brațe. Credeam că tata nu mă va ierta niciodată, dar, peste o săptămână în
care am stat la Marinette acasă, am primit o scrisoare de la rege, în care își cerea iertare pentru
tot ce a făcut, mi-a mai spus că îi e dor de mine și mă invită înapoi la palat, cu Marinette. Aveam
emoții la început, dar am acceptat. Tata a cunoscut-o pe Marinette și și-a dat seama că nu este doar
o fată normală.
Au trecut 8 ani de atunci. M-am căsătorit cu Marinette și am devenit rege, iar tatăl meu se
simte extraordinar, fiind bunic la trei nepoței minunați. Natalie și tata au devenit foarte apropiați
și cred că va mai urma o nuntă. Nu îmi pot imagina o viață mai bună decât asta și știu că micuții
mei nu vor fi nevoiți să stea închiși în castel, când pot vedea lumea normală, care este mai fericită
decât ar putea fi vreodată viața de la curtea regală.
Mențiune - Petrovan Sonia,
13 ani, cl. a VII-a,
Șc. Gimn. Ieud, Maramureș,
Prof. coord. Ilea Maria
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DINCOLO DE APUS
Seara învăluie zarea, uimindu-mi ochii înălțați spre cerul poleit, cu razele apusului. Totul
se petrece cu atâta grație, iar privirea îmi este răsfățată de purpuriul cerului, într-un apus plin
de splendoare, ce îți taie răsuflarea. Fixez cu privirea cerul sângeriu pe conturul albastru al zilei,
adevărată minune a naturii, şi să îl ascund acolo, în cufărul sufletului plin cu momente de neuitat.
Un spectacol splendid regizat pe scena cerului: Soarele, ce pleacă spre alte lumi pe care să le încălzească cu razele sale fine, iar Luna, asemenea unei ființe din basme, strălucitoare, își face timid
apariția. Ochii mei aleargă dintr-un colț al cerului în altul, dornici să nu piardă nimic din acest
tablou selenar. Mi-aș fi dorit să fiu pictor şi să imortalizez acest apus, așa cum a fost surprins în
tabloul lui Van Gogh, captiv în cele mai speciale nuanțe, pe pânza aspră de pe vechiul șevalet.
Mă simt exact ca un copil, în aceste momente uluitoare, înconjurată de zânele amurgului ceşi savurează dulcele dans, cu glasuri suave, ce răsună pe dealul pustiu. Mă furișez undeva într-un
colț, parcă temându-mă să nu stric această clipă de vis, încercând să-mi las cu grație semnătura,
cu creionul emoțiilor. Acest spectacol sublim, pe care abia azi l-am descoperit cu adevărat, m-a copleșit. M-am privit și m-am descoperit îmbrăcată în auriul amurgului. Luna, cu raza ei albă ce-mi
mângâie creștetul capului și parcă mă îndeamnă să pășesc dincolo de apus, pe razele ei de argint,
mă face să mă gândesc la faptul că doar așa, poate, arată Raiul… vis și armonie…
Un foșnet abia sesizabil îmi atrage atenția, din spatele unui tufiș. Mă răsucesc, cu teamă, spre
locul cu pricina. Tufișul se scutură și începe să lumineze puternic. Rămân înlemnită și nu știu cum
să reacționez, când din tufiș apare o minunată zână acoperită în întregime de licurici strălucitori
ce luminează câmpul acum gol. Mă privește cu ochi blânzi și-mi face semn să mă apropii. Cu pași
mărunți mă alătur ei și un zâmbet cald, familiar, îi luminează și mai mult chipul. Îmi mângâie
obrajii îmbujorați, apoi trece cu mâna și prin părul meu negru ca cerul nopții, la fel cum o făcea
bunica, în zilele de vară, la umbra nucului bătrân…
- Indiferent de locul în care te afli sau de lucrurile prin care treci, întotdeauna cred că există
o lumina la capătul tunelului. Niciodată nu aștepta ceva, nu cere ceva și nici nu te plânge. Doar
încearcă să faci ceea ce este bine, controlează ce poți controla și lasă lucrurile să fie așa cum au fost
lăsate să fie… Pentru că, odată ce ai făcut ce trebuia făcut, lucrurile se vor aranja în avantajul tău.
Zâmbesc. După toate cele spuse, zâna se stinge ușor, însă nu înainte de a-mi întinde un licurici.
Acesta mi se așază pe frunte, acolo unde mă săruta bunica.
În acest magic apus, ce mi-a încărcat sufletul de frumusețe şi liniște, am mângâiat cu privirea
strălucirea Luceafărului din spatele lunii şi am alunecat în noapte, pe corabia viselor rupte din
realitate.
Am coborât pe iarba verde de acasă, am privit aplecarea florilor, am ascultat trilurile
privighetorii, dorindu-mi să culeg din fiecare apus liniștea şi s-o ascund dincolo de perdeaua sufletului meu, să-l retrăiesc de câte ori voi simți că-mi cad visele în iarba nostalgiei, să-l prind în căușul
palmelor, ca să-mi spăl privirea cu el la nesfârșit şi să-mi șterg lacrimile dorului, când mă vor cuprinde, purtând pe brațe razele strânse cu atâta gingășie…
Mențiune specială - Năstase Maria Eugenia,
16 ani, cl. a X-a,
Palatul Copiilor Ploiești,
Prof. coord. Șerban-Gurău Mirabela
DESCOPERIREA
Era o după-amiază călduroasă de primăvară. Afară totul era frumos, parcurile erau pline
de copii, păsările se întorceau la cuiburile lor, iar copacii erau împodobiți de coroana înverzită a
frunzelor. Mă îndreptam spre oficiul poștal, deoarece trebuia să preiau un pachet din străinătate.
Entuziasmat și nerăbdător, am intrat pe ușă, am luat coletul și am decis să merg într-un parc
liniștit și să mă așez pe o bancă, pentru a vedea ce conține coletul pe care îl așteptam de ceva
vreme. Eram foarte emoționat, deoarece în sfârșit a ajuns în mâinile mele, după trei săptămâni de
așteptare. Am deschis cutia și surpriză! Nu era nici urmă de aparatul foto pe care le-am comandat,
dar în schimb era un bilet care m-a intrigat.
Pe acea bucățică de hârtie, era notată o adresă și o oră. Repede am băgat mâna în buzunar și am
căutat adresa, pe internetul telefonului. După aproximativ cinci minute de căutare, am realizat că
eram la zece kilometri distanță de locația aceea. La ora opt, trebuia să fiu acolo. Timpul a trecut
foarte repede, încât nici nu mi-am dat seama. Cu douăzeci de minute înainte de întâlnire, am luat
un taxi care m-a lăsat la vreo treizeci de pași de locul unde trebuia să ajung. Am ciulit urechile și
am distins clar că, din ce în ce mai aproape, se auzea motorul unei mașini. Imediat ar trebui să o
văd, mi-am zis, când brusc, de după curbă, a părut o mașină de culoare închisă, care avea farurile
îndreptate spre mine. M-a cuprins puțin teamă, fiindcă mi-am dat seama că poate m-am băgat în
ceva periculos. Nu știam la ce să mă aștept. Nu știam cine va coborî din mașină. Nu cunoșteam intențiile celor care mi-au trimis biletul. Deodată, s-au deschis portierele vehiculului, iar din mașină
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au ieșit doi bărbați îmbrăcați la costum. Erau înalți, cu părul grizonat, ochii lor fiind acoperiți cu
câte o pereche de ochelari de soare. Unul din cei doi străini a scos din mașină o valiză de culoare
neagră. După modul în care o ținea, părea să fie în ea ceva foarte valoros, dar, în același timp, părea
că e și destul de grea. Cei doi s-au apropiat de mine. Eu eram din ce în ce mai speriat și neliniștit. Îmi
bătea inima, mai să îmi iasă din piept, când, deodată, mi s-a adresat unul dintre ei:
- Mă bucur să văd că ai răspuns prompt mesajului nostru și că ai venit la locul întâlnirii. Poate te
întrebi de ce ți-am scris? De ce te-am făcut să vii aici, într-un loc izolat, departe de aglomerația din
oraș? spuse unul din cei doi străini, cu o voce ce îți provoca fiori pe șira spinării.
- Primul meu impuls a fost să ignor mesajul, dar sunt foarte curios din fire, iar această curiozitate
m-a îndemnat să dau curs invitației voastre. Cine sunteți și ce doriți de la mine?, i-am întrebat eu.
- Numele meu este John White, iar colegul meu este Bill Black. Suntem angajații unei organizații
despre care sigur nu vei găsi informații pe internet. Da, dacă te întrebi, e o organizație secretă.
Scopul ei este să descopere obiecte pierdute în negura vremii și să le aducă la lumină, să demonstreze că unele legende chiar sunt adevărate.
- În regulă, dar care este rolul meu? De ce m-ați contactat?
- Organizația este interesată de tine, mai exact avem nevoie de vastele tale cunoștințe legate de
vechile civilizații care au populat spațiul carpato-danubiano-pontic, spuse John White.
- Concret, ce anume vă interesează?, am întrebat eu, suspicios.
- Cultura materială Vinca-Turda, îmi răspunde Bill Black.
- Cultura Vinca-Turda?!, zic eu, gânditor. Mă întreb ce v-a stârnit așa de mult curiozitatea legat de
această cultură materială. Adevărat, aceasta este foarte veche, iar urmele culturii sunt adânc împlântate în istoria spațiului situat la nord și la sud de Dunăre. Obiectele descoperite nu pot zice că
intră în categoria legendelor. Singurele obiecte care ridică semne de întrebare și pun în dificultate
lumea științifică sunt tăblițele de la Tărtăria.
- Ceea ce îți vom arăta este strict secret, spuse John. Cred că ești conștient că dacă vrei să vezi ce
este în valiză, înseamnă că accepți să lucrezi pentru noi. Nu poți spune nimănui despre această
întâlnire. Obiectul din valiză, dacă este ceea ce credem noi, va schimba cursul istoriei. Manualele
vor trebui rescrise, lumea întreagă va fi schimbată.
Normal că mă interesa, dar merita riscul? Cine știe ce ar fi trebuit să fac pentru oamenii ăștia? Cine
mă cunoaște știe că sunt cam impulsiv și, de aceea, în câteva secunde m-am hotărât. Deși nu îmi
doream să intru într-o organizație și nu doream să îmi dau întreaga viață peste cap, curiozitatea
m-a îndemnat din nou să zic ,,Da”.
Bill a deschis valiza. Nu mi-a venit să cred ce am văzut acolo. Toată istoria noastră, așa cum o
știam, părea că s-a pierdut în ceață. O nouă istorie se putea contura la orizont. În fața ochilor mei
a răsărit un talisman foarte vechi, din aur. Dar nu strălucirea lui m-a surprins, ci inscripțiile de pe
el. Semnele semănau cu cele descoperite pe tăblițele de la Tărtăria din județul Alba.
- Unde ați descoperit talismanul?, am întrebat eu, plin de încântare.
- Talismanul a fost găsit într-o peșteră din Munții Orăștiei, zise John. Acesta e cel mai valoros obiect
găsit acolo, dar se pare că locul a fost folosit ca spațiu de cult, deoarece talismanul se afla pe o
masă de piatră, mărginită de patru coloane mari. Ceea ce nu am putut să îți arătăm acum sunt
inscripțiile de pe cele patru coloane, care cuprind semne asemănătoare celor de pe talisman.
- Incredibil! Sigur vreau să merg să văd despre ce este vorba. Aceasta este o descoperire epocală.
Chiar dacă știu că în acest moment nu pot vorbi despre aceasta, totuși vreau să văd coloanele.
Acolo s-ar putea să găsim cheia care să descifreze inscripțiile de pe talisman și de pe tăblițele de la
Tărtăria. Vă dați seama! Cea mai veche scriere din lume s-ar putea să fie realizată de o civilizație
care a trăit în acest spațiu.
- Mă bucur că te alături organizației. Sigur nu vei regreta, zise John.
- Mâine vom purcede la drum, spre zona montană. Te vom duce cu elicopterul. Să faci bine să fii la
prima oră pe aerodromul de la marginea orașului. Nu uita să îți iei echipament de peșteră. Sigur te
vei murdări un pic, dar merită.
- Mâine dimineață voi fi pe aerodrom. Nici nu cred că voi reuși să dorm în această noapte. Mi-ați
captat interesul. Mă bucur că voi lua parte la această descoperire epocală.
- Stai! Era să uităm, zice John. Aceasta este camera foto pe care ai comandat-o. Sigur vei avea
nevoie de ea mâine. Seară frumoasă!
Cei doi agenți s-au urcat în mașină și au demarat în forță, în timp ce eu am rămas singur, în mijlocul
câmpului. Întunericul și liniștea coborâseră peste satul din apropiere, iar primele stele începuseră
să apară pe cerul senin, oferindu-mi un sentiment de liniște, după ziua agitată pe care am trăit-o.
Dar eu știam că este liniștea de dinaintea furtunii. Încet, încet, m-am îndreptat spre sat. Aveam
nevoie de o plimbare în care să-mi limpezesc gândurile și sufletul.
Mâine e o nouă zi. Și încă ce zi!
Mențiune specială - Biriș Cristian-Tudor,
15 ani,
Col. Naț. „Mihai Eminescu” Oradea,
Prof. coord. Dumitraș Monica
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MUNCĂ ŞI REZULTATE
În general, există o falsă impresie, considerându-se că nu se poate face școală de calitate și
sport de performanță sau semi-performanță, în același timp.
Așadar, încep a vă povesti parcursul meu de până acum, parcurs şcolar şi sportiv, având în
vedere ca sportul meu preferat este fotbalul. Am început să joc fotbal la vârsta de șapte ani, din
clasa întâi, după câteva luni de karate. După ce am renunțat la karate, am jucat fotbal, la un club
mai mic din Sebeș, club de copii și juniori, apoi, în acelaşi an, m-am transferat la un alt club în Alba
Iulia. De la jumătatea clasei a doua, mai exact în ianuarie 2017, am venit la ACS Școala de Fotbal
Valea Frumoasei, un club de fotbal mai mare și mai bun decât celelalte două la care am fost. Aici
am regăsit și alți colegi de clasă și de școală, și mi-a fost ușor să mă integrez în grup. Începutul a
fost foarte greu, am întâlnit copii buni și a trebuit să muncesc foarte mult, ca să îmi câștig locul de
titular în echipă, eu fiind în postura de rezervă, la o grupă de copii cu un an mai mari, nu la grupa
vârstei mele, care era considerată cea mai bună grupă din club și în care echipa era deja formată.
În scurt timp, m-a trecut antrenorul și pe mine la acea grupă, dar am fost din nou rezervă. Aveam
trei antrenamente pe săptămână, iar în weekend, unul sau două meciuri. Au fost meciuri în care
abia reușeam să joc cinci minute, eram timorat și aveam emoții, nefiind obișnuit să joc în meciuri
cu spectatori. Aceste emoții au trecut în câteva luni, iar timpul meu pe teren s-a mărit, dar eram
tot rezervă. Au început apoi dezamăgirile și supărările, fiind mai nou în echipă, la cea mai mică
greșeală a mea, în timpul meciurilor, eram scos de pe teren. Mă durea, pentru că și alții greșeau,
dar rămâneau în joc. La un moment dat, eu, jucând atacant, îmi pierdusem curajul de a mai șuta
la poartă, de teama de a nu rata și de a nu mai fi scos din nou, din teren. Deși am plâns după multe
meciuri, nu am renunțat și am muncit și mai mult la antrenamente, pentru a demonstra că pot mai
mult, atât mie, cât și antrenorului. După aproape un an, mi-am câștigat locul de titular în echipă,
am trecut peste emoțiile tribunei, peste frica de a nu greși, dar, din păcate, am trecut în cealaltă
extremă, jucând fiecare minge la limita accidentărilor. Antrenorul spunea că sunt un atacant fără
instinct de conservare și am început să mă lovesc des, mergând totuși mai departe. În toată această
perioadă, la școală am avut drept calificative doar ,,FB’’, participând, de asemenea, la multe concursuri școlare.
La fotbal, prima accidentare mai dureroasă am avut-o în primul an, la acest club, când, după
o lovitură în bărbie, mi s-a rupt un dinte, altul s-a spart, iar limba mi s-a tăiat. După meci și după
o vizită la dentist, mama, speriindu-se, mi-a spus că am terminat cu fotbalul, iar eu i-am răspuns:
,,Dacă cădeam cu bicicleta și îmi rupeam dinții, nu mă mai lăsai să mă dau cu bicicleta? Eu mâine
am două meciuri.” A doua zi, am intrat în teren și am marcat cinci goluri. Nu pot să zic că nu mi-a
fost teamă de a nu mă lovi din nou, dar a trecut repede după prima repriză, am uitat pur și simplu,
plăcerea de a fi pe teren a fost mai mare decât frica.
Din clasa a treia, respectiv tot anul 2017, eu și încă doi copii de la grupa mea, 2008, am fost
selectați să jucăm și în meciurile grupei de 2006, iar aceasta a însemnat două meciuri în weekenduri, nu doar unul, cum aveam inițial. Niciodată nu am mers la antrenamente înainte de a fi terminat
temele pentru școală. A trebuit să mă obișnuiesc ca și temele pentru începutul de săptămână să mi
le fac toate vinerea, după școală, știind că în weekend am două meciuri de fotbal, care însemnau și
multe deplasări.
În anul 2018, mai exact în martie, cu ocazia Paștelui Catolic, am trăit una dintre cele mai
frumoase experiențe, participând cu o parte din colegii din echipă de la grupa de 2008, la un mare
turneu fotbalistic din Milano, Italia. Au participat echipe din majoritatea țărilor Europene și nu
numai. Au fost echipe inclusiv din Japonia și Statele Unite ale Americii. Am fost singura echipă din
România, iar când s-a făcut prezentarea echipelor, de la festivitatea de deschidere, am fost mândru
pentru că am fost prezentați drept România. La început, toți am avut emoții și ne-a fost teamă,
făcând parte din cea mai grea grupă a turneului, la categoria noastră de vârstă. Am fost în grupă
cu celebra Inter Milano, Academia Como, Lugano-Elveția și Cagliari, pe lângă asta am fost uimiți de
baza sportivă unde s-a desfășurat turneul, de numărul mare de terenuri de o calitate excepțională,
noi fiind obișnuiți să jucăm doar pe terenuri unde trebuia să fii atent să nu te împiedeci. Echipa
noastră a făcut totuși o figură frumoasă la acest turneu, având trei victorii și un meci egal cu Inter
Milano. Am fost singura echipă din turneu, la grupa noastră de vârstă, pe care Inter Milano nu a
reuși să o învingă. M-am simțit în al nouălea cer, reușind și eu să marchez trei goluri. O experiență
de neuitat, iar pe lângă turneu, am şi vizitat multe locuri frumoase în Milano; pentru mine, cele mai
frumoase fiind Domul din Milano și stadionul lui AC Milan și Inter Milan, San Siro.
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Tot în 2018 începe un an greu, clasa a patra, un an în care știam că trebuie să muncesc mult,
pentru că voiam neapărat, din clasa a cincea, să intru la Colegiul Național „Lucian Blaga”. Au
fost multe concursuri școlare, Gazeta Matematică, Comper - Română, Comper - Matematică, Fii
inteligent - Română, Fii inteligent - Matematică, iar eu am participat la toate, în fiecare semestru,
clasându-mă pe locurile unu, doi sau trei. M-am înscris, de asemenea, atât la Olimpiadă de Limba
si Literatura Română, cât și la Olimpiada de Matematică și am reușit să intru la Colegiul Național
„Lucian Blaga”, cu Olimpiada de Limba şi Literatura Română, Etapa județeană, fără a mai fi necesar să particip la Examenul de departajare, organizat de Colegiu. După o dezamăgire groaznică,
dintr-o neatenție stupidă la Etapa județeană a Olimpiadei de Matematică, am fost cel mai fericit
copil, pentru că am obținut punctajul necesar la Etapa județeană de la Română.
Ca şi mine, au reușit și alți prieteni și colegi de-ai mei să fie buni atât la școală, cât și la fotbal,
muncind pe ambele fronturi. Deci... se poate!
Au început cursurile la Colegiul Național „Lucian Blaga” și mă așteptam să fie mai greu decât
în clasa a patra, dar, la fel am continuat și cu școala, și cu fotbalul, și cred că am avut rezultate bune
la ambele. Din păcate, din martie 2020, odată cu începutul Pandemiei de Covid-19, ni s-au „luat”
ambele. La fotbal, am început antrenamentele și meciurile amicale, din vara anului 2020, ne lipsesc
totuși meciurile și competițiile oficiale, care momentan sunt închise și foarte mult îmi este dor de
școala fizică, în bancă, cu profesorii și colegii lângă mine.
La fotbal, pe lângă dinții rupți, am mai avut şi alte accidentări, multe vânătăi și întinderi de
ligamente, iar în acest an, mai exact în această lună, când scriu acest eseu, am avut-o pe cea mai
urâtă, sper să fie şi ultima de acest gen. La începutul lunii mai, în timpul unui antrenament, fiind
în viteză după o minge, am alunecat și am intrat cu piciorul într-un corp de fier de la marginea
terenului. Știam că m-am lovit, am simțit asta, durea, dar nu foarte tare şi am continuat să joc încă
zece minute, iar la un moment dat am văzut că, prin colanții rupți, ieșea ceva. Am fugit la tatăl
meu care mi-a rupt colanții, nu m-a lăsat să văd ce am, m-a urcat în mașină și m-a dus de urgență,
la spital. Știam că e grav, deoarece l-am văzut pe tata foarte agitat. Într-un final, m-am ales cu o
cusătură cu 14 fire și sunt nevoit să iau o pauză de la sport. Încă sunt în recuperare și acum, dar
chiar astăzi, când scriu aceste rânduri, am avut și primul antrenament. După ce m-am lovit și am
venit de la spital, mi-a fost tare teamă, dar nu să joc fotbal, ci teamă că nu o să mai pot juca fotbal.
Se pare că pot și povestea continuă.
În această perioadă de repaus, am luat o decizie importantă, gândind din mai multe puncte
de vedere. După patru ani frumoși la acest club minunat, ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei,
am decis să mă transfer la Alba Iulia, la clubul Optimum, înființat în urmă cu doi ani, dar devenit
în scurt timp un club puternic. În luna ianuarie a acestui an, Dumnezeu l-a luat la cer pe domnul
nostru antrenor, Bebe Brumaru, o persoană minunată, după care toți am suferit mult. A fost un om
pe care nu îl vom uita niciodată, deoarece ne-a învăţat multe din lucrurile pe care le cunoaștem
acum la fotbal şi știm că, de acolo de sus, ne vede pe fiecare, la toate meciurile, şi ne încurajează.
Nu m-a deranjat nimic la acest club, ba dimpotrivă mi-a plăcut mult și de noul antrenor și îmi pare
rău și de el și de colegii mei, dar simt nevoia de o schimbare.
Se poate face școală și sport și se pot face bine ambele, dacă te organizezi, dar, la un moment
dat, vine vremea când trebuie să iei o decizie, spre ce te îndrepți mai mult. Decizia mea este spre
școală și voi continua să fac și fotbal la acest nivel, atât timp cât școala îmi va permite. Voi continua
și după, de plăcere, să fac sport, pentru că este bine și sănătos.
Am povestit, în mare, în acest eseu, câteva lucruri pe care le-am trăit în acești ani și cred
cu tărie că atunci când iubești ceva și vrei să faci ceva cu adevărat, o poți face. Poți fi bun atât la
școală, cât și în sport, dar cu mult mai multă muncă decât dacă ai face doar una dintre ele.
Chiar dacă ai dezamăgiri, supărări, emoții, frică, răni, lovituri și căzături, ridică-te și mergi
mai departe. Nimic nu este imposibil!

Mențiune specială - Hudrea Raul Ștefan,
12 ani,
Col. Naţional „Lucian Blaga”, Sebeş, Alba,
Prof. coord. Vesa Nadia
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Mesaj din partea unui spirit liber
Ieri am fost copil. Și azi sunt. Dar mâine? Să fii adolescent în anul 2021 nu e greu, spun unii.
Dar cum e când îți vezi prietenii doar prin intermediul unui ecran? Cum e când vezi că lunile se
duc, iar noi trăim aceeași zi la fel? Adulții spun că noi suntem viitorul țării, dar nu ne lasă dreptul
la opinie. Părerile noastre sunt ”incorecte”, iar noi nu știm ”cu ce se mănâncă” un lucru sau altul.
Tinerii privesc lucrurile din altă perspectivă. Adolescenții vor să schimbe lumea, încercăm să ne
petrecem viața, copilăria, cu zâmbetul pe buze. Și vom reuși.
Vom reuși să ne desprindem aripile și să zburăm tot mai sus. Și chiar dacă alții nu cred în noi, știm
că acolo sus, în văzduh, zboară și alți fluturi care ne susțin. Avantajul nostru e că ne-am creat
propria mentalitate, ne-am format părerile încă de mici, iar acum e timpul să le împărtășim și cu
ceilalți.
Imaginația noastră nu are bariere, la fel cum visurile noastre vor să rupă constrângerile. Eu
vreau să călătoresc, vreau să mă simt liber și nu pot face acest lucru din spatele unui ecran. Vreau
să scot capul pe geamul mașinii, să simt vântul prin părul meu, jucându-se cu gândurile mele. Vreau
să simt nisipul fierbinte sub tălpile goale, briza mării colorând aspirațiile mele, visez să privesc
răsăritul, să ascult cântecul blând al păsărelelor, iar simțurile mele să fie activate la maximum,
încercând să capteze toate aceste senzații unice. Vreau să îmi amintesc că sunt om, pe scurt, vreau
să simt viața. Vreau doar să fiu un suflet tânăr, ce se amestecă cu alte culori rătăcite prin Univers.
Sper ca acest simplu mesaj al unui elev din clasa a VIII-a să aducă aminte tuturor că suntem
contactați la realitate, că e greu să fii adolescent în anul pandemiei, ce înseamnă să tânjești după
ideea de libertate. Sufletele colorate ca mine vor putea schimba lumea…
Dragi copii, nu încercați să creșteți, ci încercați să percepeți momentele vieții, în ritmul ei!!
Mă semnez cu drag,
un spirit cu mintea peste puterile libertății
P.S.: ”Înainte să ne fi născut, te-am rugat pe tine să-mi alegi culoarea ochilor,
Dar sufletele noastre erau tinere și nu căzuserăm încă pe Pământ,
Tot ce văzuserăm până atunci a fost cerul, așa că ai ales albastrul…”
(The Motans-”Înainte să ne fi născut”).
Mențiune specială - Bîrla Alexandra,
14 ani, cl. a VIII-a,
Șc. Gimn. Nr.1 Nucet, Bihor,
Prof. coord. Benchiș Mihaela Florina
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Natura este minunată
Natura mereu ne uimește,
Cu căldura ei ne-ncălzește.
Cine o privește
Fermecat trăiește.
Munții, înalți, semeți,
Cu brazi plini de nămeți,
În înălțimea lor,
Vântu-i adie ușor.
Fluvii, oceane și mări
Se-ntind în depărtări,
Venind val după val,
Aducând spuma la mal.
Câmpia cea viu colorată,
Cu flori multicolore îmbrăcată,
Cu nectar bogat,
De albine adunat.
Natura este minunată,
Cu tot ce se găsește-n ea!
Ea ne-ncântă de fiecare dată,
Cu frumusețea sa!

Mențiune specială - Popa Ana,
11 ani, cl. a V-a,
Șc. Gimnazială Jimbolia, Timiș,
Prof. Toth Deliana

Pe aripi de dor
Primăvara cea frumoasă va sosi curând la noi.
Copii mari și mici de-odată o așteaptă în zăvoi.
Prin copaci, prin crengi plecate, păsări felurite cântă,
Și, cu triluri minunate, auzul ni-l încântă.

Colo-n vale, pe pășune, miei zburdalnici sar prin iarbă,
Alintați de raze calde și de mirosul de nalbă.
Cântecul frumos din fluier tot văzduhu-ntreg străbate,
Lăsând liniște și pace în orice mică vietate.
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Mențiune - Ichim Laurențiu,
12 ani,
Șc. Gimnazială Obrejița, Vrancea,
Prof. coord. Liuță Tincuța

IUBIRE DE NEAM ȘI ȚARĂ
Țara mea e ca icoana,
Neamul meu - ca rugăciunea,
Graiul nostru românesc
Sfânt și dulce îl găsesc.
Și cum clopotul răsună
În biserica străbună,
Nu l-am auzit vreodată,
În vreo țară-ndepărtată.
Închid ochii... și îmi pare...
Cum ascult așa-ntr-o doară,
Că pasărea nu cântă așa
Niciunde-n altă țară.
Doar la noi izvorul știe
Să susure o poezie
Și doina cum să ne aline
Inimile de dor pline...
Codrul verde cum să strângă
Amintiri în a lui poală,
Soarele să se răsfrângă
În unda rece și domoală.
Doar aici mai sunt bunici
Care spun povești cu zâne
Și adorm pe nemâncate,
Citind seara, dintr-o carte.
Doar ACASĂ regăsesc
Mireasma de salcâm bătrân
Și tot ce este ROMÂNESC
Păstrez în suflet, SUNT ROMÂN!

Mențiune specială - Anoca Eduard,
11 ani,
Șc. Gimn. ,,Romul Ladea’’, Oravița,
Caraș-Severin
Prof. coordonator: Anoca Adelita
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De Paști
De Paști, e soare și e bine!
O, Doamne, hai și pe la mine,
Să văd și eu c-ai înviat,
Să scapi tot omul de păcat.
Când păsările ciripesc,
La Tine, Doamne, mă gândesc,
Cum să-ți arăt că te iubesc
Și pentru tot să-ți mulțumesc!
Să-ți mulțumesc c-ai înviat
și-ai scăpat lumea de păcat! Amin!
Mențiune specială - Mureșan Bianca
11 ani, cl. a V-a, CES
Șc. Gimn. „Ștefan cel Mare”, Bistrița, Bistrița-Năsăud,
Prof. coord. Rodica Tătar

NATURA
Natura, pe toți ea ne înconjoară
Cu alaiul ei de flori,
Ne este ca a doua mamă,
Cu milioane de culori.

În zare, totul e minunat,
Oceane, mări, aer curat,
Natura, doar ea ne dăruiește
O splendidă poveste.

Ar trebui să înțelegem îndată,
Poluarea e inacceptată,
Dragă natură, îți mulțumim
Pentru tot și te iubim!

Premiul III - Roman Ianis Damian,
9 ani,
Palatul Copiilor Zalău,
Prof. Pop Mihaela Viorica
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MAMĂ, primăvara mea
MAMĂ, primăvara mea,
Curcubeul meu de flori,
După fiecare ploaie
Ai scos soarele din nori.
Mi-ai pus în suflet bucurie,
În păr mi-ai împletit culori,
Mi-ai arătat cu gingășie
Adevăratele valori.
Neobosită, m-ai vegheat,
Mi-ai dedicat viața ta,
Un ,,MULȚUMESC!’’e prea puțin
Sărut-mâna, MAMA mea!
Bunica mea cu părul nins,
Bătrânețea te-a atins,
Dar sufletul ți-e doar lumină,
Iar privirea ți-e senină.
Nu meritam atât de mult,
Dumnezeu e mult prea bun!
Am două mame și nu una,
Vă voi iubi întotdeauna!
Premiul II - Rugaci Alexandra,
12 ani,
Șc. Gimn. ,,Romul Ladea’’, Oravița, Caraș-Severin
Prof. coordonator: Anoca Adelita
Curtea bunicilor
Mă-ntorc cu dor în curtea de la țară,
Păzită doar de vechiul căţelandru.
Prin iarba verde , ‘naltă, zadarnic caut,
Nu găsesc cărare…
Iar mușețelu-i peste tot în floare.
Ferestre mici, umbrite de pânzele lăsate,
Cu greu lasă lumina să intre-n încăpere.
Frumoasele amintiri în rame argintate
Cu ochii mă privesc…
Urându-mi bun venitul, bunicilor șoptesc.
Stau tot aşa cuminţi, cu mâinile lăsate
În mintea mea, cu drag ei mă sărutăȘi laița din tindǎ, miros de lapte proaspǎt
Bunica mea și moșul …
În curtea de la țarǎ, mereu cânta cocoșul.

108

Premiul III - Pugner Donca Verona,
13 ani, cl. a VI-a,
Șc. Gim. „Grigore Moisil”, Satu Mare
Prof. Braica Crina

Emoții matinale
Tristețea
m-a sunat îndelung…
O vreme am ignorat-o
apoi, i-am răspuns
că sunt foarte ocupată învăț pentru Bac.
Furia
mi-a pus piedică
la intrare în clasă
m-am dezechilibrat puțin,
dar nu am căzut.
Ce bine! (mi-am zis!)
Încrederea
mi-a șoptit la ureche,
tot ce știa
despre mine și despre ea…
Și am rămas prietene
din dimineața aceea.
Bucuria
m-a trezit prin geam
cu un deget de lumină.
Mi-am deschis ochii uimit
că m-a recunoscut
după o noapte atât de adâncă.
Iubirea
mi-a picurat în suflet
lumină și căldură
și i-am promis că o să-mi ajungă
pentru o viață
și pentru apoi!
Premiul III - Lazăr Ionela,
18 ani,
Lic. Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz, Cluj-Napoca,
prof. Ruști Georgeta
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Dor de sat
Sat scăldat în nuci și soare ,
Cu miros de cimbrișor.
În Duminica cea Mare
Mult de tine-mi este dor !
Sat pitit, frumos din vale,
Ca un brâu împestrițat,
Ce n-aș da să-mi ieși în cale,
Când de tine-s depărtat !
Sat împovărat de ani
Și de-atâtea griji prea multe,
Fost-ai în trecut sărman,
Astăzi ești „UN SAT DE FRUNTE ”!

Premiul III - Ungur Raul Alexandru,
10 ani, cl. a IV-a,
Lic.Teoretic Nr.1 Bratca, Bihor,
Prof. coord. Negru Irina
Pe potecă-n fapt de seară
Privesc uimită spre tainica potecă
Ce duce la izvorul ascuns între copaci
Văd două țărăncuțe, o mamă și-o copilă
Cu straie ca la țară, ce-mi sunt atât de dragi!
Se întorc cu pași agale, ca apa la izvor
Ținând în mâini ulcioare și-o cofăița plină
Cu rouă de pe frunze și lacrimi de pe crengi.
A plâns azi-noapte codrul? S-aude cum suspină.
Marama strânsă-n colțuri, șiragul de mărgele
Cu ia-n flori cusută, de la străbuni lăsată
Și fota vișinie ce-n brâu e adunată,
Picioarele goale, ce-ating ușor cărarea
La timpul înserării, uimesc până și luna
Ce varsă raze albe să lumineze calea.
Premiul III - Butnaru Anisia Teodora,
16 ani, cl. a IX-a,
Col. Național de Artă „Octav Băncilă” Iași
Prof. coord. Chiribău-Albu Mihaela-Alina
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MAMA

Măicuța mea, lumină,
Cu a ei privire senină,
Argintul iernii,
Ghiocelul primăverii,
Auritul soarelui văratic,
Cu brațele ei calde
Ca adierea vântului tomnatic!

Cum e imnul pentru țară,
Așa ești pentru mine, tu, mamă!
Lăcaș sfânt,
Venit pe pământ,
Pentru a completa vieți,
Pentru greșeli, te rog, să mă ierți,
Mereu să mă povățuiești,
Întotdeauna să mă iubești!

Cum știi tu mai bine,
Și cum se cuvine,
Unei ființe sfinte ca tine!
Lângă tine sunt ocrotită,
Îți simt mereu fața aurită,
Vei locui mereu în al meu gând,
Şi-ţi mulțumesc cu cerul lăcrimând.

Premiul III - Ciumacenco Mihaela,
10 ani, cl. a IV-a ,
Liceul Teoretic român-francez „Gheorghe Asachi”
Chișinău, Republica Moldova,
Profesor: Prisăcaru Elena
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Cutezanța ghiocelului
Soarele dezmiardă pământul reavăn, iar norii s-au îndepărtat în bolta cerului senin. Păsările,
săgeți cutezătoare, despică albastrul văzduhului, risipind triluri melodioase în toate direcțiile și
înălțând imnuri încântătoare, primăverii care tocmai s-a instalat.
Din pământul moale plin de frunze ruginii, lăsate în urmă de friguroasa toamnă și apoi
înghețate de iarna viforoasă, a cutezat să își facă apariția un fir de floare. Atât de firav… atât de
gingaș....și inocent, cu petale albe și fine. Este singur și neajutorat, uitându-se în jos. Parcă rușinat...
Dar nu se teme, el se înclină în fața îngerului cu aripi de foc, mulțumindu-i de căldura oferită.
El așteaptă… și așteaptă… până apare un fir de iarbă. Este blând și stă cuminte, așteptându-și
frații lui dragi și sperând să-l dezmierde sau să îl mângâie cineva. El voia atenție… ca fiecare dintre
noi, dar el este necuvântător și nu poate cere asta.
Dar, când toată lumea tace și fermecătoarea lună își face apariția, o ființă mică și roșie, cu pete
negre ca abanosul pe spate, vine și îi strigă numele: Ghiocel! Ghiocel!
Buburuza se așază ușor sub petalele cutezătorului ghiocel, alungându-i fiecare gând, alinându-i
dorul de familie.
Ghiocelul este trezit de încântătoarele triluri ale păsărelelor primăvăratice, care se joacă pe
aripa vântului. Ghiocelul se uită în stânga, unde își vede familia tocmai răsărită din pământ, inima
universului, pe care se așterne un covor, care zici că-i fermecat, plin de frunzele uscate, presărate
de zăpada fină, a iernii care se risipește.
Premiul III - Borbely Raluca,
12 ani, cl. a V-a
Lic. Teoretic ,,Pavel Dan''Câmpia Turzii, jud. Cluj,
Prof. coord. Bălan Diana Georgiana
Căsuța misterioasă
Pădurea de la marginea orașului avea ceva cu totul special. Toată lumea știa acest lucru. Și nu
era vorba despre frumusețea peisajului sau despre mireasma proaspătă, a aerului dintre copacii
înalți, puternici și plini de povești.
Se zicea despre acea pădure că în ea trăia un pitic bătrân, înțelept și care nu voia să fie văzut
de nimeni.
Un singur copil, Hans, fiul pădurarului, a reușit, odată, să dea de căsuța lui. Se întunecase deja
și fu atras deodată de niște luminițe calde, gălbui. Spre mirarea lui, s-a trezit în fața unui copac
cu un trunchi uriaș, care avea o ușă rotundă, pe mijloc. Patru ferestre mici, pătrate, erau decupate
de-a lungul copacului, iar prin ele se vedea o lumină primitoare, galbenă, asemenea steluțelor de
pe cer. Crengile erau dese, verzi, și se aplecau spre pământ, ca un fel de acoperiș al căsuței.
Era o imagine ca de poveste, cu acel copac-căsuță înconjurat de întunericul serii și strălucind
totul în sclipirea steluțelor. Se apropie încet de căsuță şi deschide ușa. Înăuntru erau lucruri mici,
așezate în ordine, iar într-un colț, un dulap plin de cărți ciudate.
A început să se uite prin jur și, deodată, auzi zgomot afară....niște frânturi de cântec, de parcă
ar fi cântat un copil. Atunci, Hans se ascunse repede după dulăpiorul de cărți, care era fix de statura
lui.
În căsuță, a intrat foarte vesel un pitic de statură mică, cu un coș plin de plante, pe care l-a pus
pe măsuța din mijloc. Apoi, s-a auzit un zgomot asurzitor și toate lucrurile au început să se învârtă
ușurel.
Hans era cuprins de frică și nu îndrăznea să se miște de după dulăpior.
După o perioadă scurtă de timp, se opri și zgomotul, și mișcarea, și se auzi ușa căsuței deschizându-se, iar o voce cristalină răsună în liniștea din interior. Piticul îi prezenta acelei făpturi plantele din coș și erau entuziasmați.
Din greșeală, Hans a dat peste colțul unei cărți și aceasta a căzut. Atunci a înlemnit și, în fața lui,
au și apărut un pitic și o zână superbă, cu părul blond, lung, acoperit cu sclipiri de aur. Aceștia tare
l-au certat pe Hans că s-a ascuns și că a intrat acolo, apoi s-au retras într-un colț, pentru a discuta.
După o discuție aprinsă, cei doi s-au apropriat de Hans, i-au spus ce se întâmplase de fapt… Ei
erau acum pe tărâmul din centrul pământului, care era casa piticilor și a zânelor. O dată la 100
de ani, copacul în care locuia piticul înțelept se teleporta în lumea oamenilor, pentru ca acesta să
poată culege plante medicinale necesare pentru doctoriile din tărâmul lor. Problema era că nu
puteau să-l mai ducă pe Hans înapoi... Era sortit să rămână acolo timp de 100 de ani.
113

La auzul acestor lucruri, Hans începu să plângă în hohote... Nu-l puteau opri deloc. Doar îl
striga din când în când pe tatăl lui, pădurarul.
Atunci, înduioșată, zâna luă cuvântul. Își aduse aminte că există un pitic bătrân de 600 de ani,
despre care se spunea că ar fi reușit să deschidă poarta spre lumea pământenilor, o dată... Așa că,
îl luară pe Hans și fugiră spre casa bătrânului pitic.
Ajunși acolo, cu multă greutate l-au convins pe acesta să încerce să-l trimită pe Hans pe pământ. Condiția pusă de bătrânul pitic a fost ca băiatul să păstreze cu sfințenie secretul existenței
lumii piticilor și zânelor. Hans fu de acord și le promise solemn acestora că va păstra secretul. După
mai multe încercări eșuate, într-un final, bătrânul pitic a reușit să deschidă un portal între cele
două lumi și să îl arunce pe Hans acolo.
Timp de câteva minute, băiatul pluti într-un vârtej și, deodată, se trezi în mijlocul pădurii pe
care o cunoștea atât de bine.
Era atât de fericit și și-a promis că nu se va mai furișa niciodată nicăieri, pentru că lucruri
ciudate se pot întâmpla oricând, iar lucrurile omenești trebuie păstrate în ordinea lor firească, fără
să intervină nimeni.
Premiul III - Bulanași Denisa-Maria,
11 ani, cl. a V-a,
Șc. Internațională „Spectrum” Iași

Darul bucuriei
Era o frumoasă zi a începutului de vară! Soarele, marele astru înflăcărat, se ridica pe bolta
albastră a cerului, anunțându-și stăpânirea.
Elevii, mici și mari, ieșeau fericiți de la școală, în ultima zi a anului, zburdând pe străzi. Acestea
au fost pline de elevi, până în seara când totul rămăsese înmărmurit.
Luna maiestuasă se ridica pe cerul pestriț al nopții! Ionică, mezinul unei familii nu prea înzestrate, stătea, privind uimit cerul nopții presărat cu stele de argint. Deși nu făcea parte dintr-o
familie bogată, el se simțea cel mai fericit copil. Era vesel că avea niște părinți calzi, iubitori și doi
frați mai mari. Uitându-se pe geam, văzu în depărtare un fluture uriaș, cu aripi mari si lungi. Băiatul deschise mirat geamul și urcă pe spatele moale al fluturelui.
Deodată, în spatele său apăru o Zână:
- Bine ai venit, Ionică, băiat cuminte și ascultător! O rugăminte îți adresez, te rog…, se opri
Zâna printr-un oftat lung. Vezi acel oraș de jos? Se numește orașul Oamenilor mari! Misiunea ta
este să-i înveselești! continuă ea.
- Mă bucur să vă cunosc, dar de ce m-ați ales pe mine? întrebă Ionică.
- Pentru ca doar un suflet bun, cald, sincer și curat de copil poate aduce fericirea.
Copilăria fără griji este cheia bucuriei!
Apoi, Zâna dispăru ca prin minune, lăsând un fum roz si plăcut! Fluturele fermecat se lăsă dus
de vânt, plutind pe deasupra coroanelor de smarald, ale copacilor. Totul era înecat în fum, iar țipetele vesele ale copiilor lipseau! Ionică, posomorât, nu știa ce să facă pentru că totul era pustiu
și tăcut. O liniște apăsătoare domnea pretutindeni. Băiatul se gândea și se tot frământa. Cum să
procedeze?
Zâna magică apăru lângă el, spunând: “Un zâmbet nevinovat al copilăriei fericirea o aduce!”
Atunci, Ionică își dădu seama ce are de făcut. Când un domn înalt, serios, trecu pe lângă el, copilul
zâmbi larg. Acum cu toții erau fericiți!
Ionică încălecă pe fluturele fermecat și plecă! Zâna îi spuse cu mândrie că îi va oferi un mare
cadou: părinții lui nu vor mai avea niciodată grija banilor.
Ajuns acasă, copilul se întâlni cu părinții lui, care, triști și extenuați, discutau despre lipsurile
materiale. Atunci, Ionel, dorind să-și poată vedea din nou fericiți părinții, îi îmbrățișă și le oferi
un zâmbet larg. Inimile calde ale celor doi se umplură de bucurie și iubire. Pentru moment, uitară
greutățile, neliniștea și supărările! Atunci, Ionică își aminti de darul Zânei, înțelegând că acesta era
zâmbetul cald al său. Întotdeauna cu iubire, înțelegere și zâmbet de copil poți trece peste perioadele dificile oferite de viață.
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Premiul III - Manolache David
12 ani, cl. a V-a,
Palatul Copiilor Ploiești,
Prof. coord. Șerban-Gurău Mirabela

Printre fluturi și flori
Într-o zi frumoasă și călduroasă de primăvară, împreună cu clasa mea, am făcut o excursie
într-o zonă de câmpie. Acolo se aflau multe flori: brândușe, lalele, narcise și mulți fluturi colorați.
Eu, împreună cu două colege bune, Ana și Maria, ne-am întins pe covorul de iarbă verde și
am admirat cu mare drag fluturașii colorați, care uneori poposeau pe degetele și nasurile noastre.
Noi chicoteam vesele printre florile care aveau un miros îmbătător și ne uitam la ceilalți colegi cum
săreau și se jucau cu buburuzele roșii și timide.
- Maria! Ana! Voi știți cum se nasc fluturii?
- Nu, de ce?, întrebară cele două fete deodată.
- Vreți sa vă spun?
- Da, desigur!, spuseră iarăși fetele la unison, curioase de ceea ce vor afla de la Lara, prietena lor pasionată de științe.
- Bine. Prima dată fluturele depune ouă pe frunze. Din ouă eclozează omidele. Ele mănâncă
multe frunze. Pe măsură ce cresc, își schimbă pielea, deoarece aceasta le devine prea strâmtă.
- Ce interesant!, exclamă Maria, interesată de povestea prietenei sale.
- Apoi, din omidă, ea se transformă în crisalidă, continuă Lara. În interiorul cristalidei, omida se
transformă în fluture. Când fluturele este gata, crisalida se desface și fluturele iese afară. Fluturele
nu poate zbura imediat, deoarece aripile sale sunt moi, umede și încrețite. Fluturele trebuie să
aștepte până când aripile i se usucă. Și așa se nasc fluturii, încheie povestea Lara.
- Ce frumos! Dar de unde știi tu toate acestea? a întrebat și Ana.
- Am citit într-o carte. Am fost curioasă să aflu despre fluturi, când am învățat ciclul de
viață.
Matei și Tudor au cules flori din poieniță, pe care le-au oferit doamnei învățătoare. Adina
și-a împletit o coroniță din floricelele viu colorate. Mihai și Alex au cules frunze și alte plante pe
care le-au găsit prin iarba crudă, pe care le vor pune în ierbarul lor.
- Veniți la autocar, copii! Ne îndreptăm spre casă, le-a spus doamna învățătoare copiilor.
Copiii au urcat voioși în autocar, dar și obosiți, după o zi petrecută în mijlocul naturii.
IUBIREA ESTE O VIAȚĂ TRĂITĂ PRINTRE FLUTURI!
Premiul III - Presecan Lara,
9 ani, cl. a III-a,
Lic.Greco-Catolic „Iuliu Maniu”, Oradea, Bihor,
Prof. Popa Felicia- Nicoleta, Prof. Filimon Flavia
O AVENTURĂ PE PLATOUL BUCEGI
Era o zi splendidă de vară. Împreună cu minunata mea familie, am hotărât să mergem pe
Platoul Bucegi. Prima oară ne-am uitat la vreme care, în comparație cu vremea noastră de acasă,
era una bună. După ce am împachetat bagajele, ne-am urcat în mașină și am planificat drumul pe
care o să îl parcurgem până la destinație.
Ajungând pe la Bușteni, am simțit cum pădurea cea deasă îmi încânta privirea, iar mirosul
amețitor al rășinii de brad se împrăștia în tot văzduhul. Peisajele din drumul către Platoul Bucegilor era tot mai frumos, din kilometru în kilometru. Păsările ciripeau fericite în vârful copacilor,
iar glasul lor îmi provoca o simfonie plăcută auzului.
Ajungând la poalele Munților Bucegi, am observat câmpia care îi înconjura ca un scut protector,
iar culoarea ierbii era de un verde atât de crud, încât îmi îmbăta privirea. Mirosul de aer curat de la
munte îmi făcea plămânii să strige de bucurie. Am fost atât de cuprins de frumusețea naturii, încât
am și uitat de ce mă aflam în acel loc mirific. Urcând spre Platoul Bucegi, am observat că drumul
era abrupt și erau foarte mulți oameni care voiau sa ajungă cât mai sus. De sus, de la o altitudine
mai mare, am observat cum pădurea se vedea ca un covor și, la fiecare pas, parcă totul se micșora
în jurul meu. Drumul către platou a fost greu, dar palpitant, presărat cu scurte popasuri în care
admiram peisajele din zare, munții care se prefigurau printre norii răzleți, pădurile de un verde
crud și apele cristaline. În final, am ajuns la destinație. Pe platou era o pensiune care avea și un
restaurant. De acolo, se putea urca și coborî cu telecabina, dar, mă întreb acum, dacă făceam asta,
care mai era farmecul excursiei?
Sus, erau și minunatele sculpturi ale naturii, Babele și Sfinxul, care aveau un mister nedescifrat.
Formele lor erau asemănătoare unor oameni, lucru care mi s-a părut neobișnuit. Pe platou, se
găsea o stație meteo de observare a vremii. Avea o forma cilindrică și era construită din lemn de o
culoare maro lucioasă. Pe cel mai înalt vârf din Munții Bucegi, care poartă numele de Vârful Omu,
am văzut zăpadă și mi s-a părut ciudat, fiindcă noi eram în anotimpul vara.
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Zăpada era așternută ca o căciulă pe vârfuri, iar muntele părea astfel o ființă fabuloasă. După ce
am observat peisajele montane în amănunt, am decis să ne facem experiența și mai interesantă,
urcând până la Crucea de pe Muntele Caraiman. Drumul anevoios trecea pe niște costișe abrupte,
tăiate de un drumeag îngust, pe care înaintam în șir indian. Știam că riscul este foarte mare,
deoarece era deja ora 15:00 după-amiază și traseul, din estimări, dura cam 3 ore de mers pe jos,
prin căldură, însă ne-am asumat riscul și ne-am continuat drumul către Crucea de pe Caraiman.
Trebuia să parcurgem un drum plin de pericole, dar locul unde voiam să ajungem ne făcea să ne
simțim câștigători. În câteva locuri, a trebuit să ne cățărăm pe rădăcini, ca să trecem de obstacole.
Eram la o așa mare înălțime, încât locurile prin care mersesem mi se păreau atât de mici! Panorama naturii cu vegetația ei parcă mă chema la ea. Mi-am imaginat cum covorul de copaci verzi era
ca o trambulină veselă. Îmi venea să zbor de fericire! Am avut de urcat și de coborât trei creste
înalte. La ultima creastă, mă simțeam extenuat, dar natura și aerul îmi încărcau plămânii și
sufletul de fiecare dată. Ajuns în fața Crucii de pe Caraiman, am căzut în genunchi de bucurie și
cu mâinile mi-am făcut semnul sfintei cruci, mulțumindu-i lui Dumnezeu că mi-a dat puterea de a
finaliza un drum așa de greu.
Crucea era gigantică, iar de acolo, de sus, se vedeau orașele și oamenii ca niște mici figurine.
După ce am admirat peisajul creat de splendoarea naturii, am pornit spre casă. Cu cât mă îndepărtam mai mult, cu atât mă întristam, deoarece plecam din sânul naturii și trebuia să mă întorc
acasă, la activitățile mele de zi cu zi, care după această experiență mi se păreau foarte plictisitoare.
Ajungând aproape de locul unde ne-am parcat mașina, mi-am luat la revedere în gând de la munții
care m-au găzduit ore întregi. Când să urc în mașină, tatăl meu a auzit un sunet care părea a fi
un izvor. Urmând sunetul, am ajuns la un izvor cu apă limpede și rece, care parcă ne chema. Apa
cristalină îmi răcorea trupul înfierbântat ca un unguent vindecător. Am umplut câteva sticle să ne
amintim de locul acela și acasă.
Pe drumul de întoarcere, am încercat să îmi redau firul întâmplărilor și trăirilor și să îmi amintesc ce norocos sunt că m-am născut și am crescut în această țară, România. Țara noastră este mult
mai frumoasă decât credem.
În final, am ajuns acasă și, visând, mi-am imaginat că o să mai am ocazia încă o dată să văd
peisajele din Munții Bucegi.
Premiul III - Ciolan Matei,
12 ani, cl. a V-a
Șc. Gimn. „Ovid Densușianu”, Făgăraș,
Prof. Aldea Iuliana

Ghiocelul
A fost odată o rază de soare - era chiar fata cea mai mică şi răsfăţată a astrului luminos, și
tocmai pentru că era cea mai mică și mai răsfățată, tatăl ei o lăsă să zburde pe unde îi dorea inima.
Într-o bună zi, raza de soare a hotărât să se plimbe într-o grădină. Acolo, flori care mai de care mai
colorate și parfumate se unduiau sub adierea blândă, a vântului cald de primăvară.
- Ce-ar fi să aleg eu o floare frumoasă pe care să mi-o prind în păr?, a spus raza de soare. Și, repezită
cum era, s-a năpustit asupra grădinii, a cules o floare și s-a înălțat din nou în văzduh.
Toate florile din grădină au privit mirate către cer și au început să murmure :
- Ați văzut-o ? Era frumoasă ? Avea rochie de aur? Ce floare o fi ales prințesa?
Cu siguranță că a cules un trandafir, a spus un trandafir mare, catifelat și roșu, pe care boabele de
rouă străluceau ca diamantele în soare.
- Ba eu cred că a fost una dintre noi, a murmurat o lalea galbenă, iar suratele ei dădeau din capete
încântate.
- Nici vorbă de așa ceva!, a spus un crin mândru. A fost unul dintre frații mei. Nu vedeți ce frumoși
și parfumați suntem?
Până și o violetă mică, dar într-adevăr splendită, a susținut că raza de soare culesese o violetă, nu
altceva.
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Numai într-un colț cineva plângea. Era un ghiocel mic și firav, a cărui codiță fusese ruptă de trena
rochiei de aur, a prințesei.
Cum raza de soare nu era departe, l-a auzit și i-a părut tare rău. Și a rostogolit pe obrajii ei de aur
o lacrimă ca o perlă, care a căzut pe codița cea ruptă a ghiocelului, vindecând-o pe dată.
Dar nu a fost numai atât. Prințesa-raza de soare a venit lângă ghiocel și i-a spus așa:
- Biata floricică firavă, imi pare tare rău că te-am făcut să suferi! Ce dorință vrei să îți îndeplinesc,
pentru a-mi repara greșeala ?
- Nu vreau nimic, a răpuns ghiocelul, lăsându-și frumosul căpușor în jos.
- Nu vrei frumusețea trandafirului, parfumul crinului, strălucirea lalelei?, a insistat raza de soare.
- Bine, a spus ghiocelul. Dacă vrei într-adevăr să-mi faci un dar, dă-mi voie să răsar primul dintre
toate florile, de sub zăpada rece, iar parfumul meu abia simțit să-i facă pe oameni să se bucure și
să știe că a venit primăvara!
Și chiar așa a fost. Raza de soare l-a sărutat pe ghiocel și vraja a fost făcută. Apoi a dispărut în
înaltul cerului, de unde venise.
De atunci, ghiocelul este vestitor al primăverii.
Premiul II - Neag Denisa,
12 ani,
Lic. Tehno. de Turism şi Alimentaţie Arieșeni, Alba
Prof. coord.Berindei Ancuţa Ioana

Primăvară, în grădina bunicilor!
A sosit în caleașca înflorită şi cu răsunete de fericire cea mai iubită fiică a anului, grațioasa
primăvară. Primăvara, fiica cea mai tânără a bătrânului an, cea aducătoare de bucurie şi voie
bună, a sosit şi la noi cu alaiul ei de flori, lumină şi culoare.
Totul e învăluit în mantia luminoasă a soarelui. Bolta albastră se oglindește în apele limpezi ale
râurilor. Bulgărele de aur strălucește pe bolta cenușie, precum o petală de miozot. Sub cerul senin,
bătrân şi vesel, stă un tablou rupt din rai, ce domnește peste pământul căruia i se vedea pe chip
fericirea. Ziua vine ca un mugur aprins în copacul vieții. Roiuri de musculițe zboară deasupra ierbii
dese, țesând în zarea strălucitoare un joc grăbit care mă amețește . De după deal, apare mingea de
foc aurie, ca o jucărie a dimineții. Florile zâmbesc vesel în lumina soarelui, ca şi cum ar fi ocrotite
de un înger divin. Norii, din colțurile lor de rai, chicotesc șiret, deasupra peisajului pitoresc. Acum,
fiecare câmp este acoperit de iarbă şi fiecare copac are frunze gingașe şi vesele, iar pomii își nasc
înflorirea și anul, veșmântul veseliei. La fiecare pas făcut de zâna primăvară, apare o nouă floare
pe plaiul naturii. Natura a reînviat. Au înflorit deodată şi caișii! Sunt așa albi, ca şi cum florile lor
parcă ar fi fost înmuiate în lăpturile groase ale nopţii şi ar fi fost îngheţat pe ele vălul de argint şi
de sidef al lunii. Aurul primăverii mă făcea să cred că pot zbura alături de păsări felurite. Dealurile
pitoreşti se aplecau la picioarele munţilor.
În sfârşit, am ajuns in sufletul primăverii, adică la bunici, după un drum lung, în care am admirat
peisajele fantasmagorice ale naturii. De cum am pus piciorul pe pământ, am simţit cum un val de
veselie şi de magie îmi intrau pe sub piele. De cum i-am văzut pe bunici, le-am sărit în braţe, bucuroasă că în acest week-end îmi voi petrece fiecare secundă alături de ei. Ca de obicei, aceştia m-au
aşteptat cu masa plină de bunătăţuri, de la sarmale şi salată de beouf , până la plăcintă de mere şi
cireşe şi cozonaci calzi şi pufoși, abia scoşi din cuptor.
Bunicul şi bunica au o casă tradiţională bătrânească, la poalele Munţilor Carpaţi. Obloane verzi,
închise în pereţii albi, iar dedesubtul lor, oprite ca firul de apă zglobie încleștat în arşiţa luminii,
tulpinile florilor de nalbă. Singurii locuitori ai casei sunt bunicii şi un cuib de vrăbiuţe. În odăi,
pulberea electrică se urzeşte cu singurătatea, cernută prin lumină. Grinzile de stejar, zidurile de
piatră, covoarele, jilţurile, ard fără văpaie şi cu scrumuri nobile.
117

Bunicii au fost ca nişte părinţi pentru mine. Mi-am petrecut copilăria alături de ei şi a fost cea
mai frumoasă perioadă din viaţa mea. Copilăria este ca un vis ce trăieşte în suflet ca un crin, fiind
sufletul tuturor vârstelor.
După ce m-am instalat şi am mai privit puţin, mută de fascinaţie, îndrăgostită de natură, m-am
hotărât să îi ajut pe bunici prin gospodărie, iar seara să ies cu vechii mei prieteni, la joacă. Aşa
că, împreună cu bunica, am plecat la adunat de căpșuni din grădină, pentru delicioasa dulceaţă a
bunicii. Zis şi făcut! Ne-am luat nişte lădiţe din beci şi ne-am apucat de muncă. Grădina te fermeca
complet. Nu aveai cum să nu observi peisajul pitoresc care învăluia grădina ca pe-o zână, cu rochia
de un galben ca lămâia. Câmpurile şi dealurile erau toate înverzite, iar muşchiul copacilor, moale
ca o pernă cu puf. În timp ce adunam fructele, bunica îmi povestea despre tinereţea sa şi cum a
ajuns să devină asistentă. Eram foarte uimită şi concentrată la vorbele bunicii care erau rostite cu
multă blândeţe. Aceasta mi-a mai povestit şi despre câteva cazuri foarte periculoase și de pacienţii
care i-au trecut prin mână. În timp ce ea îşi destăinuia tinereţea şi viaţa ei din adolescenţă, eu simt
ceva la spatele meu. Nu ştiam ce este, dar pielea mi-o simţeam foarte rece şi am început să tremur.
Bunica m-a observat că nu mai eram aşa atentă la ce îmi zicea şi a venit la mine cu paşi uşori şi fini.
Când s-a uitat la piciorul meu, un bondar cu literele lui de zahăr ars, pufos ca o catifea zburătoare,
m-a înţepat în picior. Atunci bunica m-a mângâiat uşor şi şi-a scos la iveală iscusința de asistentă
şi m-a vindecat uşor şi lin, fără a simți nimic.
După câteva ore, când ziua îşi acorda vioara, ici-colo, câte o pasăre în palatul ei-copacul, ciripea
o simfonie dulce de primăvară. Am cules căpşunile, le-am spălat bine şi am plecat la bucătărie
pentru a prepara dulceaţă. În timp ce o pregăteam, am zărit-o pe bunica. Părea un erou care, prin
magia sa, scotea o dulceaţă superbă. Am observat-o cum a pus şi câteva ingrediente magice cum
ar fi: puţin praf cristalin, lămâiţa, iar după aceea a dat cu micile și zemoasele căpșuni pe foc și le-a
lăsat până ce au devenit ca un sos. Delicios!
După-amiază totul era senin în jur. Luciri de raze de foc străpung pământul ca nişte meteoriţi.
Zarzării au împânzit pământul, iar mugurii stau faţă în faţă, ca nişte gemeni. Se vede că primăvara
a adus parfumul care se îmbină într-o simfonie de miresme. A reînviat natura, pictând cu un verde
deschis lumea întreagă. Surâsul lacului din apropiere se îmbină cu ciripitul păsărilor, pentru a-mi
încânta auzul. Niciodată primăvara nu a fost mai frumoasă! Împreună cu prietenii mei din satul
bunicilor, mergem la râul din apropiere, pentru a mai povesti. Mă îndreptam cu pași mici spre râu.
Cerul ca o lacrimă albastră lasă fuiorul de mătase al primăverii să împrăştie culori pline de viaţă.
Când am ajuns acolo, toţi s-au bucurat să mă vadă. I-am îmbrăţişat pe toţi şi am luat un loc pe o
piatră potrivită. În timp ce vorbeam, râdeam şi povesteam, Leana, una dintre fetele grupului, vine
în grabă la noi. Ne-am cam speriat când am văzut-o alergând, dar nu păţise nimic. După ce a luat
puţin aer curat în piept, a început să ne zică despre planul de astă-seară. Vom pleca la noapte să
furăm nişte cireşe, dar nu a spus de la cine. După câteva minute în care eram în dubii, aceştia m-au
convins. Am plecat acasă toţi, pentru a ne întâlni la apusul soarelui, tot la râu.
Norii ondulaţi brăzdau cerul de mătase. Se lasă întunericul peste lume. Bolta nocturnă e vastă,
închisă şi întunecoasă, dar este luminată de miile de licurici şi o minge palidă. Noaptea îşi acordă
vioara ca o muză satirică. Ajunsesem la un râu. Luna se oglindeşte în el ca o adevărată regină. După
ce ne-am făcut un plan de atac, am plecat la drum . Am ajuns într-o grădină. Era asemănătoare cu
cea a bunicilor, dar nu se vedea din cauza întunericului care pusese stăpânire pe întreaga natură.
Am început să culegem fructele , dar după câteva minute se vede ceva în zare: o siluetă ca ceaţa
care se îndreaptă spre noi. Ceilalţi, când au văzut silueta, au fugit, dar eu am rămas în copac cu
punga, nemaiputând să mă dau jos. Dintr-o dată, se văzu bunicul care s-a apropiat de mine încet şi
m-a ajutat să cobor. Aceea era ograda vecinilor noştri, iar bunicul ieşise afară crezând că au venit
animalele sălbatice. După ce i-am explicat de ce am fost acolo, eu şi bunicul am făcut un mic pact.
Eu îl ajut pe bunicul să vopsească gardul, iar el nu spune ce năzbâtie am făcut. Zis şi făcut! A doua
zi, am stat de dimineaţa până seara să vopsesc gardul. Eram atât de obosită, că nici nu am mai avut
timp să observ natura şi magia ei fantasmagorică.
Cu mantia plină de lumină, primăvara împarte din pocalul ei tinereţe, voioşie şi culoare. Iubesc
primăvara oriunde s-ar afla, dar dacă aş putea alege, aş întâmpina-o mereu în grădina bunicilor!
Mențiune specială - Cicu Elena Constantina,
14 ani,
Șc. Gimnazială Runcu, Gorj,
Prof. coord. Logofetescu Elena
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Natura - oaza mea de liniște
De fiecare dată când viața ne încearcă, fiecare dintre noi avem nevoie de un sprijin, de un
echilibru, de un loc de cugetare, care să ne repare sufletul încărcat cu îndoieli, supărări sau gânduri
care ne pun la pământ. Cu toate acestea, soarele răsare mereu pentru fiecare, alinându-ne.
O iubire nemărginită ne-o dăruiește chiar natura, piesa de rezistență a pământului, un tot
unitar, care se regenerează veșnic, pentru a ne bucura. E cel mai de preț dar primit să ne înfrumusețeze fiecare clipă a vieții, să ne protejeze la nevoie, e un loc de refugiu când totul ne pare împotriva împlinirii noastre, fiind ajutorul indispensabil autocunoașterii.
Când eram de-o șchioapă, bunica mă purta cu ea prin grădină. Simt și acum, parcă aievea,
gustul dulce al roșiilor cultivate de ea și îngrijite zi de zi. Îmi umpleam sufletul cu atât de multe
sfaturi spuse cu blândețe de scumpa mea bunică, acum ea dormindu-și somnul de veci într-un loc
plin de verdeață și liniște. Legumele plantate de bunica și atent îngrijite de ea se transformau apoi
într-un bulion delicios, iar castraveții erau puși în borcan, după o rețetă numai de ea știută. Toate
aveau un gust impecabil, care îmi trezește nostalgiile anilor trecuți.
În orice moment greu prin care trec, închid ochii și rememorez imaginea de vis a salcâmului
înflorit, îmbrăcat în alb, din curtea bunicilor mei, aud trilul păsărilor, parfumul îmbietor, al florilor purtate de vânt, de pe crengile greoaie ale copacilor. Întotdeauna mă puneam pe iarba ușor
umedă, un adevărat covor viu, și priveam cerul senin, admirând păsările atât de libere, cu o dorință
arzătoare de a putea zbura alături de ele, prin locuri necunoscute, în adierea vântului, tot mai departe de orice responsabilitate. Razele soarelui mă vegheau printre frunzele dese ale salcâmului,
simțind o oarecare protecție. Jos, la vale, se auzea foșnetul lin al apei, alături de glasuri de copii.
Perioada copilăriei a fost perioada în care descopeream zi de zi noi taine ale naturii, petreceam mult timp alături de amicii mei, cu care studiam cele mai mici detalii ale acesteia, satul
bunicii, un cadru de poveste. Natura era alături de noi, o ocroteam având grijă de orice vietate ce
ne ieșea în cale.
Crescând, satul bunicii este pustiu, am devenit mai mari, ne vizităm bunicii poate mai rar și,
din păcate, nu ne mai bucurăm la fel de mult, de frumusețea naturii. Ne preocupă alte activități și,
uneori, uităm de unele lucruri importante, de oamenii care ne-au purtat de grijă.
Ar trebui să ne îngrijim mai mult de natură, să fim uniți în a face acest lucru, pentru a ne putea bucura de frumusețea ei. De multe ori, nu ne folosim înțelept de bogățiile ei, fapt ce poate provoca diferite dezastre care ne pun viața în pericol. Poate dacă am conștientiza câte sacrificii au făcut
bătrânii noștri pentru ca noi să ne bucurăm în libertate, de pământul acesta bogat, al țării noastre,
nu am mai sta pe gânduri și l-am cultiva cu grijă și l-am îngriji ca pe un tezaur de mare preț.
Mențiune - Fărcaș Teodora,
16 ani, cl.a X,
Col. Național ,,Ioan Slavici” Satu Mare
Prof. Boghian Daniela

Mesaj pentru mama!
De mulţi ani, îmi doresc să-ţi aud glasul cald şi blând şi să-ţi spun cât de mult te iubesc, să te
iau în braţe şi să-ţi spun cu drag - te iubesc, mami. Zi de zi, când merg pe stradă şi văd câte o mamă
cu copilul ei de mână, mă întristez…, căci tu, mamă, nu eşti lângă mine. Seara, înainte de culcare,
stau în pat cu ochii închişi şi mă gândesc la tine, dar, din păcate, nu te pot închipui, nu ştiu cum
arăţi, dar asta este…, eu tot mă voi gândi la tine, mamă. Urăsc din inimă că mi te-a luat Dumnezeu
de langă mine. Îmi pare nespus de rău că nu eşti langă mine, atunci când am nevoie de tine, ca să
mă alini. Mamă, mi-e dor de tine şi cât aş vrea să te întorci la mine şi la surorile mele, să vii înapoi,
căci fară tine îmi este foarte greu. Te voi iubi, chiar dacă ai plecat de pe pământ, de langă noi… vei
fi întotdeauna pe primul loc în inima mea, chiar dacă nu mai eşti printre noi.
Mamă, de acolo sus, poţi să vezi câtă suferinţă este în inima mea?
Astăzi este ziua ta, eu, fetiţa ta, Eliza, vreau să îţi urez din suflet şi un sincer - La mulţi ani!- te
iubesc enorm de mult, dragă mamă!
Mamă, te rog, roagă-l pe Dumnezeu să îţi dea voie să vii măcar o seară în visul meu, ca să te
văd şi să îmi vorbeşti, să îmi spui “fetiţa mamei”, “puiul meu, te iubeşte mami mult de tot!”. Te vreau
înapoi lângă mine, căci am nevoie de tine să mă alini şi să îmi vorbeşti blând şi frumos. Dacă te-aş
visa vreodată, mamă, primele cuvinte pe care ţi le-aş spune sunt: “Mamă, te iubesc!”.
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Mamă, de ce ai plecat de lângă mine şi de lângă surorile mele?
Mamă, eu, fetiţa ta, te-aş ruga să mă veghezi zi şi noapte pe mine şi pe surorile mele pe care
le-ai lăsat pe pământ cu mine şi, de câte ori greşesc, trimite-mi câte un gând bun. Cum ar fi să îmi
şopteşti la ureche: “fata mamei, nu ai făcut bine aşa” sau “vezi că nu trebuia să faci aşa”.
Mamă, te rog din suflet coboară jos şi stai pe umărul meu drept, ca să vezi zi de zi şi noapte de
noapte ceea ce fac. Eşti îngerul meu păzitor pe pământ şi, de aceea, te rog ca atunci când greşesc,
să-mi dai un semn. Te rog, vino în visul meu.
Mamă, sper să îţi placă gândurile mele. Te iubesc, scumpa mea mamă.
P.S. Pentru toţi cei care încă mai au o mamă pe pământ
Sfatul meu pentru copiii/adulţii care încă mai au o mamă pe pământ:
Iubiţi-vă mama până nu e prea târziu! Eu ştiu ce tare doare lipsa ei.
Mențiune - Andrei Eliza-Daniela,
18 ani, cl. a XII-a,
Şc. Profesională Specială, Ştefan cel Mare, Neamț,
Prof. coord. Chipon Gina

De ce este important să ne cerem iertare
În viață, relațiile sunt foarte importante. Unele relații nu le putem schimba: relațiile de familie,
de colegi de clasă, de naționalitate etc. Altele le putem schimba: relațiile de prietenie.
Există un proverb pe această temă a prieteniei: ”Spune-mi cu cine te împrietenești, ca să-ți spun
cine ești.” Un înțelept spune: “Prietenie, cuvânt familiar, prietenia-i însă ceva nespus de rar.”
(Fedru - Fabule)
De aceea, este important cum ne alegem prietenii, pentru că ei ne influențează viața. O prietenă
potrivită este una care are preocupări asemănătoare cu ale mele, chiar dacă nu este neapărat de
aceeași religie. Prietenii adevărați se ajută reciproc, sunt sinceri, se atenționează când unul dintre ei greșește și încearcă să îl corecteze cu intenții bune. Se întristează când celălalt greșește sau
suferă, sau are probleme: după cum spune un alt proverb: “Prietenul la nevoie se cunoaște.”
Din aceste motive, este foarte important să ne păstrăm prieteniile bune. Totuși, trăim într-o lume în care este inevitabil să nu se ajungă la conflicte sau certuri. Cel mai bun lucru pe care îl putem
face este să învățăm cum să ne cerem iertare. Este important să ne cerem iertare, pentru a păstra o
prietenie durabilă. O relație de prietenie stricată este o mare pierdere care aduce tristețe.
Dar este foarte important cum și când ne cerem iertare. Dacă bănuim că am supărat pe cineva
fără intenție, să nu lăsăm ziua să treacă fără a cere iertare, pentru a nu da impresia de nepăsare.
Chiar și Biblia ne spune: “Să nu apună soarele peste mânia voastră.” Odată m-am certat cu mătușa
mea și, după aceea, mi-am cerut iertare. Amândouă ne-am simțit bine!
Contează mult și cum ne cerem iertare. De exemplu, dacă îi spun prietenei mele: “Îmi pare rău
pentru ce am făcut, dar și tu ești de vină pentru ce s-a întâmplat”, acest mod de a-ți cere iertare este
ineficient. Numai când eu îmi recunosc greșeala mea, fără a învinui pe celălalt, cererea de iertare
are efect.
Uneori, cerând iertare, aflu ce îl deranjează pe celălalt, fără ca eu să știu. De exemplu, o dată
m-am certat cu fratele meu. Când i-am cerut iertare, am aflat de ce nu-i plăcea lucrul pe care îl
făceam eu. Astfel, am aflat încă ceva despre gusturile lui.
În concluzie, a cere iertare este un lucru necesar, înțelept și important.

Mențiune - Ille Roma,
11 ani, cl. a IV-a
Șc. Gim. ”Sabin Manuilă”, Sâmbăteni, Arad,
Înv. prof. Șerban Mariana Gheorghița
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MOŞ CRĂCIUN
A sosit iarna. Odată cu venirea ei, s-a lăsat liniștea peste întregul sat. Totul pare adormit.
Nicăieri, oriunde ai privi cu ochii, nu vezi altceva decât mantaua de zăpadă care s-a așternut peste
case. Copacii par a fi de zahăr. În văzduh, fluturii argintii se joacă de-a prinselea. Alții au întins
hora în cinstea venirii iernii. În ceața deasă abia dacă zărești luminile unei case. Soarele s-a dat
bătut, nu poate face față; s-a hotărât să se odihnească împreună cu toată natura.
Crăciunul se aproprie. Stau lângă sobă şi îmi aduc aminte cum era Crăciunul, atunci când
eram copil: înainte cu câteva zile, în casă era multă agitație. Mama pregătea mâncarea; parcă simt
şi acum mirosul cozonacului cu scorțișoară, proaspăt scos din cuptor. Tata împodobea casa cu cele
mai frumoase beculeţe şi ghirlande. Eu împodobeam bradul, ajutată şi de tata. Pentru noi doi era o
tradiţie să împodobim bradul împreună. Când toate erau în sfârșit gata, sosea şi ajunul.
Împreună ne bucuram de vocile cristaline ale colindătorilor. Eu eram foarte nerăbdătoare
pentru sosirea lui Moş Crăciun. Din această cauză, mă culcam devreme; deoarece Moşul venea numai când dormeam. Și cât de tare mă forțam eu să nu adorm, pentru că îmi doream nespus de mult
să îl văd pe Moş Crăciun, degeaba! Somnul se furișa ușurel pe sub pleoape și adormeam cât ai zice
„pește”. Eram foarte dornică să îl întâlnesc.
Îmi amintesc că într-un an îl așteptam pe Moş. M-am dus la culcare; dar, la miezul nopţii
m-am trezit. O imagine stranie, pentru un copil care crede cu desăvârșire în basme: tata îmbrăcându-se în Moș Crăciun. Foarte dezamăgită şi confuză, priveam acest tablou. Tata așezase cadourile,
agățase globul de sticlă în brad – globul de sticlă simbolizează că Moşul a trecut şi pe la mine- apoi
se schimbase înapoi şi se culcase. Eu mă prefăceam că dorm. Însă adevărul mă lovise crunt. Am
refuzat să cred acest lucru. Eram devastată. Cu lacrimi în ochi, am adormit la loc.
A doua zi, dis-de-dimineață, tata mă trezi ca să îmi deschid cadoul. Eu eram încă supărată
de ceea ce văzusem.
Peste ani am uitat şi am înţeles că Moș Crăciun este o parte importantă a vieții mele...
Într-o zi, tatăl meu s-a stins... Dumnezeu să-l odihnească în pace! În acea zi, mi-am pierdut
protectorul vieţii mele, care ar fi făcut totul pentru mine.
Nu uitați, copii! Iubiți-vă părinții, buni, răi; chiar dacă nu o arată, ei vă iubesc. Nu se
știe cât timp îi mai aveți lângă voi.
Mențiune – Bălan Amalia Ștefania,
12 ani, cl. a VI-a
Șc. Profesională „Sf. Apostol Andrei” Smârdan, Botoșani,
Prof. coord. Grigore Alina
Povestea marionetelor
Afară fulguia neîncetat, acoperind întreg orășelul cu o plapumă de un alb imaculat. Cum
vântul era destul de lin, majoritatea copiilor ieșiseră veseli din case și începură activități precum
modelatul omuleților de zăpadă și datul cu sania pe cel mai înalt deal, de unde, dacă ascultai
atent, puteai auzi glasurile lor vioaie și exclamările de bucurie. Până și coroanele copacilor erau
acum îngreunate de omăt, iar drumurile își pierduseră cărările. Patinoarul din centru tocmai ce se
deschisese, iar aglomerația provocată de familiile dornice să se simtă bine era de nedescris. Majoritatea nu îndrăzneau să se îndepărteze de margine, de frică să nu se accidenteze, înaintând stângaci. Însă, printre aceștia, se mai aflau și câțiva copii sau adolescenți pricepuți, ce ieșeau în evidență
tocmai prin mișcările complicate, executate cu dibăcie, în mijlocul mulțimii. Bătrânii se mulțumeau
să privească alerți de pe margine, la nepoțeii lor, stând cu sufletul la gură, din cauza grijii ce le-o
purtau, rugându-se să nu se întâmple niciun accident, pentru a-i putea aduce teferi acasă. Pe seară,
toate luminile se aprindeau pe străduțele înguste, prin zonele populate din centru, chiar și în cartierele mai pustii, aducând încet, încet, spiritul Crăciunului în inimile și sufletele oamenilor.
Priveliștea micului orășel iluminat părea luată dintr-un basm, cel puțin pentru micul băiețel
de la etajul 2, care nu trăise niciodată o experiență asemănătoare, ceva care să-i umple sufletul și
să-l facă împlinit. Însă, pe parte materială, copilul a avut mereu ceea ce și-a dorit, cele mai scumpe
mașinuțe din lemn lăcuit, cele mai frumoase haine și cea mai bună îngrijire oferită de către bona
sa.
Mâna sa grăsună îi sprijinea capul cu păr blond la fereastra mare din sufragerie, privind
atent pe geam, la copiii energici ce se jucau cu bulgări de zăpadă, râzând în continu. Atmosfera era
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antrenantă, însă știa că acei băieți nu-l vor primi niciodată în grupul lor. El avea o viață foarte
diferită față de restul, iar părinții lui considerau de cuviință să-i amintească destul de des faptul că
oamenii bogați nu își petrec timpul cu cei săraci. Niciodată nu meditase asupra acestui fapt, pur și
simplu îl acceptase ca fiind ceva normal, însă, din când în când, și-ar fi dorit și el un prieten cu care
să se joace.
În fața sa, la blocul de peste drum, se afla un om bătrân, cu barbă căruntă, ce lucra de zor la
masa sa mare de lemn, însă niciodată nu își dădu seama ce făcea acesta de dimineață până seara,
cu o privire concentrată și ușor dură. Cutele de încruntare deveniseră riduri adânci, ce îi brăzdau
fața, dându-i un aspect înfricoșător. Lumea îl considera un ciudat ce stă toată ziua închis în garsoniera sa minusculă, așa că băiețelul devenea tot mai curios să afle ce se întâmpla de fapt, acolo.
După un timp, își reluă vechea activitate și puse trenul de jucărie înapoi pe șine, imitând sunetele unei locomotive. Părinții lui îi cumpăraseră această jucărie acum trei zile, însă devenea deja
plictisitoare. Știa oricum că, în curând, în noaptea de Crăciun, avea să primească mult mai multe,
așa că se mulțumea cu trenulețul deocamdată. Nu peste mult timp, bona îl anunță că se făcuse ora
de culcare, așa că se ridică cu șovăială de pe covorul moale și stinse luminile.
Odată cu întunericul ce se lăsa peste apartamentul luxos de peste drum, bătrânul oftă obosit
și își îndreptă spatele. Își frecă ușor ochii ce au stat să analizeze în detaliu marioneta la care lucrase până atunci și se ridică pentru a o așeza pe raft, lângă celelalte. Știa că băiețelul obișnuia să-l
privească curios atunci când lucra, așa că trăgea cu ochiul să-l privească, atunci când cel mic nu
observa. Bătrânul se întreba mereu de ce copilul nu ieșea niciodată, să se joace cu ceilalți, văzându-l mereu singur și trist. Acest fapt era destul de ciudat, însă cu timpul începuse să prindă drag
de băiatul blonduț, cu ochi verzi, ce-l spiona atunci când lucra, făcând astfel fără a conștientiza la
început, o marionetă cu asemănarea acestuia. Știa că se apropia cea mai mare sărbătoare din an,
așa că vru să facă un gest frumos și să-i arate că nu este singur, că cineva a prins totuși drag de el,
oricât de încăpățânat și răutăcios putea fi uneori, atunci când nu îi convenea ceva.
Bătrânul avea să continue mâine lucrul manual, căci din această activitate își asigura existența, vânzând în fiecare zi de duminică marionetele și păpușile create în cursul săptămânii, copiilor
dornici de jucării noi. Dar cum punea mai mult preț pe sentimente decât pe munca depusă, oferea
copiilor orfani, săraci sau pur și simplu celor care nu-și puteau permite, diverse păpuși drăgălașe
și jucării lăcuite, fără a cere nimic în schimb. Știa, bineînțeles, că părinții copilului blond și-ar fi
permis așa ceva, însă voia să-i ofere un cadou, pentru a-l surprinde.
Zilele următoare, după ce marioneta fu gata, plasă în mâna acesteia un mic pliculeț, în care
se afla o scrisoare. Crăciunul se apropia cu pași repezi, așa că bătrânul era din ce în ce mai obosit,
având comenzi peste comenzi. Mica garsonieră sumar mobilată era înghesuită cu o mulțime de
jucării de toate felurile și modelele, astfel că trecerea dintr-un loc în altul era destul de greu de
realizat.
Cu toții considerau că seara Crăciunului era de-a dreptul magică, însă băiatul blond o vedea
doar ca pe o altă oportunitate de a primi jucării noi, ceea ce nu-l deranja absolut deloc. Aștepta cu
nerăbdare să apară miraculos cadourile sub bradul mare, natural, ce împrăștia în toată casa mirosul acelor de pin, frumos împodobit cu globuri argintii și beteală sclipitoare, însă nu se întâmpla
nimic. De obicei, părinții acestuia așteptau până ce adormea, pentru a-i lăsa cadourile sub brad,
dar anul acesta avea de gând să vadă procesul cu ochii lui.
Cel puțin așa ar fi vrut, însă atunci când deschise buimac ochii, își dădu seama cu regret că
ațipise în fața șemineului ce dogorea liniștitor. Privirea îi căzu imediat asupra bradului și observă
bucuros că jucăriile se aflau deja acolo, parcă așteptându-l pe el, pentru a le despacheta. Vru să
pună prima dată mâna pe o mașinuță colorată, însă ce ieși cel mai tare un evidență în ochii băiatului fu o marionetă de mărime mijlocie, ce semăna destul de bine cu el, întrebându-se de ce i-au
cumpărat părinții lui așa ceva și cum le-a venit ideea. Luă marioneta în mâinile micuțe și observă
atunci ceva ce semăna cu o scrisoare, deschizând-o numaidecât. Privi curios la scrisul mărunt, ce
nu semăna cu al nimănui cunoscut, și citi curios.
„Fii vesel, sănătos și curios, ai încredere în tine și nu te lăsa controlat, căci în folosul tău îți
scriu! Nu lăsa un obiect să-ți acapareze viața, descoperă-te pe tine și nu te irosi! Crăciun fericit,
băiete! Cu drag, bătrânul de vizavi!”
Copilul nu înțelesese pentru moment semnificația mesajului, așa că a doua zi de dimineață își
adună tot curajul din lume și se prezentă la ușa omului în vârstă, începând prin a-i mulțumi pentru
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cadou. Tot copilul, puțin mai încolo, se oferi să-l ajute pe bătrânul ce nu i se mai părea un ciudat
morocănos acum, ci un om bun și milos, care voia să aducă cât mai multe zâmbete pe acest pământ,
spunând că ar putea merge și el în piață, aducându-și chiar propriile jucării, pentru a-i face fericiți
la rândul său pe alți copii care nu au posibilitățile lui.
Astfel, scopul bătrânului fusese atins, acela de a face cât mai mulți tineri să realizeze că nu
lucrurile materiale contează în esență, ci bucuria cu care ești dispus să le oferi altora ceea ce au
nevoie pentru a face și ei la fel mai departe. Căci nu jucăria în sine îți aduce bucuria, ci persoana
cu care te joci.
Premiul III - Popescu Diana-Ioana,
16 ani, cl. a IX-a,
Lic. Teoretic “Lucian Blaga”, Constanța,
Prof. coord. Reșit Florentina-Ioana

Ești cât povestești…
Da, chiar ești cât povestești, oricât de neobișnuit ar suna pentru unii dintre noi. De ce ești cât
povestești?
O întrebare pe care, desigur, mi-am adresat-o mie, sub altă formă, și la care mi-am răspuns
abia după ce viața și împrejurările m-au provocat să trec prin momente plăcute sau mai puțin
plăcute.
Dacă m-ați întreba pe mine ce îl definește pe un om cu adevărat minunat, nu aș ezita să spun
că tăria de caracter și blândețea. Ce altceva ar putea fi mai minunat la un om, dacă nu aceste trăsături? Aceste trăsături pot fi dobândite doar după trăirea unor experiențe, fie ele bune sau rele. Ceea
ce încerc să spun este că acumularea a cât mai multe experiențe de viață te face să conștientizezi
faptul că drumul vieții nu va fi mereu pavat cu petale roz de trandafir, așa cum ne-am dori noi.
Spre norocul meu, am avut plăcerea să cunosc persoane care, în ciuda întâmplărilor neplăcute, au rămas niște oameni calzi, înțelegători și înțelepți; oameni care au atins un nivel de inteligență râvnită de alții; oameni care au reușit să empatizeze cu cei din jur, oameni care au fost acel
fragil fir de ață la care visezi, de care vrei să te agăți. Tipul de persoane pe care ai vrea să le ai în
preajma ta. Din toate conversațiile purtate cu ei, am ajuns la concluzia că experiențele de viață,
poveștile noastre, ne definesc cu adevărat ca persoane.
Cu toate acestea, educația primită, anturajul și mentalitatea noastră își pun amprenta asupra deciziilor pe care le luăm, iar acest lucru se reflectă prin modul în care ne manifestăm durerile
sufletești, traumele, temerile, poveștile și, de ce nu, bucuria.
De-a lungul anilor, am ajuns la concluzia că experiențele ne dezvoltă, ne transformă, iar primul studiu de caz din care am tras această concluzie am fost chiar eu, după primii ani de adolescență care sunt vitali în viață, care ar trebui să fie puncte de reper pentru viața de adult.
Viața te aruncă când aici, când colo. Viața e precum o zi de vară, cu cer senin, și apoi, din senin, se transformă într-un cer întunecat, cu fulgere care brăzdează cerul, iar tu aștepti, ascuns
într-un cotlon întunecat sau cu pieptul dezgolit în furtună, soarele. Viața e tumultoasă. Viața ne
încearcă, dar ne educă în același timp. Viața te urcă și te coboară, fiind asemenea unui carusel.
Important este să ne acceptăm pe noi, să acceptăm drumul pe care îl parcurge caruselul în
care, vrem nu vrem, ne urcăm încă de la naștere, și să povestim poveștile cât mai frumos și cu cât
mai multă demnitate; povești de viață care ne-au făcut ceea ce suntem: niște oameni minunați.
Ești cât povestești…
Premiul III - Boariu Diana Maria,
18 ani, cl. a XII-a
Colegiul Tehnic Turda,
Prof. coord. Berekmeri Camelia
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Schimbarea
Este ora șapte dimineața și, ca în fiecare zi, mă duc să-mi beau cafeaua la o frumoasă cafenea
din colț. Totuși, dimineața aceasta a fost altfel.
La masă unde îmi beau cafeaua , s-a așezat un băiat, nu mai mare de 10 ani, sărac, dar care
avea ceva special în privire. M-a întrebat dacă sunt deștept. I-am răspuns că da, fiind la vremea
aceea un mare manager al unei companii.
Mi-a arătat apoi o cutiuță mică, ce avea pe ea un puzzle. Mi-a spus că nimeni nu a putut-o
deschide și mi-a dat să rezolv puzzle-ul. M-am chinuit o jumătate de oră și nu l-am rezolvat, pur și
simplu nu am putut.
Până la urmă, i-am spus că nu cred că se întâmplă ceva, dacă aș sparge-o. Nu m-am gândit deloc atunci și, după ce am spart-o, nu mai eram în cafenea, dar nici unde eram nu știam.
Băiatul stătea lănga mine, făcuse ochii mari, se uită în zare, se uită la mine, eu la fel, dar nici
unul dintre noi nu schițam vreun gest.
Era destul de ciudat să descriu ce era acolo. Un lucru știam sigur, ne-am teleportat total altundeva.
Pe o parte, era un pământ arid, soarele dogorea, iar pe partea cealaltă, era gheață, razele soarelui nu ajungeau acolo, oricât s-ar fi chinuit.
După un moment de confuzie, i-am spus băiatului că orice ținut are un sfârșit, deci undeva e și
o ieșire și amândoi am ales să mergem pe drumul de gheață. Am mers pe jos o bună bucată de
vreme, până ce în fața noastră se înălța la un moment dat o uriașă peșteră, cu o impunătoare
intrare. Având în vedere că în jurul nostru era doar gheață, fără să avem niciun mijloc de transport,
în afară de o focă – două, ce treceau prin zonă, ne-am dus spre peșteră.
După ce am intrat, am crezut că suntem într-un vis, era acolo ceva magic, cel puțin, așa credeam
atunci. Erau elfi, niște licurici uriași ce-i transportau, animale cu blană uriașă, dar care nu umblau,
ci erau ridicate de la sol, printr-un fenomen magnetic. Ne uitam după toate aceste minunații, până
ce ne-am trezit pe o roată, ce se deplasa cu o viteză amețitoare.
În acel ținut, nu existau bani, îți luai fructe, legume și tot ce aveai nevoie. Elfii erau amabili,
nimeni nu știa ce însemnă jigniri, într-adevăr, totul acolo era doar știință, toate erau făcute din
știință. Nu credeam, dar elfii aveau noțiuni de fizică mult mai avansate decât noi. Animalele de
acolo nu semănau cu ale noastre, erau fascinante.
Împreună cu băiatul sărac, care tot nu voia să vorbească, am stat și ne-am relaxat. Totuși am
uitat ceva, am uitat faptul că, în loc să rezolv puzzle-ul, eu l-am spart.
Atunci s-a produs un dezechilibru. Prin spargerea acelui puzzle, s-au format pe tot Pământul
căi de acces spre această lume. Primii care au intrat, au fost oamenii săraci, ce credeau că vor avea
un trai mai bun, dar având acces și bogații, le-au fost spulberate visele, astfel, apărând în acel ținut
sărăcia. După aceea, au intrat oamenii bolnavi, ce credeau că vor găsi acolo vindecare, dar s-a
instaurat boala. Au intrat apoi oamenii stresați, disperați și toate acestea s-au dezlănțuit.
La sfârșit, după ce toți oamenii au pătruns, a intrat și un copil, iar acel copil era simplu, dar a
adus cu el speranța și visul.
Când am văzut toate acestea, m-am speriat și mă gândeam cât de prost am putut fi, atunci
când am spart puzzle-ul. E bine totuși că a intrat speranța, iar acum mă gândesc unde e acel ținut,
numit Pământ.
Premiul III - Andacs Robert-Eugen,
13 ani, cl. a VI-a,
Col. Național ,,Emil Racoviță” Cluj-Napoca,
Prof. Galea Manuela

Zâmbet-de-copil și Zbor-de-fluturi
Zbor-de-fluturi era o adolescentă care trăia într-un orfelinat sărac din New York, locul acela
care nu le place copiilor, pentru că primesc terci rece și rânced la micul-dejun. Într-o zi, un cuplu
a adoptat-o pe Zbor-de-fluturi și i-a readus sclipirea de speranță din ochii verzi ca smaraldul, dar
totul s-a risipit atunci când fata și-a dat seama că îi sunt sortite numai nenorociri, din cauza acelui
cuplu nepăsător și crud, care o trata mai rău ca la orfelinat.
Într-o zi, când Zbor-de-fluturi se uita posomărâtă prin camera ei sărăcăcioasă, cu un pat
vechi și un birou aproape căzut la pământ, a zărit pe încheietura mâinii sale un desen pe care nu-l
mai observase până atunci. Era un fluture cu aripi mari, strălucitoare, care a prins viață și a zburat prin cameră. Fata privea fascinată fluturele căruia, atunci când atingea un creion de pe birou,
i se conturau aripi și se ridica de la pământ. S-a strecurat din casă, fără știrea părinților ei, și s-a
întâlnit cu un nebun ce se credea magician, pe care l-a găsit la colțul unei clădiri.
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Bătrânul i-a spus că fluturele de pe mâna ei era semnul prințeselor gemene din Fluturia, un loc
unde viețuiau ființe înaripate, și că o vrăjitoare haină i-a omorât părinții și a despărțit-o de sora ei
geamănă. Apoi, magicianul a dispărut, lăsând în urma lui fum și o baghetă magică. Zbor-de-fluturi
a cules bagheta de jos și a fluturat-o, sperând că va apărea din nou magicianul, dar a fost luată
pe sus de un nor de praf roz strălucitor și, în loc să vadă oamenii și mașinile circulând pe strada
din New York, în fața ochilor ei alergau două fetițe, ea și sora ei, într-un palat, privite cu căldură și
dragoste de părinții lor. O lacrimă i s-a prelins pe obrajii gingași și atunci Zbor-de-fluturi și-a jurat
că va salva Fluturia și pe sora ei, cu orice preț. Apoi, scena a dispărut, iar Zbor-de-fluturi se afla în
fața unor porți pe care scria „Fluturia”.
Intrând pe marile porți de forma aripilor unui fluture, Zbor-de-fluturi devenea din ce în ce
mai mirată de înfățișarea locului unde s-a născut. Acesta aducea mai mult cu un cartier sărac, nu
cu un regat unde ființele înaripate mișunau libere. Străzile erau pustii, clădirile și casele erau de
un cenușiu murdar, oamenii erau temători și purtau niște „măști” care le acopereau chipurile, iar
lupta dusă de aceștia era contra morții. Zbor-de-fluturi voia să facă un popas la o casă oarecare,
fiindcă era înfometată și ostenită, și spera ca unul din oameni să îi ofere adăpost peste noapte. A
intrat pe ușa deschisă a unei clădiri albe, puțin vechi, la capătul căreia o aștepta o femeie cu un
aparat ciudat în mână, pe care i l-a pus în dreptul frunții. Aceasta a întrebat-o ce dorește și de ce nu
poartă mască, iar Zbor-de-fluturi i-a mărturisit toată povestea. Femeia s-a scuzat și i-a spus că nu
poate să-i ofere un adăpost peste noapte deoarece acela era un spital pentru oamenii îmbolnăviți
cu un virus contagios, dar i-a urat succes în misiune.
Cum Zbor-de-fluturi nu avea ce să facă într-un spital, a plecat de-acolo și a ajuns lângă o
pădure cu copaci înalți și deși. A strâns niște bețe și o piatră și a făcut un foc, lângă care a adormit.
Zbor-de-fluturi s-a sculat devreme, când soarele abia își făcea apariția de după munții din
zare, și avea în plan să-și salveze sora și regatul. Speranțele îi creșteau odată cu soarele de pe cer,
iar când a ajuns în fața unei grădini cu trandafiri, a zărit o fată. Aceasta avea aceiași ochi verzi
ca și Zbor-de-fluturi și același păr castaniu buclat, doar că în loc de un zâmbet, avea sprâncenele
încruntate și o privire sfâșietoare.
Atunci, Zbor-de-fluturi și-a dat seama că trebuia să se dueleze cu propria-i soră, așa că și-a
scos bagheta magică de la magician și a observat că din mâinile surorii ei ieșeau flăcări verzi.
Zbor-de-fluturi s-a apropiat de sora ei, dar aceasta a aruncat o minge de foc către ea și a pus-o la
pământ. Fata s-a ridicat și a îndreptat bagheta către sora ei. Din baghetă a ieșit un firicel de magie,
dar nu destul de puternic ca să o oprească pe sora ei. Apoi, aceasta a aruncat din nou o minge de foc
către Zbor-de-fluturi, care de data aceasta a rămas neclintită, la pământ. Fata s-a năpustit asupra
ei și, în momentul în care s-au privit în ochi și s-au uitat una la mâna alteia, au observat același
fluture strălucitor. Apoi, Zbor-de-fluturi a văzut cum flăcările verzi din mâinile surorii ei se domoleau și a încercat să se ridice. Sora ei i-a întins mâna în semn de pace, Zbor-de-fluturi a apucat-o,
iar apoi cele două s-au îmbrățișat.
Zbor-de-fluturi era extrem de fericită că și-a regăsit sora, pe nume Zâmbet-de-copil, iar
în drum spre palatul vrăjitoarei care le-a învrăjbit și a provocat rele întregului regat, gemenele
au povestit despre tot ce li s-a întâmplat, cât de fericite erau că s-au întâlnit și cum plănuiau să o
închidă în temniță pe vrăjitoare. Pe drum, au întâlnit două creaturi fioroase, niște șopârle uriașe
cu solzii de un negru lucios, care le-au însoțit pe tot parcursul drumului.
Când Zbor-de-fluturi și Zâmbet-de-copil au ajuns în fața unei păduri de spini ce înconjura palatul, șopârlele uriașe le-au venit în ajutor și au sfâșiat-o cu ghearele. Apoi, gemenele le-au
sărit în spinare și au mers puțin, până când în fața ochilor lor se înălța palatul zărit în viziune de
Zbor-de-fluturi, doar că plin de spini. Zâmbet-de-copil le-a spus că ea cunoștea palatul, deoarece a
locuit cu vrăjitoarea acolo și că putea să o păcălească.
Zâmbet-de-copil și-a condus sora prin labirintul camerelor din palat și a rugat-o să o aștepte
la intrarea în sala tronului. Zâmbet-de-copil a mințit-o pe vrăjitoare și i-a spus că și-a îndeplinit
misiunea de a ucide dușmanul care voia să le distrugă, iar în clipa în care vrăjitoarea s-a uitat prin
încăpere și a zărit chipul lui Zbor-de-fluturi, gemenele au început să alerge una către alta și s-au
apucat de mâini. Scântei și fluturi au început să le învăluie, iar o lumină orbitoare a pus vrăjitoarea
la pământ.
De cum aceasta a fost întemnițată în subsolul palatului, șopârlele s-au transformat în niște
prinți fermecător de frumoși, ființele înaripate cutreierau din nou regatul Fluturia, alături de
oamenii fericiți că viețile lor au revenit la normal. Apoi, Zâmbet-de-copil și Zbor-de-fluturi s-au
căsătorit cu prinții, iar două nunți mari au urmat, pline de voie bună, veselie și mâncare din belșug.
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Premiul III - Vaș Cezara,
12 ani, cl. a V-a,
Șc. Gimn. „Gh. Lazăr” Zalău,
Prof. coord. Iacob Diana Laura
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Timpul prețios
Într-o seară, mă aflam în camera mea şi somnul îmi dădea bătăi de cap. Nici întunericul
nu m-a convins că e vremea viselor. În lumina slabă a veiozei, mă uitam țintă la camarazii mei de
noapte bună, Trudi şi Cloey. M-au cuprins o sumedenie de gânduri. Cum ar fi dacă am avea mai
mult timp liber pentru noi şi pentru cei dragi? Să ne bucurăm mai mult împreună.
Sunt o fetiţă obişnuită, am o familie iubitoare şi sunt extrem de înțelegătoare.
În ultima vreme, mi-am dat seama că timpul este un lucru foarte valoros, care se împuţinează
pe zi ce trece. Părinţii mei îmi povesteau adesea câte bucurii aveau în timpul liber, după şcoală.
Ziua era îndestulătoare pentru a savura toate plăcerile vârstei. Copiii erau veseli şi liberi, cu dragoste pentru carte şi cu sentimente curate. Oare s-a întâmplat ceva cu mașina timpului? S-a defectat? Acum nici ei nu mai vin la timp acasă: trafic, serviciu etc. Cred că toată lumea e în goană să
câștige, să-şi întrețină familia. Dar dacă nu va mai fi așa? Toată lumea ar face trocuri, ca pe vremuri, din alimentele cultivate sau obiecte confecționate. Şi eu am o mulțime de idei pentru obiecte
folositoare din reciclarea unor materiale. Toți copiii, dar mai ales adulții, au nevoie de acest timp
prețios împărțit cu cei dragi.
M-am gândit că o zi ar arăta aşa :
Ne-am trezi la ce oră poftim, cu zâmbetul pe buze, fără să ne grăbim. Am servi micul dejun
produs din laptele proaspăt muls şi din ouăle proaspete. Apoi, ne-am desfăşura activităţile. Tata
ar putea să obţină cele mai rumene fructe, iar mama să pregătească cele mai delicioase tarte. Am
schimba alimente cu vecinii, iar în felul acesta am socializa mult mai mult şi ne-am ajuta reciproc.
Pe străzi, ar fi numai veselie, răsunând doar glasurile copiilor şi clinchetele bicicletelor, maşinile
intrând în stare de repaus.
Alt aspect este faptul că ne-am putea odihni mult mai bine, deoarece nu am mai avea atâtea
griji.
Cred că, într-o asemenea lume, toţi am fi mai fericiți şi mai buni unii cu alții.
Mențiune specială - Peterfi Alexandra,
11 ani,
Centrul de Excelență Timișoara
Prof. Cirimpei Olimpia Doina
Visul cu dinozauri
A fost odată un băieţel care iubea dinozaurii. El a avut un vis. A visat că era într-un labirint cu
dinozauri. Voia să îl găsească pe TRex.
A văzut un dinozaur mare. Era Anchilozaurus. Anchilozaurus nu vedea prea bine. Se mai lovea
uneori de copaci. Avea nevoie de ochelari. Nu a văzut băieţelul, aşa că acesta a mers mai departe.
Apoi s-a întâlnit cu Brahiozaurul. Acesta era foarte prietenos. Credea că băieţelul e un dinozaur
micuţ, costumat pentru un carnaval. S-a costumat şi el în TRex şi le-a spus şi celorlalţi dinozauri că
este un mare carnaval. Toţi brahiozaurii au venit la petrecere.
Băieţelul a prins curaj și a mers mai departe. S-a întâlnit cu Dinozaurul Pod. Mama Pod era prea
mare să îl vadă pe omuleţ. I s-a părut a fi un pui de Pod, pentru că avea ochelarii aburiţi.
- Ai grijă pe unde mergi, micuțule!, i-a spus Mama Pod. Pe aici sunt dinozauri mari și te pot răni.
Mama Pod l-a luat cu coada și l-a dat pe marginea drumului, ca să nu fie rănit.
La un moment dat, pământul s-a cutremurat. Era TRex. Era gigantic. Venea fioros spre băieţel.
Avea dinţi fioroşi. Avea gheare mari şi ascuţite. Scotea răgete puternice, care dărâmau copacii.
Deodată, băieţelul a simţit un miros puternic. Un miros… frumos. Nu se aștepta la asta.
TRex s-a apropiat zgomotos de el şi l-a întrebat cu o voce asurzitoare şi monstruoasă:
- Vrei şi tu o ciocolată caldă?
Băiețelul a privit mirat.
S-a trezit brusc. Lângă el, părinții lui se uitau la un film şi beau o ciocolată caldă.
Premiul III - Vladu Andrei,
5 ani,
Centrul Educațional „Pas cu Pas” Tulcea,
Coordonator: Ungureanu Daniela
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Danny, astronautul
Tombola
A fost odată ca niciodată un băieţel pe nume Danny. Era un copil diferit, deoarece avea visuri,
imaginaţie, talent şi tot ce-i trebuie unui geniu. Părinţii lui, la fel ca toţi ceilalţi din oraş, erau săraci. Totuşi, puteau să îi dea 10 lei pe lună. Danny aduna banii cu un singur scop: tombola din centru.
Tombola din centru era un loc unde oamenii plăteau și luau bilete pentru a câștiga premii. Danny
își dorea mult premiul. Era o excursie gratuită în spațiu. El visa să devină astronaut. El aduna de
câteva luni pentru un bilet. Costa o avere. Mai erau doar două luni până la înmânarea premiului.
Danny era sigur că îl va obține, dar știa că nu va putea strânge destui bani pentru bilet.
Câștigătorul
A sosit ziua tombolei. Cu puțin noroc, Danny a reușit să își cumpere un bilet. Numărul de pe el
era 73. Spera să câștige.
- Și acum, spuse omul de la tombolă, numărul câștigător este…….73 !
Lui Danny nu-i venea să creadă... Câștigase! Era minunat!
Excursia
Ziua următoare, Danny avea bagajele făcute. Ele nu conțineau decât 3 haine, pasta și periuța
de dinți, un pieptene și talismanul lui norocos primit în dar de la bunicii săi.
Cu toții au pornit spre gară, ca Danny să ia trenul spre Centrul de lansare a Rachetelor în spațiu.
- La revedere, a zis Danny.
- Să ai grijă! i-a răspuns mama lui.
Toți trei s-au îmbrățișat, după care Danny a urcat în tren.
În spațiu
După câteva opriri în alte stații, trenul a oprit lângă Centrul de lansare a Rachetelor în spațiu.
Când a coborât, a venit un om și l-a întrebat:
- Tu ești Dany, băiatul care a câștigat la tombolă?
- Da.
- Atunci urcă în rachetă, i-a spus el.
Danny l-a urmat și au urcat în rachetă. Cum și-a pus centura, racheta a decolat. Acum era în
spațiu!
Planete
- Scuze că nu m-am prezentat, a spus omul care l-a împins în rachetă. Mă cheamă John.
- Încântat, a spus Danny.
- Ai vreo întrebare despre planete sau despre spaţiu?
- Da. Mai întâi, ce vârstă are Universul?
-Universul este un domn foarte în vârstă. Cercetătorii spun că, la aniversare, ar trebui să aibă
un tort cu aproape 14 miliarde de lumânări.
- Wow, a zis Danny. Dar ce vârstă are soarele?
- Oamenii de ştiinţă cred că soarele are 4,5 miliarde de ani, dar care mai are de trăit încă 5
miliarde de ani.
- Ce interesant! Dar ce culoare are soarele?
- Alb. Lumina soarelui este albă. Ea rezultă din amestecul celor şapte culori ale curcubeului.
Dar, te rog, gata cu întrebările. Nu mă gândeam că ai atât de multe.
Înapoi acasă
Ziua a fost ocupată de planete şi întrebări.
- Din păcate, a zis John, ziua a trecut. Imediat aterizăm.
- Nu, a zis Danny. Nu doresc asta. Vreau să rămân printre stele.
Dar nici nu a terminat bine propoziția, că racheta a și aterizat.
Când a coborât, i-a văzut pe părinții lui.
- Mamă, tată, a spus Danny. A fost minunat!
- Ne povestești pe drum, a spus tatăl lui. Acum, hai acasă!
Orice este posibil când crezi cu adevărat, chiar dacă vrei să vizitezi cerul!
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Premiul III - Szilaghi Ioana Ștefania,
10 ani, cl. a III-a,
Col. Național „Titu Maiorescu" Aiud, Alba,
Prof. coord. Szilaghi Anemona Sînziana

Ochelarii pierduți ai ariciului
Au fost odată ca niciodată, pe când pisica se temea de șoareci și dinozaurii erau la putere,
trei prieteni - un mamut, un omuleț de turtă dulce și un urs mare de pluș. Pe mamut îl chema Bob
și îi plăceau mult plăcintele cu mere. Pe omulețul de turtă dulce îl chema Mike și era pasionat de
istoria turtei dulci, iar pe ursul de pluș îl chema Puflea și adora eclerele cu caramel. Cei trei erau de
nedespărțit de când s-au întâlnit într-un restaurant unde se vindea pizza hexagonală.
Într-o senină zi de primăvară timpurie, cei trei prieteni se deciseseră să meargă la un picnic
în pădurea din apropiere. Aduseseră cu ei pizza, plăcintă cu mere și scorțișoară, eclere cu caramel
și multe alte bunătăți, toate așezate într-un coș uriaș de picnic pe care-l ducea Puflea. Bob și Mike
au luat hamacele, paletele de Badminton și păturile pentru picnic. Au mers într-un parc unde se
auzeau păsările bâzâind și albinele cântând, un loc mirific, unde natura domnea.
S-au așezat la picnic, au mâncat, s-au jucat Badminton, iar tocmai când se așezaseră în hamace, Mike observa o felie de plăcintă care își lua tălpășița de la picnic. Se freacă la ochi, se uită din
nou la felie și observă că nu făcuse picioare, ci o căra un arici în spinare. Omulețul de turtă dulce le
spuse și celorlalți despre cele văzute, despre arici și felia de plăcintă, iar toți trei fură de acord că
nu a fost frumos că nu a spus te rog, deoarece un astfel de cuvânt nu trebuie uitat... .
Și așa au plecat cei trei pe urmele ariciului care uitase cuvântul magic. Ariciul, observară
cei trei prieteni, o luase pe o potecă întortocheată , printre copaci. Îl strigară pe arici, încercară să
îi distragă atenția, dar ariciul nu părea să dea vreun semn că ar fi observat ceva. Mergea repede
și sigur pe el, pe aleea întortocheată. Merseră ei ce merseră, până când ariciul se opri în fața unei
vizuini strălucitoare de sticlă, cu uși de metal groase, care puteau fi deblocate numai cu amprentă
și parolă.
- Ariciule, ai uitat să spui "te rog"!, îi spuse Puflea ariciului.
- Și ne-ai luat și o bucată de plăcintă!, zise și Bob.
Micul arici se uită uimit la cei trei, parcă nevenindu-i să creadă cele auzite.
- Îmi, îmi cer scuze!, zise el cu o voce tremurândă. Nu am vrut. De dimineață, la micul dejun,
mi-am pierdut ochelarii, iar eu fără ochelari nu prea văd bine. Am crezut că este mărul meu, care a
luat-o la vale azi dimineață. Ați venit să vă înapoiez felia de plăcintă?
- Nu, am venit să-ți spunem că, atunci când vrei ceva, trebuie să spui ’’te rog’’.
- O, vai... , se bâlbâie timid ariciul, haideți în vizuină să bem un ceai și să mâncăm biscuiți.
- Mulțumim, iar cu ocazia aceasta vă putem ajuta să vă găsiți ochelarii. Iar în legătură cu felia de plăcintă nu trebuie să vă faceți griji, vă putem da o felie sau chiar mai multe, dacă doriți,
avem destulă plăcintă la picnic, cât pentru 10 hipopotami.
- Mulțumesc. Apropo, pe mine mă cheamă Richard, încântat de cunoștință.
- Eu sunt Bob, mamutul, el este Mike, omulețul de turtă dulce, iar el este Puflea, ursulețul de
pluș.
Richard merse la ușă, tastă pinul și puse lăbuța pe scanerul pentru amprentă, iar ușile se
deschiseră silențios. Vizuina lui Richard era uriașă, plină de gadget-uri care păreau a fi din viitor,
pesemne că Richard era un soi de savant trăsnit. Ariciul îi invită pe cei trei să stea la o masă albastră, dintr-o bucătărie care era toată verde.
Stătură la masă, povestiră, făcură mai bine cunoștință, băură ceai și mâncare, biscuiți și, cel
mai important: începură să se împrietenească. Când terminară ceaiul și biscuiții, se puseră pe căutat prin sertare, pe sub mobilă, pe birou, pe sub birou, pe noptieră, pe sub pat; dar ochelari nu erau
de găsit. După toată această căutare, cei patru deciseră că o pauză nu ar fi rea.
Și, cum stăteau pe canapea și se gândeau, și se gândeau, se făcu ora cinei. Ariciul a vrut să îi
servească pe cei trei cu niște ciorbă, dar când să ia pastele din frigider, nu erau acolo numai de-ale
gurii, erau și ochelarii lui Richard!
Toți patru începură să radă în hohote ...
FINAL
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Premiul III - Panait Mihai,
13 ani, cl. a VII-a,
Clubul Copiilor Sector 1, București,
Prof. îndrumător Magdalena Băcescu

Viața unui fluture
Perspectiva unei fete:
Zi de vară, însorită,				
În grădină, liniștită,					
Stau pe spate, printre flori				
Și privesc în sus, la nori. 				

Deodată văd un fluturaș:
E alb, mic și drăgălaș.
Și-mi amintesc în marea-mi apatie,
De ora de biologie.

Dar natura nu stă-n loc,				
Agitată-i ca un foc:					
Își face drumurile-n grabă				
Cu sau fără-o fată-n iarbă. 				

Acest fluture, mic cât o zână
Trăiește doar o săptămână.
Dacă vreți ceva concret
Căutați pe internet!

Furnicile-s ca un fum, 				
Pe la picioarele mele. 				
O lăcustă-mi sare-acum				
Pe deasupra, pe la gene. 				

Începea să-mi fie milă:
Viața lui o pui pe-o filă
De caiet mare, studențesc,
Cu scris urât și lătăreț.

Păsările strigă-n depărtare				
O frumoasă melodie,					
Dar greierul pe-a sa cântare			
Mi-o oferă numai mie. 				

Într-o săptămână, ce pot face?
- mă îmbrac la patru ace,
- îmi fac teme neîncetat
- mănânc chipsuri la aparat.

Parfumul albăstrelelor				
Cam asta-i o săptămână de-a mea.
Îmi poartă gândul stelelor...				
Cum să trăiesc doar cu așa ceva,
Gândăcei mă traversează, 				
Știind că nu am viitor,
Firește, încă sunt trează.				
Cu gândul că mâine mor?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------				
Mențiune specială - Ignat Natalia,
13 ani, cl. a VI-a,
Col. Naț. „Emil Racoviță” Cluj-Napoca,
Prof. coord. Galea Manuela

LOOK BACK
reflecţia mea
proiectată în fereastra
bucătăriei open space
mă arată într-un fel atipic:
patru ochi contorsionaţi,
două perechi de buze,
două chipuri suprapuse
privindu-mă înapoi,
din umbră.
şi restul e decor
atins tangenţial.

Premiul III - Ghiţă Ioana-Lavinia,
13 ani, cl. a VII-a,
Lic.Teoretic „Grigore Moisil” Timişoara
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FIRUL
A-nceput un fir să crească
În mijlocul câmpului
Și-și rotește mândru capul
În bătaia vântului.
După un timp privind în juru-i
Singuratic, plictisit,
Își inclină în jos capul:
Măcar nu-i înghesuit.
Trece un timp și ce zărește ?!?
Mii de frați acum apar,
Câmpul însuși amuțește,
Parcă nu avea habar.
După luni de așteptare
Spice mândre, de-aur cresc,
Într-un colț în depărtare,
Macii oacheși le privesc.
Premiul III - Nenciu Andra,
12 ani,
Asociația A.D.M.I.S. Amara, Ialomița,
Prof. coord. Sandu Dorina

Umbra
Noapte...
în abis de gânduri mă trezesc înfrigurată;
Nicio cale de scăpare, cât de mică, nu se-arată.
Suspendată pe-o platformă transparentă, înclinată,
Simt fantasmele visării, ce cu frică mă îmbată...
Atmosfera sufocantă îmi învăluie-amintirea,
Împrejur culori funebre îmi acoperă pupila;
Zâmbetul de altădată nu-mi mai reprezintă firea,
O expresie austeră îmi definește privirea.
Monomaniacă-n cuget și lipsită de substanță,
Eu privesc cum se formează în vidul ce mă-nconjoară,
Mii de forme monocrome, siluete ca de ceață,
Ce împrăștie parfumul unor idei reci, de gheață...
Captivă, îngenunchiată într-o lume fără margini,
Încercând să-mi cânt durerea în acorduri de cuvânt,
Sunt o umbră neînsemnată; o petală pe pamânt;
O idee trecătoare a unui om fără gând...
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Premiul III - Morega Ane Maria Karina,
18 ani, cl. a XII-a,
Col.Naț.”Dr.I.Meșotă”, Brașov,
Prof. Csiki Ana-Maria

Gândirea
Se sfarmă Luceferi de mare căldură
În suflet sensibil de tainic artist.
Și toate-l frământă, dar el le îndură,
Le strânge pe toate, visând optimist.
Și-apoi le așază forțând iscusința
În versuri pătate de ego, cumva.
Se văd doar de-aproape, apropie-ți făptura
Și vezi, numai eu sunt sau și tu, așa?!
Tiptil, cu rețineri, transform gândul meu
În ceea ce sper că și tu ai în fire:
În forța dorinței de vast apogeu
A ceea ce știm noi, “gândire”.
Aștept lucrul greu, mai greu de oprit
Decât vorba rostită din ură...
Nimeni n-o vrea. Cugetă ne-ncetat
Și curăță-ți mintea de zgură.
Să sari spre pământ e ușor și riscant,
Tu urcă și munți, calcă și timpul!
E greu, dar urcând munții ‘nalți, de diamant,
Vei putea amâna asfințitul.
Grăbește-te-ncet spre limanul dorit,
Atent fii și dă fericirea
Acelor ce cad în drum, infinit,
Căci zid infinit e gândirea.
Premiul III - Lipoan Sara Lidia,
15 ani, cl. a IX-a,
Col. Național ,,Mihai Eminescu”, Baia Mare, Maramureș,
Prof. coord. Hendre Elena

Haiku-uri
Natură
					
Natura sacrăPământurile arse.
Soarele galben.

În zbor
Ciripit ușorPasărea din cuib zboară.
Glonțul ucide.

Timp

La pândă

Zilele zboarăOamenii nepăsători.
Ireversibil...

Pisica iute:
Săgeată înspre moarte.
Bietul șoricel...

Un zâmbet

Premiul III - Petruța Ana-Maria,
12 ani, cl. a V-a,
Lic. Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii, Cluj,
Prof. coord. Moldovan Melania-Carmen

Zâmbet de copil:
Prea frumos și inocent.
Primăvăratic.
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Au rămas doar cuvintele
Ce caut eu aici?
Un rost în viață.
Ce suntem de fapt?
Călători în timp.
Cum suntem în fapt?
Suntem orbiți.
O mie de întrebări E în zadar.
În fiecare zi milioane de oameni,
Nenumărate momente.
Unde suntem?
În jurul apelor și al culmilor.
Cum am ajuns aici?
Urlând de durere și de frică.
Ce căutăm mai exact?
Cuvintele, cuvintele care nu mai sunt,
Cuvintele care sunt întemnițate în singurătate.
Deja pierdusem destul timp...
Am încercat să caut,
Au trecut ore în șir.
Abia când rostești îți dai seama de cuvinte,
Cuvintele au prins viață.
În spatele fiecărui cuvânt se află o poveste O poveste nesfârșită...
În toată această nebunie,
Au rămas doar cuvintele.
Premiul III - Szabo Viktoria Anna,
15 ani, cl. a VIII-a,
Lic. Teoretic Carei, jud. Satu Mare,
Prof. coord. Sorian Liliana
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În umbra adevăratului timp pierdut
(roman... fragment)
“Dragul meu Nick,
A trecut mult timp de când te-am zărit și am pornit să cutreierăm zonele incognite ale
Animea Mundii. Îmi plutește înaintea ochilor acea privire calmantă, pură, asemenea unui înger,
parcă şi acum îmi acopăr urechile cu melodia caldă, a corzilor tale vocale. Într-adevăr, întâlnirea
cu tine era primul meu pas, pasul uneia care până atunci străbătea numai aleile bătute cu niții
iadului, spre Poarta Cunoașterii, în profunzimea Raiului, de unde puteam contempla lumea ca un
component echilibrând între implicare şi detașare. Acea întâlnire de suflet cu suflet mi s-a întipărit
în minte și nu pot să mă detașez de amintirea ta. Amorul meu, încerc cu toată forța mea să uit, să
te uit pe tine… pe omul care m-a îndrumat în labirintul sufletului spre mine însămi, dar nu pot. Nu
pot… pentru că ființele ne-au împreunat chiar la prima întâlnire a ochilor. Astfel, uitarea ar fi auto-tăgăduire. Nu pot să mă tăgăduiesc, pentru că omul este obligat să rămână în orice cauză loial
față de sine. Tu m-ai învățat aceasta, tu m-ai încurajat să deschid poarta acceptării, a înțelegerii,
a viziunii fără prejudecăți. Deci, nu te pot scoate din minte, nu te pot nimici, căci asta ar însemna
să mă nimicesc pe mine însămi. Continuu o simbioză sentimentală cu amintirea ta. Ori de câte ori
stau pe marginea prăbușirii, mă revendică la viață, iar eu îi asigur casă, adăpost înaintea uitării
nedemne, grabnice. O hrănesc și am grijă de ea.
Ah, cât de mult aș vrea acum, din toată puterea voinței mele, să te am pe tine lângă mine - nu
numai amintirea ta - și să ne putem delecta în frumusețea naturii, așa cum am tremurat împreună
la prima călătorie cu trenul. La această distanță în timp, cred că atunci, nu Zeus, ci Eros a tras
săgețile înmuiate în amor fatal. Iar săgeata m-a găsit pe mine, stârnindu-mă la o dragoste de o
profunzime nedezmințită.
Acum natura strălucește în toată pompa sa; Demetra și-a întors privirea spre noi și ne îngrămădește cu toată bunătatea sa divină; razele lui Helios dăruiesc pământului fermitate; nimfele
izvoarelor se împletesc într-o simfonie grațioasă; atmosfera se umple cu molecule de bucurie; norii
servesc ca popasuri aeriene și caravana soarelui vanitos, mereu înnoindu-i costumul; iar boarea
este mesagera năzuințelor care trec spre îndeplinire și împrăștiatorul mâhnirilor care se spulberă,
pierzându-se în infinitate. Dar cred că nici boarea nu e atotputernică, ori sentimentul mistuitor al
lipsei tale este rezistent la orice cură, la orice leac. Pe când natura arde de vitalitate, arde sufletul
meu într-o durere infernală, păgână. Şi chiar dacă e furtună afară, ea trece ușor după câteva pripite rafale răcoroase. Doar durerea de inimă e incomensurabilă, fiind condamnată la eternitate.
Îndrăgostitul este închis în temnița făcută de el însuși, vrând să fie îngrămădit de toate măruntele
imagini, de toate măruntele amintiri ale trecutului petrecut împreună.
Mă orbește aura ta, care s-a deprins să trăiască în visuri. Mereu inspiram atmosfera fanteziei, compunând romane de amor sfâșietoare şi prin cuvintele exprimate încercam scăparea de
perpetua sfadă a vocilor interne, de calvar, de neînțelegere, care-mi acoperă toată viața până
acum, din cauza oamenilor dezumanizați. Ca scriitoare, m-am recreat de nenumărate ori, trăiam
mii de vieți, dar niciodată a mea. Această diegeză în care puteam juca fără mască, atingându-mi în
fond plenitudinea conștiinței, ai făurit-o tu. M-ai călăuzit între bunătățile omenești şi nici nu știu
cum, dar, într-adevăr, începeam să cred în umanitate. „De verdad?”-ai întreba. De verdad, iubito.
Unei fete care a simțit decepția atât de adânc i s-a dovedit că viața merită să fie trăită. De ce?
Oare acesteia, care era înșelată, trădată, refuzată, umilită, luată în râs, care a fost victima unor
serii de nenorociri, care şi-a pierdut totul, ori e aproape pe moarte, ce valori mai are viața?... Acest
lung șir de suferințe...
N-am crezut niciodată că viața are vreo altă importanță în afara artei care stătea mereu neclintită. Literatura singură era pentru mine o sursă de viață. În ciuda multor peripeții, ea, numai
ea, mi-a asigurat zi de zi elixirul supraviețuirii, până momentul în care am găsit un alt ideal care
mi-a făcut inima să bată mai tare și mai puternic ca niciodată, mai înainte. Dragostea... dar nu de
orice fel. Puteam experimenta un amor care se hrănea din altruism, nu e un "târg"- ca toate alte
relații bazate pe interese materiale şi ambiții personale - este mai ales "o certitudine", pentru că,
de fapt, "adevărata iubire începe de acolo de unde tu nu mai aștepți nimic în schimb" - scria odată
Exupéry. Era absurd să poți schimba chiar un pic viziunea acestei întruchipări a îndoielii. Dar ai
reușit, şi îți mărturisesc toată onoarea mea, señor Laurent. (Îți mai aduci aminte? Așa obișnuiam
să te chem, dar fără vreo formalitate,... cu toată tandrețea inimii mele.) Ai combătut pe rând toate
principiile mele şi mi-ai explicat cum trebuie interpretate lucrurile.
Ai dat sensul vieții în luptă, spunând că omul trebuie să înfrunte toate forțele antagonice, copleșitoare, care constituie obstacole colosale în fața îndeplinirii țelurilor. Nu contează câți oameni, să
fie zece, să fie doi, sau un singur ins, dar prea hotărât și prea angajat. Un “firm believer”, cum se zice
la noi, în Pennsylvania, este capabil să fie hirunda aceea care într-adevăr facit ver. Umanitatea este
chemată să realizeze minuni. Chiar existența noastră este un miracol neimitat.
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Ce altă dovadă mai trebuie să simțim noi, împuterniciții, să luăm volanul vieții în mâinile noastre
și să schimbăm realitatea monstruoasă? Putem? Am reuși? Todo es posible - așa sună deviza ta.
Greutatea constă în faptul că trebuie să ne convingem că suntem capabili să atingem ceea ce vrem.
Iar cei care hrănesc sămânța credinței sunt nemărginit de curajoși și neînfrânți.
Eu nici acum nu pot să fac parte din acest remarcabil "cei". M-ai și numit odată lașă. Şi aveai
dreptate desăvârșită... Sunt lașă, mă tem de schimbare, mă tem de viitor, mă tem de refuzuri și eșecuri. Osho afirma odată că „Viața începe acolo unde frica se termină”. Ținând cont de vorbele lui,
nici nu trăiam un minut, numai existam fără vreo conștiință? Se poate. Îmi citeai de altfel odată
că numai acela care a crezut vreodată poate să se înșele. Oare şi eu am crezut vreodată, numai că
pesimismul şi negativitatea țineau speranța în carceră? E posibil.
Ai susținut că trebuie să trăim în prezent, trecutul nemaifiind actual, iar viitorul este prea
departe şi adânc, ca să putem vedea prin el. Deci "prezentul este forma proprie oricărei vieți". Eu
trăiesc demult în amintiri. Îmi construiesc treapta vieții din cărămizile trecutului, pentru că simt
nevoia să mă hrănesc din cele petrecute, nemaiavând altceva înălțător. Ah, "înălțător"... ! Tocmai
în acest moment, simțeam atingerea impresionantă a unui micuț fenomen, poate a unui fluture
delicat. Îți mai aduci aminte de pelerina mea acoperită cu mărunți fluturi ? O aveam în noaptea
aceea… Amintiri... amintiri....şi tot amintiri. Fluxul memoriei involuntar mă prinde cu sine şi, în
această voluptate dulce-amăruie, absența ta iar îmi ustură trupul, din nou mă simt exilată din
viață. Nu pot să exist în afara aurei tale, fiindcă cineva, pe care l-am îndrăgit, ocupă un loc etern în
odaia inimii. Chiar dacă memoria a devenit spălăcită, ținem la figura celor dragi în toate bătăile
de inimă, în toate inspirațiile şi în toate suspinele reprimate. În acest moment, vreau tocmai să-mi
înăbuşesc toate ideile, toate frazele începute, numai ca să te pot păstra în mine, în sufletul meu.
Zvârcoleam o viață întreagă… m-ai făcut să mă bucur de câteva clipe efemere… şi iar simt
chinurile lui Tantal, iar mă cuprinde o senzație de sufocare. Sufăr, mă chinuiesc enorm de dur...
dar se pare că nu ca altădată. Sunt asemenea unei pupe din care a ieșit sufletul. Mă tânjesc ca o
îndrăgostită care şi-a pierdut speranța, dar nu ca o fantomă pribegind zadarnic după scop. Mi-ai
rescris steaua. Sunt din nou pe căi, iar direcția s-a schimbat. Ai fost un popas plăcut pentru o drumeață judecată la rătăcire continuă, ai aprovizionat-o cu idei durabile şi o laşi să caute mai departe ceea ce nu mai poate fi regăsit. Umblam pe urmele oamenilor adevărați şi am dat peste Tine.
Îți sunt recunoscătoare pentru, Nick.
Mi-ai arătat drumul spre lumină, iar acum voi trece mai departe rămânând serviabil în umbra
adevăratului timp (pierdut)."
Iar El, cu condeiul tremurând în stropi de sudoare, a eliminat cuvântul...
Oare timpul trecut e timp pierdut?

Mențiune specială - Deák Katalin,
17 ani, cl. a XI-a,
Lic. Teoretic ”Nagy Mózes, Târgu Secuiesc,
Prof.coord. Bajka Zsuzsa

DINCOLO DE MAREA ALBASTRĂ
(fragment de roman)
Prolog, 18 Septembrie
Eram cu toții în port, luându-ne rămas bun de la fratele meu Edward, care va pleca la cererea
regelui, dincolo de marea albastră, pentru descoperirea unor noi țărmuri. În afară de noi, mai erau
multe alte familii, unele cunoscute, altele necunoscute, luându-și și ele rămas bun de la fiii lor. În
fiecare an, la data de 18 Septembrie, fiecare familie care avea ca moștenitori fii de 20 de ani, avea
obligația să părăsească micuțul nostru Castel Combe.
Vremea era urâtă, cerul căpătând o culoare gri închis, vântul bătea cu putere făcându-ți pielea de
găină, însemnând începutul unei ploi.
- Evelin, nu mă îmbrățișezi ?, întrebă tânărul din fața fetei având o stare tristă .
- Ba da, scuză-mă, abia aștept să te reîntorci și să știi că o să te aștept până la bătrânețe, dacă e
nevoie, spuse mica ființă care stătea în brațele fratelui său, el fiind mai mare cu zece ani.
- Sigur, micuțo, o să vin, dar ce ai dori să-ți aduc prima dată, așa, ca amintire?, întrebă Edward,
râzând puțin de vorbele Evelinei.
Relația dintre frate și soră tot timpul a fost una bună, cu mici certuri sau momente amuzante de
neuitat. Niciodată nu au avut parte de certuri pe perioade lungi, dacă se certau, motivul era unul
banal, ca „ochii de cățeluș plouați”, dar, după vreo două sau trei ore, se împăcau.
135

- Aș dori, dacă poți, bineînțeles, să îmi aduci o scoică mică, nu mare, să pot asculta valurile mării și
să-mi imaginez că mă aflu și eu pe o corabie.
- Bine, orice pentru surioara mea.
- Dar, Edward, o să te întorci, nu ?
- Evelin, bineînțeles că o să vin, doar trebuie să te obișnuiești, când vei fi mai mare vei înțelege,
spuse el serios.
Fetei îi venea să plângă, doar ca fratele ei să rămână acasă, lângă ea, mama și tatăl lor. Însă nu
avea cum să funcționeze de data asta. Învățase de la o vârstă fragedă că viața nu e cum vrei, ci
după cum o primești. Evelin suferea pe dinăuntru la fel ca restul membrilor din familie, doar că nu
îi plăcea să-și arate sentimentele în public .
- Bine, spuse fata scurt cu un glas stins.
După o sesiune de îmbrățișări, sărutări și lacrimi din partea Doamnei Lily, mama celor doi copii, ce
nu se putea abține, Edward se făcu nevăzut prin mulțimea agitată, dar, după un timp scurt, îl zărise
pe o corabie de culoare maronie, destul de mare, înconjurat de alți băieți care o să-i fie colegii de
echipă.
- Evelin, haide mai aproape!, spuse Domnul William, fetei sale micuțe, pentru a face loc oamenilor
și pentru a nu o pierde.
- VĂ IUBESC !, strigă tânărul, întorcând câteva capete spre el.
Toată familia îi făcea cu mâna, până când un strigăt s-a auzit, iar corăbiile au început să se îndepărteze încetul-cu-încetul, ca niște furnici în mișcare. Ploaia își făcu loc începând tot mai tare, cu
tunete ce bubuiau pe cer, oamenii începeau să se agite, să strige, să se împingă și să fugă la adăpost
ca niște iepuri pe câmpul de luptă. Dar, săraca Evelin rămase tot acolo, privind corăbiile, lacrimile
prelingându-i-se pe chipul ei micuț și fin.
- HAIDE, EVELIN!, răsună deodată strigătul tatălui ei, care o aduse din nou la realitate, ștergându-și lacrimile și pornind spre părinții care se îndreptau spre casă, prin agitația mare.
Mențiune specială - Szasz Adriana Alexandra,
13 ani, cl. a VI-a,
Lic. Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii, Cluj,
Prof. coord. Moldovan Melania-Carmen

Vals predestinat
roman- fragment
Atmosfera era una încărcată, tipică balurilor regale. Bărbați cu mustăți groase, aranjate
în același tipar elegant, încercând să dea dovadă de aristocrație absolută, vorbesc între ei despre
politica vremii, fiecare dorind să pară mai cunoscător decât celălalt. Printre aceștia, domnițele
așteaptă cu privirile agere câte un tânăr domn care să le invite la dans. Corsetele pare că le strâng
atât de mult taliile, încât evantaiele nu sunt lăsate din mâinile acoperite cu mănuși din mătăsurile
cele mai scumpe, chit că afară zăpada deja s-a așternut pe pământul jilav. Dacă te-ai fi uitat de
departe, sala de bal ar fi părut o grădină de flori: rochiile multicolore ale domnișoarelor ce dansau
păreau a fi flori ce se leagănă în bătaia vântului, șoaptele doamnelor ce vorbesc despre ultimele
tendințe în modă sau care stabilesc cu vădită înflăcărare viitorul fiicelor, se asociază perfect cu
zumzetul nestatornic al albinelor, iar muzica orchestrei înlocuiește întocmai trilul păsărilor. Dacă
nu priveai omătul de afară, ai fi zis că în sala balului a rămas primăvară pe vecie.
El stătea drept alături de tatăl său, privind la mulțimea de oameni din fața lui. Nicio prințesă
nu îi atrăgea atenția în mod deosebit: aceleași rochii înfoiate, cu corsetele cât mai strâmte, pentru a părea subțiri ca tulpina unui trandafir, aceleași râsete ce formau parcă un cor, încercând să
ascundă cu gingășie de copilă dorința arzătoare de a fi duse la altar cât mai curând. Părea a fi un
bal ca oricare altul, la care Alexander participase încă de mic copil, și blestemă în sinea lui că nu se
gândise să se dea drept bolnav. Dar tatălui său nu i-ar fi păsat. I-ar fi spus “E în joc viitorul poporului tău”, după care l-ar fi obligat să i se alăture. Deci nu ar fi putut scăpa.
Tatăl său părea că uitase de existența fiului: vorbea cu unul dintre însoțitorii săi despre
noile cuceriri. Nu îl interesa subiectul, așa că nici nu se chinui să asculte. Privea absent la tot ceea
ce se întâmpla în jur, când, deodată, toată lumea încremeni, de parcă femeia cu plete din șerpi
s-ar fi pogorât din legendele grecești, transformându-i pe toți în stană de piatră, cu privirile ei.
Chiar și muzica se opri, căci orchestratorii își întoarseră privirile asemeni celorlalți. Tânărul nostru
întoarse și el capul, curios să vadă ce a oprit însuși vântul să mai adie.
În capătul scărilor din marmură albă, stătea o fată, părând un înger coborât din înaltul
cerului. Numai aripile îi lipseau, ori poate că ochiul omului nu le putea vedea. Pe trupul ei mlădios
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precum o lalea, se așternea, exact ca și neaua din afara palatului, o rochie de un alb imaculat. Deasupra rochiei ușor decoltate, strălucea un prețios șirag din perle, părând a fi un dar de la însuși zeul
Neptun, pentru frumusețea-i absolută. Și, într-un contrast armonios cu puritatea rochiei, părul ei,
ce părea că strânsese toată întunecimea nopții într-însul, se revărsa pe umerii dalbi, ajungându-i
până aproape de brâu. Farmecul ei se ascundea însă în privire, care cuprinse în câteva secunde
întreaga sală. Ochii ei întunecați răpiseră ceva din strălucirea lunii: deși erau negri, scoși parcă din
străfundurile Iadului, au fost atinși cu una dintre razele maiestuoase ale lunii, pentru a o îmbrăca
pe fată într-o aură de mister. Zâmbi. Un zâmbet timid, cu care imprimă pe chip o gingășie ca a unui
nou-născut. Pentru o secundă, își feri privirea de ale celorlalți, ce stăteau cu răsuflările tăiate, ca
nu cumva să piardă vreo mișcare a îngerului pogorât. Iar obrajii îi fură sărutați de petalele rozelor,
căci căpătară o nuanță roșiatică, dovedind astfel că păstra însă ceva uman în ea. Dar reveni la
seriozitatea unei statui de marmură la fel de repede. Farmecul gingașei copile din portretele lui
Grigorescu fu ocupat de măreția lui Venus din Milo, fără a sustrage însă din farmecul ei.
Apoi, încet, evlavios, puse mâna atât de delicat pe balustrada poleită cu aur, de ai fi zis că
îi este teamă ca nu cumva să distrugă, doar cu o atingere, construcția de piatră. Lăsă un picior să
alunece pe întâia treaptă, trena rochiei urmând-o lin, ca ținută de fluturi invizibili. Nimeni nu își
dădu seama când ajunse la baza scărilor și, făcând o reverență de înaltă splendoare, i se alătură
unui bărbat care părea să nu fi fost văzut, din moment ce ea acapara întreaga suflare. Apoi, muzica
începu din nou. Acorduri de vioară umpleau aerul cu glasurile vesele, în timp ce perechile de tineri
se desfătau în dans.
Fata misterioasă nu se mai vedea. Dispăruse în neant, luată în zbor de semenii ei, îngerii,
cum spuse Alexander în sinea lui. Trebuia să recunoască, tânăra îi atrăsese atenția în mod deosebit,
dorindu-și cu ardoare să o admire îndeaproape. Și iată cum Dumnezeu își făcu întocmai treaba,
căci un domn se apropia cu pași repezi de locul în care stătea, având-o alături pe ea. Prințul își
spuse că trebuia ca acela să fie tatăl ei, cei doi având aceeași postură zveltă, dreaptă, cu o privire
la fel de ageră și pătrunzătoare. Ajungând în fața lui Alexander și a tatălui său, cei doi se înclinară
ceremonios în fața lor, după care bărbatul i adresă celuilalt părinte:
- Bine ați venit, Altețele Voastre! Sunt încântat că ați reușit să ne vizitați iubita noastră
patrie, Împărate Franz! Sper să vă fie pe plac.
- Mă bucur să vă întâlnesc în sfârșit, rege Nicolai! Sincer, țara domniei voastre arată diferit,
însă într-o manieră plăcută. Sunt sigur că și mie, și fiului meu ne va face plăcere să ne petrecem
o parte a timpului aici! - spuse Franz, după care adăugă, îndreptându-și privirile spre fata care
stătea tăcută alături. Dar cu cine am onoarea?
- Aceasta este fiica mea, prințesa Anzhela.
- Bun venit în țara noastră! Cât timp ne sunteți oaspeți, țara vă stă la dispoziție.
Zise prințesa, în timp ce, cu grația unei lebede, făcu o reverență.
- Prințesă Anzhela! Ce minunat că ne întâlnim! Acum, dacă îmi permiteți, doresc a vă prezenta fiul meu, prințul Alexander! Apoi adăugă, uitându-se la tânăr: Alexander, ți-o prezint pe viitoarea ta soție.
Alexander încremeni. Ochii lui verzi ațintiră privirile întunecate ale Anzhelei și un fior îi
trecu pe șira spinării când văzu ura nemărginită cu care era privit. Făcu însă reverența cuvenită și
zâmbi, dându-și seama cât era de norocos să aibă o asemenea soție. Un zâmbet șarmant, care ar fi
vrăjit orice ființă cu sufletul plăpând ca al unei femei. Dar Anzhela nu avea un suflet plăpând.
Dintr-o dată, muzica încărcată de veselie se opri. Și, cu un dor nespus, o vioară începu să
ofteze în ritmul unui vals, ca și cum timpul s-ar fi oprit în loc, pentru ca ea să execute cu o grație
absolută melodia. Fără a sta pe gânduri, Alexander întinse mâna către Anzhela și, privind-o cu
ochii de smarald, o întrebă:
- Îmi acordați acest dans?
Ea nu schiță niciun gest, ci doar întinse mâna, așezând-o într-a lui. Nu spuseră niciodată, dar în acel moment, sufletele celor doi s-au cutremurat, iar inimile le bătură, pentru câteva
secunde, în același timp. Se îndreptau către mijlocul sălii, unde nimeni nu îndrăznea să se armonizeze cu muzica și, sub privirile încremenite ale celorlalți, se așezară sub mărețul candelabru ce
atârna falnic de tavan. Când Anzhela își așeză mâna într-a lui, ochii ei îi analizară întreaga ființă.
Era înalt, astfel că ea trebui să își înalțe puțin fruntea pentru a-i putea imortaliza privirile. Cu toate
acestea, doar câțiva centimetri o despărțeau pentru a-i putea săruta buzele trandafirii. Părul său
negru acompania întocmai ochii verzi ca sufletul pădurii, unduindu-se. Nu vru să spună nimic, dar
Alexander observase cum era analizat de prințesă și, trebui să recunoască, îi plăcea să fie admirat.
Aruncă pentru câteva secunde ochii în jurul lor, văzând cum toți se uită înlemniți la ei, singurii care
au îndrăznit să danseze.
- Toată lumea se uită la tine, îi șopti el prințesei la ureche.
- Dacă s-ar uita la mine, s-ar speria, căci te-aș putea răni în câteva clipe și nu mi-ar părea
rău, răspunse Anzhela hotărât, cu un ton al vocii ce ar fi putut îngheța întreaga suflare.
Alexander o strânse mai tare de talie, aducând-o mai aproape de el. Era atât de apropiat de ea,
încât îi putea simți bătăile inimii, dorindu-și cu nesaț ca el să fie cel ce i-a făcut inima să galopeze.
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- Nu aș crede că sub un chip angelic ca al tău se ascunde o ființă atât de însetată să rănească. Îngerii știu ce vrei să faci?
- Dacă m-ai cunoaște mai bine, ai afla de ce sunt în stare.
- Anzhela, numele tău înseamnă "înger". Deja știu destule: voi avea un înger alături pentru
tot restul vieții. Un înger care vrea să mă rănească. Nu-i atât de rău: mai bine un înger care vrea
să-ți facă rău, decât un demon care spune că îți vrea binele. În final, tot îngerul va ceda, fiindcă
aripa lui e făurită din bunătatea sufletului, și dacă s-ar frânge, nu ar mai putea zbura. Îngerii sunt
vulnerabili.
- Greșești, adăugă ea, privindu-l în ochi. Îngerii nu sunt vulnerabili. Și nici eu.
Cei doi tăcură, privindu-se reciproc în ochi, acolo unde se țin cele mai prețioase conversații. Numai
mărețul pian alb, ce trona printre celelalte instrumente precum un rege măreț, își răsfrângea melodia în compania frumoasei lui regine, vioara. Timpul se oprise în loc. Nu erau decât ei doi, pianul
și vioara. Martori ai unui început fără sfârșit. Și, deși privirile ei erau pline de patos pentru cel ce o
înălța maiestuos de pe podeaua rece de marmură, sufletul Anzhelei lăsă ușa aceea veșnic încuiată
să se deschidă ușor, doar atât cât valsul să îi inunde făptura și să îi curgă prin vene. A fost de ajuns.
Iar el, cu privirile îndreptate către făptura angelică din fața sa, care îl privea ca pe un adevărat
osânditor (și până la urmă, cum s-ar putea numi acel om care îți curmă destinul, dacă nu osânditor?), încerca să acopere emoțiile ce le simțea cu un zâmbet atrăgător. Însă în ochii lui, verzi
precum pădurile Austriei, se putea vedea o urmă a prafului de lună: semn că prințesa își lăsase
amprenta asupra lui, o amprentă ce nu se va mai șterge vreodată.
Priviți din afară, părea că Iadul și Raiul s-au întâlnit și au decis să valseze. El, cu uniforma
militară de un negru ca tăciunele, părul la fel de întunecat precum îi este haina, în contrast cu tenul
lui alb ca petala crinului, desemna Iadul, pe când ea, cu rochia-i albă, imaculată, nepătată încă de
murdăria suferinței, lumina întreaga sală, la fel cum îngerii luminează cu aripile lor Paradisul.
Începând cu acel moment, firele destinelor celor doi aveau să fie cusute ca unul singur.
Și iată cum , în acea seară, un demon și un înger s-au înscris într-un joc fără oprire. Căci valsul celor doi abia acum începe.
Mențiune - Boștinaru Ana Maria,
17 ani, cl.a X-a,
Lic. Teoretic “Iulia Zamfirescu”, Mioveni, Argeș,
Prof. coord. Vrînceanu Georgiana

Crezi în miracole?

Mă trec o mulțime de stări și de emoții, provocate atât de cuvintele lui, cât și de faptul că mă
privește în ochi, atât de profund că nu mai pot gândi rațional. Îmi dau seama că, deși pare absurd,
încep să am sentimente față de acest băiat. Poate că o parte din a te îndrăgosti de cineva înseamnă
să te îndrăgostești de tine. Îmi place când sunt cu el. Îmi place să spun ce gândesc.
- Îmi e teamă de necunoscut. E frustrant să mă aflu într-o situație nouă și nu știu ce urmează să se
întâmple. Dar sentimentul de teamă este totodată combinat cu curiozitate, necunoscutul însemnând mister, iar cea mai frumoasă experiență pe care o putem trăi este misterul. Dacă nu ar exista
necunoscut, viața nu ar mai avea niciun farmec. Tocmai de asta îmi este teamă, de cât de mult
te poate fascina ceva ce în același timp te înspăimântă. Dar cea mai mare temere a mea este că
oamenii se schimbă din ce în ce mai mult, devin mai reci, mai indiferenți, mai superficiali în tot ce
gândesc, spun și fac, iar la un moment dat nu vor mai exista sentimente adevărate. Vom ajunge să
iubim obiecte, nu persoane. Iar asta este o lume în care nu îmi doresc să trăiesc.
- Nu mă fascinează misterul atât cât mă fascinezi tu. Gândești atât de profund și mă regăsesc în
cuvintele tale. Îmi place intensitatea cu care simți, gândești, vorbești, trăiești. Îmi transmiți și mie
stările tale. Dar încearcă să te bucuri mai mult, temându-te mai puțin. Nu te gândi când va fi ultima
zi, ci doar trăiește fiecare zi, ca și când ar fi ultima. Și te contrazic cu o chestie. Da, misterul este o
experiență frumoasă, dar cea mai frumoasă experiență pe care o putem trăi este iubirea. Și îți mai
spun ceva. Într-o lume superficială, tu să rămâi așa cum ești, tu cea reală și adevărată, pentru că
ești minunată, așa cum ești. Bunătatea poate fi uneori găsită și în mijlocul iadului.
- Poate fi iubirea trecătoare?
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- Nu știu, îmi răspunde vădit încurcat. Da. Nu. Poate...
- Să îți spun cum văd eu iubirea. Eu consider ca iubirea este eternă. Odată ce iubești pe cineva, acest
sentiment nu se va stinge niciodată. Iar de s-a stins, n-a fost iubire. Mereu va exista o părticică
din sufletul tău care va iubi acea persoană, care nu te va lăsa să nu te gândești la ea, să îi dorești
fericirea și să te bucure fericirea ei, chiar dacă nu faci și tu parte din ea. Să te facă să simți durere,
atunci când o știi tristă. Să îți trezească dorința de a o vedea zâmbind. Să nu te lase să o vorbești
decât de bine. Din iubire, facem lucruri nebunești. Suntem capabili chiar să ne sacrificăm pe sine,
în numele iubirii. Iubirea nu este ceva efemer.
Mă privește surprins și, cred eu, a rămas fără cuvinte.
- Ești absolut superbă. În acest moment, mi-aș dori să fie posibil să existe o lume în care să fim doar
noi doi. Iar timpul să se oprească. O lume a mea și a ta, o lume departe de toți cunoscuții, departe
de orice interdicție, de orice regret, de orice resentiment. O lume în care să fim doar noi doi.
Nu cred că bănuiește ce a trezit acum în mine. E atât e frumos să știi că există cineva care să îți
dorească atât de mult prezența, care să te facă să simți ceva, să simți că însemni mult pentru o altă
persoană, pentru un alt suflet. Nu pot nega faptul că nu mi-aș dori și eu asta. Curios cum o singură
persoană te poate face să simți atât de multe. Ce e fericirea dacă nu ce simt acum, aici, când sunt
cu el? Oare dacă nu l-aș fi întâlnit, mi-aș fi dat seama că îmi lipsește ceva?
- Hai cu mine! îmi spune el.
- Unde?
- Nu contează. Doar hai!
Zâmbim din toată inima unul celuilalt. Noi nu ne zâmbim fals. După ce clipesc, mă aflu în același
loc. Doar că soarele nu mai strălucește, nisipul nu mai este cald. Privesc cu respirația tăiată peisajul
dinaintea mea. Lumina lunii se reflectă în apa mării, sub cerul înțesat de stele, iar tot ce se aude
este sunetul lin al valurilor ce se sparg de mal. Îl văd înaintând în mare. Se întoarce o clipă din mers,
îmi zâmbește și mă îndeamnă să mă apropii cu un gest din cap. Și exact asta fac. Înaintez rapid și îl
stropesc cu apa rece. Mă stropește înapoi, iar eu țip ușor, în momentul în care apa îmi atinge pielea,
după care el o ia cu mult înainte. Încerc să îl ajung din urmă, însă nu reușesc. E prea rapid, mă dau
bătută. Mai înot puțin, privindu-l între timp și zâmbind de fiecare dată când îl surprind că se uită și
el la mine. Nu mi-aș dori ca aceste clipe să se termine vreodată. Obosesc rapid și mă întorc spre mal,
iar el mă urmează. Ne întindem pe nisipul rece care ni se lipește de spate, dar nu ne deranjează.
Privim stelele. Surâd la gândul nopții în care a avut loc ploaia de stele și tot în acea clipă văd o stea
căzătoare pe cer. Mă uit la el în timp ce mă privea și îmi șoptește:
- Pune-ți o dorință.
- Ce mi-aș putea dori mai mult decât această clipă?
Dacă m-aș putea afla oriunde în lume chiar acum, tot aici aș alege să fiu. Vreau ca acest moment
să dureze pentru totdeauna, dar nu vreau să pierd toate celelalte momente care vor veni. Vreau tot
viitorul nostru împreună, dar îl vreau aici și acum. Unii oameni intră în viața noastră neinvitați,
pentru ca mai apoi să devină universul nostru.
- Cele ce vor veni, răspunde la ce am spus cu câteva secunde în urmă, de parcă mi-ar fi citit gândurile.
Închid ochii și cad într-un somn adânc. Mă trezesc mângâierile blânde ale razelor soarelui. Când
deschid ochii nu mai sunt pe plajă. Mă uit în jurul meu, în stânga, în dreapta. Mă aflu în patul meu,
în camera mea. El nu mai este. Dar nu se poate. Ce s-a întâmplat? Am visat? Asta nu se poate. Nu se
poate să fi fost doar un vis. El este cel mai real sentiment pe care l-am trăit vreodată. Poate așa se
explică schimbările imposibile ale locurilor în care ne-am aflat. Dar dacă acum visez? Dacă totul
s-a întâmplat aievea, iar eu acum sunt într-un vis din care trebuie să mă trezesc din clipă în clipă?
Îmi trec mâinile prin păr de disperare, încercând să găsesc o soluție sau cel puțin o explicație pentru
tot ce s-a întâmplat. Iar atunci simt. Părul meu. Este ud. De la baia în mare în lumina lunii sub cerul
plin de stele. Deci nu am visat. Atunci ce s-a întâmplat, de fapt? Mă îmbrac și merg înspre locul meu
preferat de citit, cel de la marginea orașului, sperând cumva că poate am să îl revăd. Deși uneori
speranța poate fi otrăvitoare, e cam tot ce mi-a rămas. Însă pe drum nu mai înțeleg nimic. Unde
merg eu, de fapt? Ah, da, la locul meu preferat de citit. Și ce vreau să fac acolo? Ah, da, să îl găsesc
cumva, nu știu cum, pe acel băiat. Care băiat? Ah, da, cel șaten. Șaten era? Sigur nu era blond? Cine
să fie blond? Odată ajunsă, îmi văd acolo cartea. O deschid și văd că are semnul de carte la pagina
la care rămăsesem aseară. Dintr-o dată simt că nu știu ce caut aici. De ce anume am venit? Încerc
să îmi dau seama, dar degeaba. Deschid cartea și încep să citesc din ea. Citesc, fără însă a înțelege
ce citesc. Trebuie să se întâmple ceva, simt asta. Las cartea jos și aștept. Ce anume aștept, nici eu
nu știu. Dar simt că asta este ceea ce trebuie să fac. Timpul stă nemișcat, în vreme ce existența pulsează în mod insuportabil. Nu știu cât timp a trecut, un minut, o oră sau o eternitate, până când
îl văd. Un băiat, cam cât mine de înalt, cu părul șaten închis și cu mersul relaxat, se apropie ușor
de mine. Și îmi dau seama, nu, nu e doar un băiat, e băiatul. Băiatul pe care îl așteptam. Se așază
lângă mine, fără o vorbă, de parcă ne-am cunoaște, iar acesta ar fi cel mai firesc lucru pe care l-ar
putea face. Dar nu ne cunoaștem. Sau da? Nu cred că ne-am mai întâlnit până acum, dar simt că îl
cunosc. Stăm așa o vreme, privind în depărtare orașul, simțind că orice cuvânt rostit ar fi în plus.
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Acum știu, o simt. Pe el îl așteptam. Mă întorc ușor spre el și îmi dau seama după felul în care îmi
zâmbește că și el gândește la fel. Iar în clipa următoare, văd cum își îndreaptă palma peste mâna
mea. Închid ochii, așteptând să simt acea atingere. În momentul în care îmi atinge mâna mă trece
un fior ce mă face să îmi fie prea cald și prea frig în același timp. Atingerea lui înseamnă ordine și
haos, ca și cum aș fi asamblată și dezasamblată în același timp. Iar atunci văd. Văd înaintea mea
toate clipele ce le-am trăit și știu că urmează să le mai trăim, aceste minunate amintiri din viitor
pe care nu am răbdare până să le simt din nou. Mă uit la el, iar zâmbetul său îmi spune că și el
gândește la fel. Are o privire care mă face să simt milioane de fluturi, iar cu mâna în care am așezat
palma, se joacă mângâindu-mă ușor. Să îl revăd pentru prima oară i-a amintit inimii mele toate
motivele pentru care m-am îndrăgostit de el de la bun început. Un moment de regăsire face cât o
mie de ani de căutare. Mă strânge mai tare de mână, după care se aplecă și mă sărută delicat pe
obraz, iar eu mă emoționez toată. Acum sunt convinsă că totul este real.
- Crezi în miracole? mă întreabă el timid.
- Chiar viața e un miracol, răspund eu zâmbind.
Rămânem mult timp așa, împreună, fără să simțim nevoia să dăm glas vorbelor nespuse, doar cu
certitudinea că ținem cu adevărat unul la celălalt. Oricum, asemenea lucruri nu se pot exprima
verbal pe deplin.
					

Mențiune specială - Zsunkuly Andrea Carolina,
18 ani, cl. a XII-a,
Col. Naț. „Mihai Viteazul”, Sfântu Gheorghe, Covasna,
Prof. coord. Vișan Cristina

VEDETĂ PENTRU O ZI
Totul a început într-o dimineață înnorată de toamnă. Alarma telefonului a sunat ca în fiecare
dimineață, la ora 8:30. De abia am putut să-mi deschid ochii și să mă ridic în picioare.
Totul părea normal, până am fost la baie să mă spăl pe față. Gresia verde pe care o știam s-a
transformat într-una albă, lucioasă, iar pereții păreau mai mari. Ieșind speriată din baie, observ
camera mea total schimbată : canapeaua roșie extensibilă nu mai exista, nici biroul din lemn și
dulapul cu mânere rupte. În locul acestor lucruri, văd un pat mare cu o cuvertură crem, un birou
alb, imens, un dulap înalt până-n tavan și un televizor mai mare decât dulapul cel vechi. Nu puteam
înțelege ce se întâmplă.
Cobor alergând pe scările pe care înainte nu le aveam și văd în mijlocul bucătăriei luxoase o
femeie cu o eșarfă roșie, care nu semăna deloc cu mama mea.
- Unde ai fost? Sunt aici de o oră! O să întârzii la repetiții!
- Ce repetiții? Și cine ești tu, mai exact?
- Te-ai lovit la cap ? Cum adică cine sunt ? Sunt persoana care-ți organizează toate concertele,
repetițiile și întâlnirile cu fanii. Acum du-te și îmbracă-te cu hainele astea! Ai concert în două ore și
trebuie să fim acolo cu cel puțin o oră înainte, pentru a verifica dacă totul pe scenă este în regulă.
Am luat hainele de la ea și nu am zis nimic, pentru că, oricum, eram obosită și confuză.
Făcusem deja de trei ori turul casei, căutând un loc unde să mă schimb, nerealizând că mă
mișcam în cerc. După ceva timp, am reușit să găsesc un dressing mai mare decât dormitorul meu,
unde aveam atât de multe haine, încât nu cred că aș fi reușit să le probez pe toate, într-o lună.
Aranjată cu hainele primite, pe care le-am îmbrăcat foarte greu, ies în fața casei, unde femeia
cu eșarfă roșie mă aștepta înăuntrul unei limuzine albe, încărcată cu geamuri fumurii și asortată
cu un șofer la patru ace, care era atât de curată, încât sclipea în lumina soarelui puternic de vară.
Când m-am urcat în limuzină, am rămas uimită. Erau 3 banchete din piele așezate în cerc, iar în
centru o masă mare cu sucuri, sărățele și dulciuri.
În timp ce mă uitam pe geam, observând că nici măcar nu mai eram în orașul în care obișnuiam să locuiesc, o vedeam cu coada ochiului pe doamna cu eșarfă roșie dând panicată din picior.
- Dar de ce dați din picior ? Sunteți stresată ?
- Normal că sunt stresată ! Este primul concert organizat de mine, după o lungă perioadă
de timp, și noi deja întârziem.
- Nu vă mai plângeți atât ! Eu nu știu de ce locuiesc în alt oraș, de ce am altă casă, de ce merg
cu o limuzină și acum aflu că o să am un concert în 40 de minute.
- Cred că ai dormit strâmb aseară! Ești cea mai cunoscută cântăreață din țară și tu te prefaci că nu știi ce se întâmplă cu tine.
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În scurt timp, am ajuns în fața unui elicopter care făcea foarte multă gălăgie. Înainte să cobor,
doamna cu eșarfă roșie mi-a spus că elicopterul mă va duce pe acoperișul unui bloc imens, unde voi
cânta. Urcată în elicopter, puteam vedea fiecare colțișor al orașului. Totul părea un vis!
Peste zece minute, simțeam cum elicopterul începe să coboare. Uitându-mă în jos, puteam
vedea o grămadă de oameni filmând, aplaudând și țipând. De abia atunci mi-am dat seama cât de
importantă eram.
După ce am aterizat, am văzut doi oameni înalți, care purtau ochelari de soare și erau îmbrăcați în negru. Erau acolo pentru a împiedica mulțimea să se îmbulzească în mine. Venise timpul
să mă urc pe scenă: până acum nu-mi dădusem seama câți oameni voi dezamăgi dacă nu voi cânta
bine. Mi se înmuiaseră picioarele, când am făcut primul pas pe scenă.
Muzica începuse; eu nu știam ce să fac, nu știam niciun vers. Doamnei cu eșarfă roșie i se
făcuseră obrajii la fel de roșii precum eșarfa, iar oamenii îmbrăcați în negru cu ochelari de soare
dădeau din cap dezamăgitor pentru că nu mă comportam exact cum se așteptau ei. Mă uitam în
gol; pur și simplu îmi imaginam ce se va întâmpla după spectacol. Deja o vedeam pe doamna cu
eșarfă roșie făcându-mi capul calendar, pe oamenii îmbrăcați în negru dându-și demisia și fanii
cerând banii înapoi pe bilete. Nu voiam să mi se întâmple nimic din toate astea, așa că am început
să cânt cuvinte fără sens și încercam sa le rostesc după ritm. Nimănui nu părea că-i place, așa că
pur și simplu m-am oprit, până când doamna cu eșarfă roșie a urcat pe scenă și le-a spus tuturor
că spectacolul s-a terminat.
După ce toată lumea a plecat, doamna cu eșarfă roșie a trântit microfonul. Părea mai supărată decât mine, însă nu mi-a mai spus nimic. Nu a vorbit tot drumul spre casă, nici măcar nu a
mâncat din alunele care am observat că-i plăceau la nebunie, pentru că atunci când am venit la
concert nu se mai putea opri din mâncat. Nu înțelegeam de ce era supărată. Până la urmă, a fost
doar un concert. O să mai fie și altele. Cred că doar era dramatică. Și mie îmi părea rău că am dezamăgit oamenii care veniseră la concert, dar nu la fel de rău precum ei.
Când am ajuns acasă, m-am trântit pe canapeaua din sufragerie în care aproape mă scufundam la cât de pufoasă era și mi-am deschis telefonul. Pe internet erau o grămadă de păreri
împărțite, în legătură cu spectacolul. Fanii spuneau că nu a fost chiar așa de rău sau că poate eram
răcită și nu aveam voce, în timp ce alți necunoscuți, care nu prea mă plăceau, spuneau că a fost cel
mai plictisitor concert la care au fost martori din viața lor. M-a bucurat să văd că au fost și oameni
care au apreciat concertul, dar mi-am dat seama că este foarte greu sa fii o celebritate, deoarece
trebuie să faci totul perfect ca toată lumea să te placă și să nu îți pierzi din faimă.
Fusese o zi mult prea obositoare și voiam doar să mă întorc la viața mea normală și să îmi
revăd toate lucrurile din cameră, mai ales canapeaua roșie extensibilă, pentru că mi se părea de o
grămadă de ori mai confortabilă decât patul de acum, pe care îl puteam murdări imediat, pentru
că era de-un alb imaculat.
În sfârșit, mă pusesem în pat. Eram foarte obosită și imediat am adormit, iar dimineață mă
simțeam foarte odihnită. M-am ridicat din pat și, ca în fiecare dimineață, am fost să mă spăl pe
față. După ce am terminat, m-am șters pe față și nu mi-a venit să cred ochilor. Gresia albă și lucioasă revenise la normal. Era din nou verde, iar pereții erau mai mici. Am fugit înapoi în camera
mea unde canapeaua, biroul și dulapul erau din nou acolo. Totul revenise la normal. Eram în culmea fericirii.
Nu puteam înțelege ce s-a întâmplat și nici nu voiam să mă gândesc prea mult. Poate că a
fost un vis… sau poate nu. Nu cred că vom ști niciodată, voi lua această experiență drept o lecție: să
nu mai zic vreodată că aspir la viața altcuiva sau că viața mea nu e destul de bună.

Mențiune specială - Albu Iulia-Teodora,
13 ani, cl. a VII-a,
Șc. Gimn. nr.1 „Prof. Ion Vișoiu” Chitila, Ilfov,
Prof. Ion Felicia
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Tu și mintea mea
Noapte de noapte, m-am jucat cu inelul de la tine. E așa de mare, în palma mea. Sip, Sop,
Sap, Sep, propoziții categorice, analogice ca discuțiile noastre. Forme standard, băiete, vagi, toți,
toate, unii, unele, unde se ascund oare el și ea?... eu și tu? În spatele unor acronime sau, mai grav,
în dosul indiferenței. De ce ai băut în seara aia, băiete? Ce ai făcut, măi nenică, măi? Uite, asta e
problema, nu am înțeles nimic, la beție oamenii spun lucruri adevărate, sincere, neambalate. Stai
liniștit, că m-am gândit la tine beată, ochii tăi albaștri, moartea sufletului meu. Dar tu, cumințenia
pământului, băiat de 10, un trist la fel ca noi alții, protejat de aparențe, cât te-ai gândit la mine?...
Acum, îmi dau seama că tot zic că ești cuminte, când eu știu mai bine ce zace în tine. De mă
vei atinge vreodată, să știi că nu te las. Am corpul și mâinile prea murdare, ca să nu te preschimb,
băiete, în altul.
Dar... Dar... Dar, tânjesc după mirosul tău, băiete!
Dă-mi un semn că nu mi-am închipuit. Te-am visat sau, de fapt, te visez din nou?... Sunt
obosită... ai furat viața din mine cu ochii tăi albaștri, băiete.
Soarele apune, îl înghite marea și, cu o față senină, zâmbești... la mine. Ce copil erai! Mie
îmi era teamă de momentul în care toată realitatea pe care ne-am construit-o se prăbușește. Sufletele noastre erau atât de bătrâne, captive în corpurile unor adolescenți. Taci din gură, nu mă mai
chema, te rog, mai îmbată-te o dată... pentru mine... pentru tine.
Te așezi pe nisip și încerci să mă prinzi de mijloc, dar pentru că sunt o jucătoare, te trântesc
la pământ și mă las peste tine. Râsul tău sparge liniștea serii, iar eu îți pun palma pe buze, că mă
deconcentrezi. Ai profitat de momentul meu de ezitare și ai făcut schimbul de putere. Sunt jos, sub
tine, respir greu, parfumul tău, tricoul tău, dar mai grav, plâng.
Răcoarea îmi biciuiește spatele. Îmi strâng perna mai tare în brațe și încerc să mă opresc
din plâns. Îmi tot repet în minte că multe persoane în lumea asta mă iubesc... dar tu nu cred că ești
printre ele... Nu cred că mai rezist mult așa, am nevoie de căldura ta, așa că mă îmbrățișez singură.
M-ai lovit băiete, de ce? Fereastra mea înaltă îmi dă de înțeles că sunt două ieșiri pentru a ajunge
afară... Însă știu că trebuie să îți dau ție drumul, nu mie. Și trec secundele de sub pat atât de încet,
parcă se luptă...
Lumina. A apărut lumina. Cum? Unde? Când? Era doar întuneric... Ce am făcut, ce s-a
întâmplat? Nu voiam să se termine așa...
Telefonul meu nu ține cu mine. Mi-ai scris!... O, Doamne, băiete! Ce mesaj, vai, mi-ai zis că
mereu te simți fericit cu mine, că sunt specială și de aceea știi că cineva mă va iubi, dar acel cineva
nu ești tu... cel puțin nu acum...
Ai crăpat pânza, băiete. Să nu te mai văd niciodată... niciodată... până nu mă recuperez.
Însă ochii care nu se văd, nu se uită, se așteaptă...
Am luat 7 la chimie. Mai știi când ți-am zis că dau meditații? Ai fost mândru de mine, băiete!

Mențiune specială - Tătar Alexandra,
15 ani, cl. a IX-a,
Palatul Copiilor Cluj,
Prof. Leontina Copaciu
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ÎNGER MASCAT
Lumina. Atât de frumoasă, atât de maiestoasă. Dar, din păcate, neapreciată. O forță atât de
puternică, risipită. Cel puțin așa era acum mulți ani, atât de mulți încât, dacă povestești această
legendă, va începe o mare ceartă, unii oameni spunând că ai greșit undeva, ai adăugat ceva sau ai
scos ceva. Însă, este interzis să povestești legenda, deoarece conține blestemul ce a trezit la realitate umanitatea.
Nimeni nu aprecia baletul, toți îl vedeau inutil, mai puțin Alisa Williams. Ea vedea acest dans ca
pe o formă pentru a-și găsi pacea sufletească. Alisa provenea dintr-o familie bogată și puternică,
ei puteau controla și avea tot. Folosindu-se de această putere, Alisa a pus un blestem pe întreaga
omenire:
- Pentru că nu ați apreciat eleganța baletului, de acum veți depinde de el, deoarece va fi singurul
lucru ce va putea aduce lumina și fericirea voastră înapoi.
Până la vârsta când fiica ei a putut începe să danseze, oamenii au petrecut două decenii în întuneric. Și-au crescut copiii mai greu ca niciodată, încercau din greu să-i țină la distanță de familia
Williams. Însă, atunci când Denisse Williams a început a dansa, toți au venerat-o. Era clar, talentul
din sângele acestei familii era singura lor cale de salvare. Reveniseră, în sfârșit, la normalitate.
Așa a fost din generație în generație, povești cu final fericit. Până când totul s-a oprit. Evolette,
cea mai grațioasă și talentată balerină văzută de lume vreodată, nu putea avea copii. Sora ei,
Katerina, era prima din acea familie care să urască baletul. Ura s-a răspândit la următoarele 10
generații, până ce gena acestei familii s-a pierdut, ultima din neam neputând avea copii.
Balerinele, chiar de nu aveau sângele acelei familii, nu au renunțat, sperând că pot ajuta, chiar
dacă cu toții știau, nu mai exista nicio salvare.
Asta ne aduce în prezent, la cea mai arogantă și netalentată generație de balerine. Toate erau
cu nasul pe sus, se credeau cele mai bune, nimeni nu avea voie să le contrazică. Capul răutăților,
Aimee Taylor, le-a influențat pe restul fetelor. Toate își băteau joc de săteni, chiar și de balerinele începătoare, ce până atunci le idolatrizau. Însă, cel mai tare o urau pe Yarina, o adolescentă. Era una
dintre cele mai frumoase fete din sat, părul său lung și brunet, ochii ei verzi, obrajii și buzele sale
rozalii și zâmbetul ei o făceau să arate ca un înger. Chiar de era admirată, tot timpul îl petrecea
în casă, fiind foarte timidă. De fiecare dată când părinții o luau cu ei, se temea doar de întâlnirea
cu balerinele, ceea ce de multe ori se și întâmpla. În acele momente, îi spuneau tot felul de lucruri
despre corpul sau chipul ei. Anelisse, verișoara ei, atunci când auzea aceste lucruri, încerca să o
îmbuneze, spunându-i că fac toate astea din gelozie.
Ambele aveau o pasiune mare pentru balet, dar le era mult prea frică să încerce. Aveau toată
susținerea din partea părinților, dar în continuare nu voiau.
Vocile din capul lor, ce le aduceau la cunoștință tot ce nu fac bine, sentimentul de anxietate ce nu
le dădea pace, aveau atâtea motive să nu încerce, dar ceva distrugea toate aceste aspecte negative:
talentul lor. Erau des comparate de către rude cu balerinele din familia Williams.
Pentru că, pentru Yarina, ziua a început perfect, a decis să o petreacă afară. Această decizie a
fost una spontană, ceva foarte neobișnuit pentru ea. Avea un zâmbet până la urechi Anelisse, gândindu-se că, poate, a primit o veste bună.
- De ce ești atât de fericită astăzi? Te comporți de parcă am avea lumină.
- Și dacă chiar am avea?
- Cum? Neamul Williams e dispărut.
- Nu este adevărat.
- Ce vrei să spui, iar ai mari speranțe? Vocea ascuțită a lui Aimee se auzi de lângă ele.
- Nimic...
- Of, probabil aveai speranțe că tu ești din acea familie, nu? Talentul tău nu există, tu nu poți fi
o balerină!
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Întreaga sa zi perfectă acum era dusă pe apa sâmbetei. Lacrimile au început să-i curgă, fără a
se putea opri. Suspinele erau din ce în ce mai zgomotoase. Fugea, chiar dacă nu avea habar unde.
Pământul i-a fugit de sub picioare, căzând. Când a ridicat capul, a observat ceva ce i-a dat o idee,
avea să demonstreze lumii cine este și ce poate.
Muzica a început să răsune în sat. Nu era anunțat niciun spectacol al balerinelor și, totuși, frumoasa melodie se aude peste tot, din teatru. Cât mai multă lume s-a adunat acolo, vrând să vadă
ce se întâmplă.
O balerină, cu o mască albă pe față, un corp perfect și un talent rar întâlnit, dansa ca și cum
era singură. Eleganța din mișcările sale. Fiecare piruetă. Baletul părea atât de ușor atunci când
era practicat de anonima balerină. Era în același ritm cu muzica. Pe fundal, era o melodie unică,
specifică familiei Williams.
Oamenii din jurul scenei erau atât de prinși, încât nu au observat că totul era luminat. Fericirea
lor mult așteptată revenise. Șoapte multe se auzeau din mulțime, întrebarea “Cine este?” fiind cel
mai des întâlnită. Coregrafia dansată de ea avea doar pași de dans foarte complecși, nimeni nu a
putut să o practice până atunci.
Partea lentă a melodiei a început, părul ei s-a desprins, masca a căzut. Urma cel mai complex
pas, dar toată lumea știa cine este. Încrederea ei începea să dispară.
Pe scenă a urcat cineva. Anelisse. Voia să danseze alături de verișoara sa. Yarina i-a zâmbit,
încrederea începea să-i revină.
- Nu pot fi din familia Willimas! Nu au talent!
Chiar în acel moment, verișoarele, în perfect sincron, au reușit. Toate așteptările au fost depășite, ceea ce au reușit era mai departe de orice vis, orice speranță. Blestemul a fost rupt. Atunci
când două femei Williams dansează una lângă alta, blestemul se rupe. De aceea, se năștea doar un
copil. Dar atunci când s-au născut doi, unul din ei avea ură față de acest dans.
Se credea că acest neam s-a pierdut, deoarece Jane Williams și-a ascuns copiii și a mințit lumea,
spunând că nu poate da naștere, înainte de a dispărea din văzul lumii.
Îngerul anonim, a cărui identitate a fost dezvăluită, alături de verișoara sa, a doua parte din
salvarea fericirii, au fost de atunci apreciate. Aimee Taylor a fost detronată.
Finalul nefericit, întunecat și blestemat, prin magia pașilor de dans, multe zâmbete a asigurat,
devenind mai mult decât un vis, devenind o realitate perfectă.

Premiul III - Constantin Simina,
13 ani, cl. a V-a,
Șc. Gimn. nr. 3, Slobozia, Ialomița,
Prof. coord. Brașoveanu Ionela
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Bilet doar dus
(roman... fragment)
Capitolul I – Cale fără de-ntoarcere
Într-o dimineață de iulie 2013, eu şi echipajul meu ne pregătiserăm de călătoria noastră pe
Oceanul Atlantic, pentru a cerceta o insulă bizară, despre care se spunea că se deplasează din loc în
loc, unde ființe nemaivăzute şi nemaiauzite se aflau şi despre care se zvonea că nu poate fi găsită
decât de cei mai bravi şi demni dintre oameni.
Nu ştiam cât urma să stăm, dar trebuia să fie o călătorie degajată, unde nu doar să navigăm,
ci şi să ne relaxăm, de aceea eram 30 de persoane în echipaj, eu fiind căpitanul.
La scurt timp de la plecare, deja eram profund impresionată de priveliște. Apa era de-un
albastru deschis, atât de curată încât prin ea puteam observa felurite specii de animale acvatice.
Ridicam privirea şi mă uitam la soarele voios, dansând împreună cu câţiva norişori. Am închis
ochii, lăsând vântul să-mi mângâie pletele lungi, castanii, fiind cuprinsă câteva minute de o dulce
reverie.
Eram sigură că vom găsi acea insulă, puteam simți asta-n sângele care-mi pulsa în vene și în
aerul care-mi trecea prin plămâni.
După o zi întreagă de călătorie și după un somn liniștitor, mă trezisem și ieșisem puțin pe
punte. Aerul rece al dimineții mă îmbrățișa, dându-mi senzația că aș călători singură, că nimeni nu
ar fi în aproprierea mea, nici măcar pe vas.
M-am întors și am văzut o fetiță cu păr lung, brunetă și îmbrăcată în alb. Avea un aer puțin
straniu, iar când m-am îndreptat către ea, s-o întreb cum a ajuns la bord, a început să alerge.
Am urmărit-o până într-o încăpere a vasului, care rămăsese neamenajată. Locul era plin de
praf și pânze de păianjen, iar lumina pălea în mirosul înțepător de umiditate. Acolo se oprise cu
spatele la mine, întorcându-se ușor.
Stătea cu capul plecat și era desculță pe podeaua rece, de metal. M-am apropriat de ea, dar
brusc și-a ridicat privirea către mine, înmărmurindu-mă de spaimă, căci avea ochii în totalitate
albi.
- Trebuie să vă întoarceți, altfel tu vei fi răspunzătoare pentru ce se va întâmpla!, a spus încet,
cu vocea-i subțire de copil.
N-am apucat să-i mai spun nimic, căci și-a întins palma către mine, iar apoi un aer puternic
m-a tras înafara încăperii, trântind ușa de oțel în urma mea.
M-am dus înapoi, dar fata dispăruse. Pânzele de păianjen și mirosul nu mai erau, iar lumina
era orbitoare acum.
- Căpitane!, strigă cineva în spatele meu.
Fără să-i răspund, m-am întors către el, era Alex, co-căpitanul și cel mai bun prieten al meu.
- Avem o problemă! Urmează-mă!
L-am urmat până într-o cabină, unde țineam proviziile. Toate fructele se stricaseră, fără motiv, iar legumele prinseseră un gust foarte sărat. Nu am avut de ales decât să le aruncăm.
Peste două zile, scena se repetă: eu eram pe punte, am văzut fetița, am urmat-o și ne-am oprit
în acea încăpere oțelită și iar înfricoșătoare. Stătea cu capul plecat, m-am apropriat de ea din nou,
dar de data aceasta m-am apropriat mai mult. Fata nu mai arăta la fel. Acum avea ochii în totalitate negri, fața murdară, dinții urâți și părul ciufulit.
- Te-am avertizat!, a spus de data asta, cu o voce foarte groasă și răgușită.
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Speriată, m-am trezit, realizând că a fost doar un coșmar. Era cu puțin trecut de miezul nopții,
am ieșit din cabină, să iau puțin aer.
Vremea nu mai era frumoasă, urma să înceapă o furtună, așa că i-am trezit pe Michel și pe
Albert, să mă ajute să fac pregătirile necesare. De asemenea, am anunțat și cârmașul, pe Elliot, să
aibă grijă.
După ce am terminat, cei doi s-au dus înapoi, în cabinele lor, iar eu am rămas pe punte, să
supraveghez.
Lângă balustradă, am observat-o din nou pe fată. M-am dus la ea, iar fata s-a întors către
mine brusc.
- E numai vina ta! Trebuia să vă întoarceți! mi-a spus în ascendo, lungind vocalele, iar vocea-i
era foarte subțire, ba chiar asurzitoare.
În timp ce-mi vorbea, părul i se ridicase, devenind toată albă, iar apoi se transformă în ceață.
Imediat după dispariția ei, un tunet se auzi din spatele nostru, iar pe cer începură să joace
fulgerele. I-am trezit pe toți și le-am spus să nu iasă afară din cabinele lor, astfel încât doar eu, cârmașul Elliot și co-căpitanul Alex să gestionăm situația.
Valurile deveniseră foarte agitate, mai aveau puțin și ne înghițeau, animalele acvatice ne săreau pe vas și începuse o ploaie așa cum nu s-a mai văzut.
Preț de două ore, am reușit să facem față furtunii, dar apoi Elliot a căzut peste bord, iar Alex
i-a luat locul la cârmă. Nu mai era urmă de cârmaș, acesta a fost înghițit de valurile nemiloase...
Cerul se preschimbă în roșu, iar picăturile de ploaie deveniseră sângerii. Îmi umpluseră cămașa de pete, apoi eu și Alex ne uitam unul la celălalt, șoptindu-ne din priviri că venea sfârșitul. Spaima ne domina chipurile și sufletele.
Deodată, niște voci stranii și necunoscute au început să țipe de nicăieri. M-am uitat la palmele
mele și le vedeam tremurând. Îmi rămăsese în minte imaginea fetiței, încercam să înțeleg ce s-a
întâmplat, dar mi-era peste putință.
Din ocean, se ridică o bestie mare, cu ochii roșii și cu colți lungi, care a scos un răget puternic,
iar apoi s-a făcut nevăzută, aruncându-se în apă.
În locul în care s-a scufundat, s-a format un vârtej uriaș, iar Alex a alunecat pe podeaua udă
și a căzut peste bord, dar eu reușisem să-l prind de braț. Apoi, un val l-a răpit și l-a făcut dispărut.
Vaporul se rupse în două și a fost înghițit de valuri.
La ceva timp, m-am trezit pe o plajă, unde nisipul era albastru. Nu știam ce zi era sau cât era
ceasul. Aveam hainele rupte, eram însetată și înfometată. Buzele-mi erau uscate și mă usturau.
Uitându-mă în jur, am observat o ființă mică, ce semăna unui pui de dragon, iar apoi am realizat:
găsisem insula stranie, unde lucruri nemaivăzute și nemaiauzite se aflau. Cât despre echipajul meu,
n-am mai aflat nimic. Ne-am scufundat cu toții și nu înțelegeam cum de eu supraviețuisem.
Mă întrebam continuu dacă oare a meritat această căutare, am găsit un loc mirific, dar am
dat în schimb un echipaj întreg, niște oameni buni, niște prieteni ce au fost ca o familie pentru mine!

Premiul III - Dumitru Georgiana Andreea,
18 ani,
Lic. Teoretic „Ion Ghica” Răcari, Dâmbovița,
Prof. îndrumător: Mușat Valentina
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Hoțul de dorințe
În vremuri străvechi și de mult uitate, pe când oamenii vorbeau alte limbi, trăia într-un orășel
o domnișoară pe nume Charlotte. Aceasta provenea dintr-o familie bogată, tatăl său fiind patronul
unui bar din acel orășel. Mama sa nu muncea, ci se ocupa de creșterea ei.
La împlinirea vârstei de 15 ani, Charlotte a primit în dar de la părinții săi un căţeluş, pe care
l-a numit Togo. De atunci, Charlotte a fost nedespărţită de Togo. Dar aceasta nu îl avea doar pe
Togo prieten, ci și pe Cupid, renul găsit în pădurea din apropierea orășelului.
Cea mai mare parte din timp, Charlotte şi-o petrecea cu nasul în cărți sau jucându-se cu Togo
și Cupid. Dar toate acestea până într-o zi, când…
Era o dimineață geroasă. Festivalul Iernii se deschisese în urmă cu două zile. Charlotte era la
marginea patinoarului, împreună cu Togo, singurul ei prieten.
- Bună, Charlotte! Ce faci?
- Bună, Sophie! Am venit și eu la patinoar. Este aproape tot orășelul aici!
Sophie era o fetiță de 10 anișori, puțin ciudată. Singurul lucru pe care ea și-l dorea era o păpușă din vitrina magazinului de jucării.
- Ţi-ai cumpărat păpușa aceea pe care ți-o doreai de mult timp?, a întrebat Charlotte, sperând
că va putea sta liniștită dacă va pleca Sophie.
- Ce păpușă? Eu nu mi-am dorit niciodată o păpușă!
- Dar…
Charlotte rămăsese nedumerită. Cum era posibil așa ceva? Sophie uitase de dorinţa sa…
Confuză, Charlotte începu să meargă spre casă.
- Charlotte! De când nu te-am mai văzut!
- Doamna Emily! Mă bucur să vă revăd! Dar nu v-aţi luat câteva zile de concediu? Ultima dată
când ne-am întâlnit, aţi spus că vă doriți foarte mult o mică pauză.
- Am spus eu că îmi doresc câteva zile de concediu?
- Da! Ați spus că v-ar plăcea să puteți avea parte de o mică pauză.
- Îmi pare rău, Charlotte! Dar nu-mi aduc aminte să fi spus așa ceva…
Totul era din ce în ce mai ciudat! Sau, poate așa i se părea.
Ajunsă acasă, Charlotte tot nu înțelegea cum era posibil aşa ceva. Oamenii uitau de propriile
lor dorinţe!
- Charlotte! Ce voiai să mă întrebi?
Pentru că tatăl său i-a promis acum câteva zile că vor pleca undeva, Charlotte voia să afle mai
multe informaţii despre mica lor vacanță, așa că s-a gândit să vorbească cu tatăl său.
- Tată, acum câteva zile mi-ai promis că vom pleca într-o scurtă vacanță și mă întrebam…
- Când ți-am promis eu că vom pleca într-o mică vacanță? Nu vom pleca nicăieri!
- Dar ai promis…și ai spus că ți-ai dori şi tu…
- Charlotte, nu îmi aduc aminte să-mi fi dorit o vacanță.
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Charlotte a mers în camera sa și începu să plângă. Toţi se comportau atât de ciudat, ca și cum
ar fi uitat de propriile dorințe…
A doua zi, dis-de-dimineață, la bar își făcu apariția un băiat. Era îmbrăcat cu o haină din
blană de urs, iar în picioare avea o pereche de ghete din piele de căprioară. Avea ochii de culoarea
scânteii și pletele de aur.
Atenția lui Charlotte se redirecționă dinspre băiat către doamna Grace, o veche cunoștință.
Obișnuia să vină aici în fiecare dimineață, pentru a bea un ceai fierbinte, dar de data asta se pare
că se comporta foarte ciudat. De fapt, nu era singura. Gândurile stranii ale lui Charlotte i-au fost
întrerupte de o voce străină.
- Bună, Charlotte! Ce faci?
Charlotte se întoarse. Lângă ea stătea băiatul, uitându-se în ochii ei.
- Bună! Dar de unde îmi știi numele?, întrebă Charlotte.
- Eu știu totul, zâmbi băiatul. Apropo, poți să-mi spui William.
Charlotte rămase pierdută printre gânduri, dar cu ochii ațintiți asupra lui William, strălucind
mai puternic decât soarele. Când William și-a întors privirea, în încăpere se lăsă un ger cumplit.
- Ne vedem diseară, la patinoar?
Charlotte nici nu mai apucă să termine ce avea de spus, deoarece William plecase, dar cu
siguranță aveau să se întâlnească diseară, la patinoar.
Și timpul trecea, iar Charlotte se simțea tot mai atrasă de William. Dar chiar și cu toate
aceste sentimente, ceva tot nu era în regulă. William îi ascundea un secret, unul foarte important.
Charlotte își dorea cu ardoare să știe ce îl necăjește pe William, iar William își dorea cu ardoare ca
Charlotte să nu îi afle secretul, dar adevărul era destul de crud. În timp ce Charlotte ar fi dat totul
pentru a-l face fericit pe William, acesta și-a bătut joc de ea, vrăjind-o cu frumusețea sa, ca apoi să
se joace cu sentimentele ei. Toate acestea pentru a-i fura dorința…
William era vinovat pentru ceea ce începuse să se întâmple cu oamenii. El le fura dorințele…
Charlotte rămăsese singurul om care mai avea o dorință. Din această cauză, William și-a părăsit
palatul său de gheață. A vrut să-i fure și ei dorința… În timp ce ea nu știa cum să-i arate cât de mult
îl iubește, el nu știa cum să-i fure dorința…
Toată povestea asta de dragoste se sfârșește în lacrimi amare, pline de durere, dor și sentimente adânc îngropate, lăsate uitării…
Lunile treceau, iar starea de sănătate a oamenii devenea din ce în ce mai gravă. Nu știau să
se mai bucure de nimic. Erau mereu triști, fără dorințe, de parcă inima lor era făcută din piatră.
Fiindcă nu a mai putut suporta monotonia, Charlotte s-a hotărât să mergă la palatul hoțului
de dorințe și să vobească cu William, pentru a le da oamenilor înapoi dorințele furate. Nu stătu
deloc pe gânduri, ci plecă imediat.
Călătoria a durat o zi. Ajunsă în fața palatului, Charlotte fu întâmpinată de doi urși polari
imenși.
- Ce cauți tu aici?, întrebă încruntat ursul din dreapta.
- Am venit ca să vorbesc cu William. Nu am venit aici cu gânduri rele, ci cu gânduri pașnice.
- Mmmm, deci ai venit ca să vorbești cu prințul William…
Urșii se uitară unul la celălalt.
- Bine, intră!
Porțile imense ale palatului se deschiseră. Charlotte păși înăuntru.
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- Cine îndrăznește să intre în palatul meu?
O voce atât de familiară lui Charlotte se auzi de undeva, din spatele ei. Era vocea pe care
cândva își dorea să o poată auzi tot timpul… vocea lui William!
- Charlotte! Am crezut că ai uitat de mine… .
În vocea lui William se simțea oarecum dorul... Nici el nu uitase ceea ce fusese între el și
Charlotte.
- William, am venit ca să te rog să le dai înapoi dorințele oamenilor. Dacă ție nu ți s-a îndeplinit dorința de a avea mulți prieteni, asta nu înseamnă că nici dorințele celorlalți nu trebuie să se
îndeplinească. Ai văzut cât de triști sunt... Te rog! Îți dau la schimb inima mea!
Auzind aceste cuvinte, William s-a uitat în ochii lui Charlotte.
- Nu îmi doresc inima ta în schimbul la nimic pe lumea asta! Dar aș vrea să-ți cuceresc inima
în schimbul a totul de pe lumea asta!
Și uite așa, scânteia din cei doi s-a aprins, iar hoțul dorințelor a devenit un băiat cu mulți
prieteni și o poveste de dragoste. Desigur, după ce a dat înapoi dorințele oamenilor.
Premiul III - Argatu Maria,
13 ani, cl. a VI-a
Col. Național “Al. I. Cuza”, Focșani, Vrancea,
Prof. coord. Norocea Ana Maria
În stația de cer
Soarele de noiembrie era un ban topit, sufocat de cetele de nori. Undeva, două mașini se
sărută, iar zgomotul sărutului sperie un copil care eliberează, fără să vrea, un balon fulgerător
de roșu, care se înalță spre cer, nepăsător la lacrimile sale. Maria, aflată în apropiere, vede doar
balonul care urcă deasupra copacilor goi, ce decupează cerul în forme rebele, ilogice. Își spune:
„Pare fericit” și intră în curtea spitalului. Balonul zburdă liber pe cer și curând piere din ochii
tuturor. Chiar părea vesel!
Spitalul mereu a avut o notorietate nefericită sau cel puțin înfricoșătoare. E cumva locul
unde viața și moartea își fac de cap! Acest haos însă nu pare să o sperie pe Maria care e înghițită de
incintă.
Parcurge bine-cunoscutul drum dintre pereții sufocanți ai clădirii și ajunge într-un coridor
lung și mult prea îngust pentru acea adevărată diversitate de oameni ce așteptau, unii pe scaunele
uzate, alții în picioare, sprijinind pereții. Fata deschide gura pentru a saluta, dar simți că voia
să facă „ceva ilegal”, așa că nu zise nimic. Mama ei ar considera asta ca fiind „ceva ilegal” și ar
pedepsi-o pe fata ei conform articolului 17, alineatul 5 din Codul Stupid de Reglementare a Politeții
(zis CSRP), inventat de însăși dânsa. În acest moment, chiar își dorea ca mama ei să apară de undeva și să o mustre, făcând-o de rușine în fața tuturor.
Pentru că niciun scaun nu era liber, Maria își întinde discret geaca pe jos, folosind tot
rafinamentul de care putea da dovadă într-o asemenea situație, și se trântește cu indolență pe
podeaua umedă, acum acoperită. Cu siguranță, acum și-ar fi dorit să capete superputerea de a fi
invizibilă, dar nu le putem avea pe toate, iar cei prezenți aveau mutrele unora ce așteptau de suficient de mult timp încât să se fi săturat unii de alții până peste cap, deci o față nouă printre ei era
ca o gură de aer proaspăt. Astfel că toți erau numai ochi și urechi. Creierul uman are acel talent
dubios de a simți când e privit, de aceea cred că în acele momente ea simțea cu fiecare celulă din
corp că era urmărită. Sincer, nu îi învinovățesc pentru anxietatea pe care i-o provocau, dat fiind
faptul că nou-venita avea o înfățișare ce, în acea atmosferă de repulsie, cu greu ar fi putut trece
neobservată. Îmbrăcată obișnuit, deși cam funebru, avea un hanorac cu emblema unei trupe din
Rusia și vă spun cu mâna pe inimă că, dacă aș fi văzut creatura aceea hidoasă de pe hanorac, pe
vremea când aveam cinci ani, și azi aș verifica ce se ascunde sub pat, înainte de culcare! Pe lângă
faptul că părea mai tăcută ca un mut, avea aura unei persoane zgârcite la somn și, moleșită fiind,
un căscat de al ei aproape că ar fi înghițit lumea întreagă. Totuși, lăsând la o parte toate aceste
caracteristici, poate inutile, cel mai bătător la ochi era că răsărise în sala aceea de una singură.
Multe întrebări își făceau prezența în aer, aproape până la personificare, dar atât timp cât nu
făcea contact vizual cu nimeni, nu avea să fie deranjată. Așa că își luă telefonul și începu să asculte
149

niște muzică - în căști, bineînțeles, ignorând ochii curioșilor. Datorită liniștii din jur, ne putem roti
privirea prin strâmta sală între pereții căreia se înghesuiau vreo douăzeci de oameni care nu vor
lua toți parte la povestioara noastră, deci, hai să nu ne concentrăm asupra tuturora.
Pe scaunul din stânga Mariei, stătea un domn destul de trecut prin viață, cu părul încărunțit
și cu un calm deosebit, având în vedere cât îi fuseseră puși la încercare nervii în ultimele două ore.
Asta numesc eu „har”! De asemenea, brațul lui nu arăta prea grozav. Chiar lângă el, ședea o femeie
care arăta ca și cum căzuse când se smulsese din una dintre picturile lui Fernando Botero și astfel
ajunsese la spital. Câteodată se oprea din trăncănit și își amintea unde se afla, plângându-se cu
emfază ba că își rupsese o coastă, ba că își sucise glezna, ba că avea ditamai cucuiul, deși zâmbetul
îi rămânea zugrăvit pe chip. Dumnezeu știe ce o avea, că eu una nu am reușit să îmi dau seama! De
cucui tind să o cred, că părea să aibă ceva cu capul, probabil așa era ea, din naștere. De altfel, foarte
drăguță!
În fața adolescentei, stătea o doamnă subțire, al cărei chip blajin era definiția unei
îmbătrâniri grațioase și fermecătoare. Singura problemă era machiajul exagerat, ce o făcea să
pară proaspăt aranjată într-un meci de box. Totuși, doar fiindcă era cât de cât plăcută la privire,
nu înseamnă că era și de treabă și o să aflați imediat de unde am convingerea asta. Având în vedere
cum se prezenta, probabil venise doar pentru un scurt control de rutină. În dreapta ei, se aflau un
băiețel la vreo opt ani, cu mâna în ghips, și mama lui, ce îmi inspira nevoie urgentă de somn. Analizând-o, am început să înțeleg de ce unii pământeni nu vor să aibă copii. Băiatul se zbenguia în
jurul maică-sii, în timp ce se juca cu o mașinuță. Îmi plac copiii doar din simplul fapt că ei se joacă
cu jucăriile, nu cu oamenii, spre deosebire de cei mari.
„Bucuriile după tristeți nu sunt deloc garantate”, începu o a doua melodie să răsune în
căștile Mariei care privea în podea spre nicăieri, când puștiul i se proțăpi în față și strigă de făcu și
păsările ce priveau de la fereastră să își ia zborul, distrugându-i fetei întreaga stare de zen:
- CE ASCULȚI?
Era gata să repete întrebarea, dar maică-sa sări ca arsă:
- Vai, Alin, e foarte urât să faci așa! Nici măcar...
- Eee, lasă-l în pace, e doar un copil!, se băgă în seamă doamna cu fața fleșcăită, neobservând
privirea fetei ce i-ar fi ucis pe toți, dacă ar fi putut. Plus că domnișoara nu a scos niciun sunet de
când a venit! Ia spune-ne, ce faci aici, de una singură? Ai venit la cineva?
- Nu, am venit doar ca să ascult muzică pe o podea rece, în duhoarea din spital, pentru că
îmi place să fac asta aici, firește! izbucni fata în cele din urmă.
- Wow, ai venit aici doar ca să asculți muzică? Ești ciudată, se hlizi cel mic la ea.
- Chiar drăguță!, surâse femeia cea grasă. Uite, hai să îți povestesc o fază! Cred că mi-am
rupt o coastă când hrăneam porumbeii.
- Cum ați reușit performanța asta? se arătă Maria brusc interesată.
- Păi, se aflau pe casă. Așa că am luat scara și am urcat să îi hrănesc și îți închipui ce s-a
întâmplat!
Băiatul începu să râdă și chițăi:
- Și eu am căzut! Eram doar eu și fratele meu acasă și mama ne lăsase de mâncare un
borcan cu zacuscă. Așa că eu l-am luat și am fugit, apoi m-am suit într-un copac. Blegul de fratemiu a venit sub pom și mi-a spus să fac bine să îi dau borcanul cu zacuscă, că altfel urcă și îl ia cu
forța. Și ghiciți ce! Nu i-am dat zacusca, așa că s-a urcat și el! Ne-am împins puțin și am căzut cu
tot cu o creangă a copacului. Din păcate, frate-miu nu a pățit nimic, fiindcă îl iubește viața, dar mai
rău e că borcanul s-a spart!
- Vai, ce tragedie!, zise femeia mai slabă și pufni batjocoritor.
- Da’ tu ai căzut direct cu fața pe asfalt, de arăți așa?, dădu replica băiatul, iar toți cei din sală
încercară să își ascundă zâmbetele. Doar Maria rânji. Maică-sa îl privi obosită și pariez că își spuse
în gând: „Seamănă cu taică-su!”.
Cucoana dădu să mai spună ceva, dar nu vom afla niciodată ce anume, deoarece fix atunci se
ivi o asistentă destul de tânără, o văzu pe adolescentă și îi spuse:
- Bună, Maria! Te conduc imediat la ea, așteaptă!
Apoi asistenta dispăru și bineînțeles că se găsi cineva care să își piardă ultima picătură de
răbdare:
- Serios?! Așteptăm aici de vreo două ore și tot pe ea o primește înainte! Oameni buni, cred
că mi-am rupt brațul și am impresia că se va vindeca, până mă primește doctorul!, sări ca ars
bărbatul.
- Hei, calmează-te amice! O să ne primească și pe noi, în curând!, încercă femeia cea drăguță
să îl liniștească și chiar avu sorți de izbândă, fiindcă, deși vizibil tot nervos, ,,amicul” se lăsă cuminte înapoi, pe scaun. Atunci, adolescenta întrebă:
- Dar dumnealui ce problemă are, de se află aici?
- Eu țineam de scară, răspunse el în locul femeii și o arătă cu degetul. I-am atenuat căderea.
- Wow... și ați murit?, întrebă puștiul care chiar părea hotărât să își înceapă în acel loc și în
acel moment cariera de comediant.
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Deja trei persoane păreau aruncate în hăuri de copilul care respira bucurie, până când
acesta începu să râdă, acoperind orice brumă de dispreț cu râsul lui, râzând cum doar un copil
poate să râdă. Unii par să aibă talentul de a face deșertul să înflorească. Pe aceeași listă se afla și
doamna cea drăguță, căreia nu puteam să nu îi admir bunătatea intrinsecă. Fernando Botero făcuse o treabă bună! Aceasta întrebă blând, alegându-și atent cuvintele:
- La cine ai venit în vizită, draga mea?
- La mama mea! De acestă dată răspunsul fusese clar, fără să deconspire vreo emoție.
- Îmi pare rău, se simte bine?
- Dacă se simțea bine, nu era aici.
- Firește, dar sunt sigură că va fi bine, trebuie doar să îți păstrezi speranța!
- Înainte mai aveam speranță, dar acum, din fericire, nu mai am niciuna!, spuse și zâmbi
amar.
La auzul acestor vorbe, femeia scormoni în straița gigantică pe care o purta, scoase un pumn
de acadele și zise:
- Zahărul mereu ajută, în situațiile mai neplăcute. Pe mine m-a ajutat întotdeauna.
Apoi împărți tuturor „leacurile”, dându-i pe furiș mai multe Mariei. Amândouă știau că mai
târziu va avea nevoie de mai multe. Apoi, cu toți începură a povesti despre câte-n lună și-n stele.
Râsetele se împrăștiau prin încăpere, în vreme ce puștiul mai făcea câte o glumă, când se vorbea
despre darul numit „copilărie” sau când cei mari bârfeau despre sforăitul partenerilor lor. Adulții
sunt ciudați rău! Bine că erau doi copii în locul ăla! Pardon, un copil și o adolescentă! Știu ce nașpa
e ca, în calitate de persoană aflată în acel punct dintre maturitate și copilărie, să fii numită în continuare doar un copil cu caș la gură.
Poate că, până la urmă, femeia aceea nu avea nimic cu capul, deci retrag ce am spus mai sus,
probabil șterg cuvintele de pe hârtie mai târziu, dacă-mi mai amintesc. În apărarea mea, presupun
că uneori e ușor să confunzi un om fericit cu un nebun! Datorită ei, viața părea să cânte în preajmă,
la vioară.
Dintr-o dată, într-un vals tainic, melancolic, precum acoperită de un văl de abur, durerea părea să se piardă, lăsând liniștea să intre în scenă. Deasupra lor, o pace de eternitate scurtă și fragilă
plutește ca o negură nețărmurită, aducând cu ea ecouri ale trecutului, purtate de zefirul dulce
al unor visuri și speranțe demult uitate. Amintiri dragi le-au pus zâmbete pure pe buze. Fiecare
poartă o greutate în suflet, precum o comoară adânc îngropată, pe unii îi face să plângă, pe alții să
zâmbească. Unii râd ca niște nebuni, când viața le face o poantă, în timp ce altora lacrimile le sapă
fântâni în ochi!
În orice caz, nu credeam că îmi va fi dat să văd ceva atât de neobișnuit petrecându-se, mai
ales într-un spital. Acest lucru mă face să mă întreb dacă acelea erau chiar acadele! Îndrăznesc să
spun că atmosfera creată era mai presus de vorbele tuturor poeților, cu neputință de descris. Cu
siguranță semnul unui interludiu mai real ca stropii de ploaie!
Într-un salon rece și murdar, dintr-o vază drăguță, florile muribunde se descotorosesc de
petalele sângerii și arătă precum lacrimile oamenilor terminați. Cu ochii obosiți și genele dulci ca
luna, le privește absentă și visează să vadă frunzele verzi ale unei oaze în mijlocul pustietății de
nisip. Îi e frig și departe și fragil pare de tot ce o înconjoară! Ajunsese deja în stația de cer, când
asistenta a venit să vadă cum se simte.
Cinci minute mai târziu, aceeași asistentă vine în fața fetei care își terminase acadeaua și îi
spune: „A murit.”, apoi dispare. De data asta, tăcerea devine de-a dreptul asurzitoare, nimeni neștiind ce să spună. În scurt timp, după ce a înțeles pe de-a-ntregul informația, șopti: „Măcar nu îi e
frig acolo unde e”, se ridică înnebunitor de lent, pline de amărăciune fiindu-i mișcările și privind-o
pe femeia cea grasă, o întreabă:
- Apropo, cum te cheamă?
- Lola.
- Mulțumesc, Lola!
Apoi fata își luă rămas bun de la toți și dispăru din vederea tuturor, fără a apuca să le vadă
mâhnirea de pe chipuri. Pun pariu că femeia aceea nesuferită ar fi și plâns, dacă nu i-ar fi fost frică
că i se distruge machiajul. Totuși, ce mai ironie! Lola e un nume ce înseamnă „tristețe”.
Ajunsă afară din spital, adolescenta se așază pe trepte, atentă să nu stea în calea cuiva. Ia o
acadea primită de la Lola: „Pe mine mă va ajuta oare?” se întrebă zâmbind. Mama ei avea să fie
curând în cer și în pământ. Ce poantă bună! Privi spre cerul înnorat, gândindu-se la balonul pe care
îl văzuse înainte de a intra în spital. Părea liber, părea vesel, chiar părea fericit! Vru să mai ia o
acadea dintre celelalte, apoi își spuse că probabil va avea nevoie de ele mai târziu. Începu să plouă
și oamenii fugeau, deschizându-și umbrelele, scuturi împotriva lacrimilor cerului. Puțină ploaie nu
a ucis pe nimeni! Cu pași lenți, mergând ca prin vis, fata se îndreptă spre casă...
Premiul III - Mateș Daria,
14 ani, cl. a VII-a,
Șc. Gimn. „Horea”, Horea, jud. Alba,
Prof. coord. Popa Andra Claudia
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Întâlnire cu Pandēmia
A fost odată ca niciodată... dragă cititorule! Îți voi destăinui în rândurile următoare o poveste,
povestea mea. Da, vei intra într-o lume fabuloasă, în care eroina sunt eu, iar personajele... dar mai
bine urmărește cu atenție rîndurile care se înșiră ca mărgăritarele-n poveste!
Se făcea că am călătorit odată în Dispēria, un tărâm unde locuitorii apar în momentul în care
simți o emoție puternică, una pe care probabil ai mai simțit-o în trecut, dar pe care nu ai înțeles-o.
Cum am ajuns pe acest tărâm habar n-am, s-a-ntâmplat așa, din senin, fără să cer eu acest lucru. La
început, nu am înțeles ce caut acolo... Eram înconjurată de o câmpie verde, verde, iar printre firele
de iarbă udă puteai vedea iepuri sărind fericiți (parcă erau colegii mei din on-line, care se bucurau
că nu mai merg la școală). Albine și fluturi zburau în jurul meu, bucurându-se de vremea însorită,
fiindcă, am uitat să-ți spun, era la un început de primăvară. Trecură minute bune (sau să fi fost
zile? - nu știu, căci pierdusem noțiunea timpului), iar eu mă plimbam ascultând zumzetul voios al
albinelor. Mă simțeam bine, aveam o stare de confort.
Pe neașteptate, în spatele meu apăru o doamnă înaltă, îmbrăcată într-o rochie străvezie și
încălțată cu niște pantofi cu toc. Acesta a fost momentul când am întâlnit-o pe Pandēmia... aici
începând și conștientizarea poveștii mele pe tărâmul Dispēria. După ce am făcut cunoștință, am
înțeles că ea este regina unui tărâm nou, cu puțin timp în urmă de neimaginat, și că misiunea ei
era de a aduce aici elevi care se descurcă mai greu cu înțelegerea emoțiilor, într-un scop nobil:
pentru a-i ajuta. M-a condus spre un castel uriaș care era înconjurat de Lacul Amintirilor (interesant nume, nu?!).
Am urcat 500 de scări ca să ajungem în cel mai înalt vârf al castelului, unde ne așteptau patru
locuitori, îmbrăcați anost (cu un tricou și niște pantaloni) și care păreau surprinși că se aflau acolo.
S-au prezentat politicos, dar numele lor erau ... nu știu cum să vă zic, dar după chipul lor și culoarea
tricourilor puteai jura că alt nume nu li se potrivea: fata cu tricou roz era Fericire, băiatul cu tricou
albastru era Tristețe... Pe fata cu tricoul galben o chema Singurătate, iar pe băiatul cu tricoul roșu
îl chema Supărare. Mă uitam confuză la cele patru ființe... Regina mi-a explicat că acestea sunt de
fapt emoțiile și sentimentele mele, metamorfozate în oameni. Pandēmia mi-a mai spus și că îi era
greu să ajute elevii să înțeleagă ce simt și a transformat toate emoțiile în oameni, deoarece aceasta
era singura modalitate de a-i face să le înțeleagă. Nu mi-a spus ce se va întâmpla cu mine și de ce
m-a adus aici, dar înainte de a mă lăsa să plec, mi-a dat o cheie ciudată pe care mi-a sugerat să
o folosesc la ușa de la intrarea în noua mea locuință (pe care m-a asigurat că o voi găsi eu, doar
eram pe un tărâm magic, nu?), iar apoi să o pun intr-un loc ascuns, că voi avea nevoie de ea. Nu am
avut timp să pun întrebări suplimentare. În cameră a apărut un fum dens, ea și celelalte ființe au
dispărut, iar eu știam că a sosit timpul s-o iau din loc.
După ce am coborât cele 500 de scări și am trecut podul de deasupra lacului, am început să
caut locuința mea. Eram singură într-un loc necunoscut și mergeam tot înainte, fără să știu unde
ducea drumul. Am ajuns la finalul străzii, iar pe partea stângă era o clădire înaltă, în fața ușii fiind
un înscris mare: „Bun venit, elevi!”. Am intrat în clădire și ... cuvântul „liniște” nu vizitase niciodată
acel loc. Un vacarm neobișnuit stăpânea spațiul și nu știam ce anume îl producea. M-am uitat la
cheie și am văzut că pe ea scrie „39”. Am urcat la etajul al doilea și, pe ușa din fața mea, am văzut
același număr, așa că am rotit cheia în yală, înăuntru am dat de un hol mare, iar la dreapta și la
stânga erau câteva încăperi. Prima cameră era bucătăria, apoi sufrageria, baia, un dormitor, încă
o baie și încă un dormitor. Părea că nu stau singură și tocmai când gândeam acest lucru, parcă de
nicăieri, apăru o fată blondă, cu părul întins, de o vârstă cu mine. Ne-am prezentat fiecare și mi-a
spus că o cheamă Maia. Am vorbit toată după-amiaza despre modul în care am ajuns fiecare pe
acel tărâm, aranjând în același timp în dulap hainele găsite în mod miraculoe pe patul din dormitorul meu.
A trecut cam o săptămână de când ajunsesem în Dispēria (sau mai mult, habar n-am, v-am
spus că timpul nu are reguli pe acest tărâm) și mi-am dat seama că trebuie să mă obișnuiesc,
pentru că nu voi pleca prea curând. Făceam în fiecare zi ce fac cei de vârsta noastră: ne trezeam
târziu, stăteam mult pe device-uri pentru a accesa diferite rețele sociale, ne jucam diverse jocuri,
mai luam în mână câte o carte din biblioteca generoasă cu care era dotată sufrageria, dar nu ne
puteam concentra deloc pe lectură și o lăsam repede baltă, ascultam muzică sau ne uitam la videoclipuri. Într-o zi, pe când eu și Maia ne uitam la televizor, ca în lumea normală, la niște știri despre
Dispēria, ne-a sărit în ochi un anunț scris cu litere de-o șchioapă pe burtiera ecranului: „ De mâine,
la școală!”.
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Ne-am uitat una la alta și pur și simplu ne-am ridicat în picioare și, pline de elan și emoții,
am mers să ne pregătim pentru ziua următoare. Orice urmă de îndoială s-a risipit când un curier
a sunat la ușa noastră (îl chema Bunăvoință, conform ecusonului prins în piept!) și ne-a livrat pe
lângă haine, și cărți, ghiozdane, penare, caiete... Lucruri pe care le folosim la școală, în fiecare zi.
Prima zi de școală a trecut repede și a fost ca toate celelalte, nimic special. Eu cu Maia eram
în clasa a 7-a, așa cum trebuia să fim la școala de acasă. Ne-am făcut rapid prieteni care erau în
același an de studiu cu noi. Zilele treceau rapid și în oraș apăreau din ce în ce mai mulți locuitori... Zilele s-au scurs și, de ziua mea, am primit un cățel, cadou dorit de mine de ceva ani, iar în
următoarea dimineață, la fiecare pas dădeam peste oameni noi (Bucurie, Entuziasm, Amuzament),
toți îmbrăcați în culori diferite și toți părând a mă cunoaște! Când luam o notă mai mică la un test,
apăreau din nou locuitori noi (Dezamăgire, Eșec), pe care îi vedeam ieșind din blocul de vizavi.
Lumea aceasta de pe tărâmul Dispēria semăna mult cu lumea de acasă. Eu cu Maia eram apropiate, ne făceam temele împreună. Zilele treceau repede, nimeni nu știa cât mai stăm în Dispēria.
Am aflat de la un tip pe nume Atenție că existau unele persoane care au plecat, dar numai după ce
un anumit eveniment s-a întâmplat.
A trecut primăvara, vacanța se apropia, când a apărut o zi oribilă în viața mea... Bella, câinele
pe care l-am primit de ziua mea a murit, într-un accident (n-are rost să vă povestesc acum ce și
cum). În aceeași zi, am luat o notă mai mică la testul de la chimie și parcă toți prietenii s-au îndepărtat de mine (până și Maia). Toate aceste lucruri s-au întâmplat fără să mă aștept.
Au apărut noi identități în tărâm și toate lucrurile bune care mi s-au întâmplat parcă au
dispărut. Atunci a apărut regina Pandēmia, pe care nu am mai văzut-o de luni bune. Mi-a spus să
aduc acea cheie pe care mi-a dat-o prima dată când ne-am întâlnit. M-a așteptat în fața ușii, mi-a
înmânat o cutie ca un seif, care avea o gaură pentru o cheie. Sub privirile ei insistente, am deschis
micul seif, am ridicat ușor capacul. În ea se afla sclipici plutitor, ca un fel de magie. Pandēmia mi-a
șoptit la ureche să iau în mână acel praf. Am procedat întocmai și, în jurul meu, ca niște norișori,
au apărut secvențele triste din cele câteva luni bune în care am stat în Dispēria. Am lăsat ușor să
curgă sclipiciul înapoi, în cutie, și am închis capacul. Eram confuză. Pandēmia m-a luat de mână
și, pocnind din degete, am ajuns direct în fața lacului din jurul castelului. Nu era nimeni în jurul
nostru. Regina mi-a spus calm „Aruncă-l”, făcând un semn cu capul spre seiful din mâinile mele.
Am aruncat cufărul care s-a scufundat în apă și sclipiciul s-a evaporat în mod miraculos deasupra undelor line... M-am simțit ciudat, de parcă a fost un cutremur. Pandēmia mi-a spus ca-ntr-un
descântec că toate aceste lucruri rele nu trebuie să îmi strice viața. Am avut multe zile minunate,
în care m-am simțit de parcă aș fi avut cea mai frumoasă viață... Este normal să existe și zile rele,
dar trebuia să trec peste ele și să gândesc pozitiv, plină de speranță, indiferent de cât de dificile au
fost unele momente.
Dragă cititorule, călătoria în Dispēria m-a ajutat să înțeleg emoțiile pe care le simt. Înainte
de a părăsi acel tărâm, mi-am luat rămăs-bun de la toată lumea, de la toate persoanele metamorfozate de Pandēmia. Mă voi bucura ori de câte ori mă voi întâlni în viața mea cu vreuna dintre
ele, fiindcă mă voi concentra pe experiența creată de întâlnirea cu ele, experiență care mă va îmbogăți. Dacă voi proceda așa, voi fi echilibrată și voi putea depăși orice obstacol, voi transforma un
eșec într-un pas mic spre succes.
Și, încălecând pe-o șa, regina Dispēriei m-a adus acasă așa... unde, pur și simplu, stăteam
întinsă în pat, reflectând la experiența mea din timpul (neterminat, încă!) al pandemiei.

Premiul II - Bodea Rianna,
14 ani, cl. a VII-a,
Șc. Gimn. „Aron Densușianu”, Hațeg, Hunedoara,
Prof. coord. Nădășan Anca
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Parteneri & Sponsori & Colaboratori

1. PALATUL COPIILOR CLUJ
Cluj Napoca, str. Republicii, nr. 23, tel/fax:0264595765/0264596240, e-mail:pccluj@gmail.com
Palatul Copiilor este situat în centrul municipiului Cluj-Napoca (strada Republicii nr.23), având
filiale în cartierul Măraști (strada Fabricii de Zahar, nr.49), precum și în zona Munților Apuseni,
în comunele Băișoara și Caps-Valea Ierii. Palatul Copiilor are în subordine administrativă și
financiară Cluburile Copiilor din orașele Dej, Gherla, Turda, Câmpia-Turzii și Huedin.
2. CLUBUL COPIILOR TURDA

Turda, str. Dr. Ioan Rațiu, nr. 23, tel: 0264311536, 0757088201, e-mail: clubturda@gmail.com
3. CASA DE CULTURĂ TURDA

Turda, str. Avram Iancu, nr. 12, tel: 0264 311 980

4. S.C. COMPANIA DE APĂ ARIEȘ S.A.
Turda, str. Axente Sever, nr. 2, jud. Cluj
Telefon/Fax: 0264.311.771 / 0264.311.772
email: office@caaries.ro / www.caaries.ro
S.C. COMPANIA DE APA ARIEȘ S.A. Turda, înființată în anul 2007, este Operatorul Regional din
Regiunea Turda - Câmpia Turzii, județul Cluj. Principalul domeniu de activitate al operatorului
este tratarea-furnizarea apei potabile, respectiv colectarea-epurarea apei uzate din doua orașe
(Turda și Câmpia Turzii) și 11 comune (Mihai Viteazu, Viișoara, Săndulești, Luna, Tritenii de Jos,
Petreștii de Jos, Ploscoș, Ciurila, Călărași, Aiton, Tureni) iar din anul 2017 încă două comune au
fost incluse în arealul de deservire al CAA: Iara și Moldovenești. Totalul populației din aria de
operare este de aproximativ 100.000 locuitori. Compania de apă ARIEȘ furnizează apă potabilă
către circa 23.000 de clienți.
Consecventă în sprijinirea și promovarea comunității locale, Compania de Apă Arieș susține
proiecte din domenii cum ar fi: educație, protecția mediului, sport, sănătate și cultură. Compania
de Apa Arieș dezvoltă programe de implicare socială, întreprinde acțiuni de solidaritate și se
implică în acţiuni care vizează protecţia mediului, prezervarea resurselor de apă sau acțiuni
cu caracter social. Ca operator regional, acceptăm responsabilitatea socială care ne revine și
angajamentul față de oamenii din comunitatea pe care o deservim iar prin intermediul acțiunilor
întreprinse ne propunem să contribuim la o viață mai bună a comunității noastre, acordând
ajutor celor din jur, ținând cont de diversitatea socială. Compania de Apă Arieș contribuie esențial
la dezvoltarea durabilă a comunităţii pe care o deservește prin investiţii majore în infrastructura
de apă şi apă uzată din aria de operare, dovedind astfel grija pentru apă și mediu, pentru oameni
şi pentru un viitor mai bun.
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5. 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: 40-264436 253, e-mail:office@wilotrans.ro , ww.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.
6. 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.
7. 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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8. 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, mașini 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.
9. S.C. H T I INTERNATIONAL ROMANIA S.R.L. BRAȘOV

Sediul: Brașov, B-dul Muncii, nr. 22 A, etaj 1, cladirea BCR, cartier Racadau, Brasov, 500281,
Tel: +40 368440 745, Fax: + 40 368 440 74147
Depozit Brașov:Loc. Ghimbav DE301- DE 305 in incinta RA-RA Logistics, Tel: +0368 734 283,
Fax: +40368 88 00 29 e-mail:alin.moaca@hti-romania.ro
Punct de lucru Bacău: Str. Narciselor, nr.5A,Tel:+40234555002Fax: +40334405197, e-mail:hti@
hti-romania.ro. Punct de lucru Constanța B-dul Aurel Vlaicu nr 191C, Etaj 2 , Tel: +40 341425
197, Fax: +40341 425194, e-mail:hti@hti-romania.ro
Punct de lucru Cluj: loc. Stolna, Str. Principală, nr. 125, jud. Cluj, Tel: +40 0264 232 797 ,
Fax:+40 0264 232 797, e-mail:nicolae.pacurar@hti-romania.ro, mobil:0754 087 388, 0746 297022
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. Datorită numărului mare de parteneri de renume din Europa pe care îi reprezintă
și a pa- letei largi de produse desfăcute, HTI International Romania va asigura componentele de
instalații dorite în 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.
10. S.C. AMP GRUP S.R.L. CRAIOVA
Sediul: Craiova, str. Calea Severinului, nr.72, jud. Dolj, www.ampgrup.ro
tel: 0251 435 310, e-mail:office@ampgrup.ro
Punct de lucru: Câmpia Turzii
tel: 0785244294, e-mail: ampturda@gmail.ro; pachia.v@ampgrup.ro

Firma comercializează materiale pentru instalații de apă-gaz și canal, robineți și vane, cuplaje
și adaptoare, compensatori montaj, fitinguri, cămine canalizare și de vizitare, guri de scurgere
stradală, branșamente gaz, armături, apometre, hidranți, capace din fontă și compozit, servicii de
logistică și consultanță tehnică. Produsele provin de la producători din țară și de la producători
de top din extern. Calitatea și prețul competitiv sunt cele două repere esențiale ale produselor
comercializate.
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11. S.C. EMTAL ENERGY S.R.L. FLOREȘTI
Florești, jud. Cluj, str. Eroilor, nr.126, tel:0743240888, e-mail:office@emtal.ro

Furnizor de soluții pentru managementul apei. Soluții de captare a apei prin intermediul rigolelor și a gurilor de scurgere. Soluții de epurare prin intermediul stațiilor de epurare, separatoare de grăsimi, separatoare de hidrocarburi, fose septice, rezervoare vidanjabile, etc.
Soluții de pompare apă potabilă, apă pluvială, apă uzată și soluții anti-incendiu. Soluții pentru
recuperare apă pluvială. Rezervoare subterane și supraterane. Soluții de descărcare în sol prin
tunele de infiltrare și cămine de infiltrare.
Soluții de transport, acces și inspecție prin intermediul țevilor (PE/PVC/ceramică/fontă/
beton/etc), a căminelor de beton sau PE/PP, capace din fontă/compozit/etc. Geosintetice
(Geosin/Terasin/etc). Produse Sika.
12. S.C. LIBRALI CART S.R.L. TURDA
Sediul: Turda, str. Castanilor, nr.27, jud. Cluj
Punct de lucru: Turda, P-ța Republicii, nr. 35, tel:0749225155; singura librărie din Turda unde poți
găsi carte pentru toate vârstele, aparținând diferitelor genuri, editate și tipărite la cele mai renumite
edituri românești. Unitatea comercializează și produse de papetărie și birotică ale firmelor de top
din domeniu, precum și jucării pentru copii. Diversitatea, calitatea, prețurile competitive, precum
și amabilitatea personalului, sunt reperele de bază ale activității librăriei de carte din Turda.
13. EDITURA EIKON BUCUREȘTI

Director editură, d-l Valentin Ajder, tel: : 0728084802, e-mail:valentin.ajder@gmail.com
S.C. EIKON BOOKSTAGE S.R.L.; Contact : Str. Calea Giuleşti nr. 333, sector 6, Bucureşti,
Redacţia:tel: 021 348 1474,mobil: 0728084802, 0733131145,e-mail: contact@edituraeikon.ro,
Distribution:tel./fax:+4021348 14 74, mobil:+40733131145, http://www.librariaeikon.ro/
14. 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.
15. S.C. CENTER POINT EXIM TURDA

Turda, str. Aviatorilor, nr. 10/A. Punct de lucru: Turda, str. 22 Decembrie, nr. 64, tel/ fax: 0264
316 639, 0744585867, e-mail: centerpointmm@yahoo.com
Firmă specializată în comercializarea produselor din lemn; paleți și ambalaje din lemn,
elemente prelucrate din lemn, diverse produse din lemn la comandă, unde raportul calitate/
preț este prioritar.
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