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                                                  Știați că … ? 

 

 

Ex – libris = carte între cărți (latină) 

 

Formula ex – libris, urmată de numele proprietarului, are înțelesul de această carte face 

parte din cărțile lui ... 

 

Ex – libris:  

- mențiune făcută pe cărțile dintr-o bibliotecă, de stat sau particulară, pentru a se indica 

proprietarul ei; 

- imagine care explică tema colecției dintr-o bibliotecă; 

- vinietă aplicată pe o carte, purtând numele unei biblioteci; 

- o deviză, pe care bibliofilul o aplică pe cărțile sale; 

- un cuvânt reprezentativ pentru o colecție de cărți ale unui autor; 

- o sintagmă scrisă pe o carte, ce indică apartenența la o bibliotecă; 

- o ștampilă imprimată pe o carte, ce indică numele posesorului. 

 

Ex – libris poate fi: 

- o etichetă; 

- o gravură cu valoare artistică; 

- o pictură;  

-  un desen alb – negru; 

- o ștampilă; 

- un abțibild; 

- o bucată de hârtie alcalină, lipită pe carte, cu pastă de orez sau grâu, ori cu 

metilceluloză. 

Scripturam = scris (latină) 
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                                                                 Cuprins 

 

Adolescență 

În sfârșit, sub lumina reflectoarelor! – Călae Alexia – Maria 

Din nou, primăvară în Paris … – Călae Alexia – Maria 

Culoarul adolescenței – Călae Alexia – Maria 

Pașii vremii – Carp Alexandra – Andreea 
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Aventură/ Vacanță 
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O vacanță de vis – Carp Alexandra – Andreea 

Vânătoarea de comori – Haralambie Mihai – Cristian 

Mirajul amintirilor – Haralambie Mihai – Cristian 

Expediție – Secrieru Andreea 

Viață e frumoasă – Burcea Florian – Marian 

De ce eu? – Burcea Florian – Marian 

O lume cât o vacanță – Bărăscu Marius – Florin 

Viața ca o aventură – Coică Cătălin – Gabriel 

 

Toamna 
Doar Toamna … – Carp Alexandra – Andreea 

Toamnă cu parfum de … limba română – Iordache Maria - Iasmin 

Cămașa toamnei – Neamțu Nicolae - Daniel  

Noapte de toamnă – Nicula Cătălin - Florian 

 

Science-fiction 
Spre o altă lume – Călae Alexia – Andreea 

O zi pe Planeta Vrypton – Călae Alexia – Maria 

Un suflet rătăcitor – Carp Alexandra – Andreea 

În sfârșit, eu! – Carp Alexandra – Andreea 

Misum, nusum, Nek dum vor me luseum – Carp Alexandra – Andreea 

Unele probleme sunt dincolo de timp – Haralambie Mihai – Cristian 

Între două lumi – Secrieru Andreea 

Acțiunea Anti-Aris – Iordache Maria – Iasmin 

Portalul necunoscut – Iordache Maria – Iasmin 

Timpul știe să se corecteze singur – Burcea Florian – Marian 

Zâmbetele nefolosite se reportează – Burcea Florian – Marian 

Nici măcar un studiu – Popescu Vlad - Ștefan 

Doar un cer deasupra mea – Coică Cătălin – Gabriel 

 

Ora de limba română/ Universul lecturilor 
Între două lumi – Carp Alexandra – Andreea 

Ora de limba română – Carp Alexandra - Andreea 

Ora de limba română – Secrieru Andreea 

Ora de limba română – Obreja Adina 
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Sport 
Sportul pentru viață și viața pentru sport – Călae Alexia – Maria 

Lordum, vorsem; Nem lordum, vorsem! – Carp Alexandra – Andreea 

Câștigător la loteria vieții – Haralambie Mihai – Cristian 

Gânduri de jurnalist – Nicula Cătălin – Florian 

Matrioșca – Iordache Maria – Iasmin 

Roșu și Negru – Bărăscu Marius – Florin 

Un nou început – Neamțu Nicolae – Daniel 

Ai reușit, continuă; n-ai reușit, continuă! – Coică Cătălin – Gabriel 

 

Scrisori 
Scrisoare către Domnul Eminescu – Carp Alexandra – Andreea 

Privilegiu – Carp Alexandra - Andreea 

Scrisoare oficială – Haralambie Mihai – Cristian 

Scrisoare neoficială - Haralambie Mihai – Cristian 

O lume care se închide irevocabil - Haralambie Mihai – Cristian 

Scrisoare adresată elevilor Școlii Gimnaziale nr. 2, cu ocazia Zilei Naționale Brâncuși – 

Piscureanu Sorana – Andreea - Georgiana 

 

Jurnale 

Jurnalul unui pisoi rănit … în suflet – Călae Alexia – Maria 

Jurnalul Ioanei – Carp Alexandra – Andreea 

Jurnal de bord – Haralambie Mihai – Cristian 

Jurnalul unui puști olimpic – Dadiloveanu Mihai - Paul 

Jurnal de viață – Dună Mihail - Vicențiu 

 

Stop, drogurilor! 
Puterea zâmbetului și a iubirii – Carp Alexandra – Andreea 

De Crăciun – Haralambie Mihai – Cristian 

Pregătiți să ajungă în ceruri – Iordache Maria – Iasmin 

Destin – Bărăscu Marius – Florin 

 

Tradiții și obiceiuri 
Legenda Mărțișorului – Udișteanu Gabriela - Andreea 

Legenda Babei Dochia – Burcea Florian - Marian 

Dragobetele sărută fetele! – Pleșescu Alisia - Bianca 

Paștele la români – Gelea Maria - Valentina 

 

Rețete 
Rețetă pentru un om bun – Pleșescu Alisia - Bianca 

Rețetă pentru un om bun – Nour Andreea - Mădălina 

Rețetă pentru un om bun – Burcea Florian – Marian 
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                                               În loc de introducere 

 

          Bună seara!, vă spun imaginar, vouă – celor care scrieți Povești – care ați cucerit 

adevărul puțin al limbii și adevărul mult al vieții. Bună seara!, vă spun fictiv, pentru că aveți 

marele curaj de a scrie ce vedeți cu ochii minții, de a vă scrie gândurile, ce vi se clădesc 

singure, chiar dacă nu le chemați de prea departe. Bună seara!, vă spun ireal, fiindcă 

sprijiniți dureri trecute, pe care sufletul le adună, fără să vrea, dar și fără să le înțeleagă în 

totalitate, amintindu-vă că aceste Povești, luate separat sunt profunde, dar luate împreună 

devin realitate. 

          În paginile Ex-libris. Scripturam am adunat toate creațiile voastre literare, care au 

fost publicate în reviste precum ,,Ordinul povestitorilor” sau au fost premiate la concursurile 

naționale ,,Tinere condeie”, ,,Bucuria lecturii”, ,,Pașaport pentru cultură”, ,,Mesajul meu 

antidrog”, ,,Porți deschise NoNviolenței”, ,,Creativitatea, o șansă pentru evoluție”, ,,Un 

condei numit fairplay”, ,,Primăvară dulce europeană”, ,,Concursul Interdisciplinar de 

creație pe audiție muzicală: Muzica – artă, știință, emoție”, precum și la concursurile 

internaționale ,,Cufărul cu poveștile copilăriei” și ,,Primăvara, povestea unui nou început”.  

          La gânduri de oră târzie, vreau să vă reamintesc faptul că uneori totul capătă sens, 

motiv pentru care a apărut Ex-libris. Scripturam. Cărticica nu ar fi existat fără voi, pentru 

că – așa cum vă spuneam adesea – viața dă fiecăruia ce i se cuvine, dar nimic din ce nu e 

neted, resemnat și vulnerabil, nu e sortit să rămână. Vă îmbrățișez cu sufletul pe toți și vă 

invit la lectură. 

    

 

 

                                                                                       prof. Gabriela Condrache  

                                                                                       Școala Gimnazială nr. 2  
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                                                           Adolescență 

 

                              În sfârșit, sub lumina reflectoarelor! 

 
                                                                                                             Călae Alexia – Maria 

                                                                                                             clasa a VII-a B 

 

                    Păi, ... ce pot să mai zic: după toate cele întâmplate, eu chiar nu renunț! Sunt 

ambițioasă! Deși am avut atâtea motive să renunț la tot și să îmi trăiesc viața normal, nu 

am făcut-o. Și pot spune, că totul a meritat. Calea succesului și a destinului meu a avut 

multe obstacole, multe refuzuri și înfrângeri, multe dezamăgiri. Dar, am iubit ceea ce 

fac și știam că într-o bună zi toate acestea vor fi doar amintiri din cariera mea de 

cântăreață, momente care m-au ajutat să mă lansez. 

                    Prima apariție publică a fost la vârsta de zece ani, la un concurs, ,,Muzica Mundi” 

(parcă), la care am avut primul meu spectacol cu interpretare solo. Dar, să nu încep de 

aici, să o iau de la început! De mică eram pasionată de muzică: cântam, dansam, 

ascultam melodiile copilăriei mele, de dimineața până seara și le învățam versurile din 

două-trei ascultări. Îmi aduc aminte cu drag și țin minte ca și acum când cântam cu 

fetele din clasă în pauze și ,,ne prosteam”, râdeam și dansam. Deși am intrat în 

colectivul lor în clasa a doua, m-au primit cu brațele deschise, ca și cum aș fi fost una 

de-a lor din totdeauna. Apoi, am început să cânt la serbările școlare și așa, doamna 

profesoară de muzică m-a luat sub aripa-i de instructor. Datorită dumneaei am ajuns 

acolo unde sunt acum! M-a sprijinit și m-a încurajat să merg la primul meu spectacol, în 

prima tabără de muzică, la tot felul de concursuri și să încep să mă fac ,,mai auzită”. 

Însă, întotdeauna, părinții au fost parte din cheia succesului meu pentru că erau mereu 

lângă mine încurajându-mă. 

                    Multe, multe concursuri câștigate, multe repetiții și multă muncă m-au îndemnat 

să mă înscriu la prima audiție importantă din cariera pe care o voiam: audiția la 

,,Românii au talent”. M-am înscris cu o săptămână înaintea preselecțiilor, căci mă 

simțeam pregătită. Cu o ținută sclipitoare și o melodie greuță, cea a Rihannei, ,,Russian 

roulette”, pe care plămânii mei la doisprezece ani o duceau la bun sfârșit, am intrat în 

sala preselecțiilor, unde m-au cuprins toate emoțiile. Afară, aveam galerie: doi prieteni 

de-ai mei, Ana și Edi, împreună cu mama lor, au venit să mă susțină cu tot felul de 

pancarte colorate, de tipul ,,Alexia, starul nostru!” sau ,,Ești cea mai bună! Știm că poți 

s-o faci!” Când a pornit negativul, deja începusem să tremur din cale-afară. Prima notă 

am cam ratat-o, dar apoi m-am lăsat dusă de val pe ritmul melodiei și am cântat-o 

perfect până la refren, când am fost întreruptă. O doamnă tânără și drăguță mi-a spus să 

aștept câteva minute pe hol pentru a primi rezultatul. Ghinion! Cum eram un copil total 

necunoscut, nu am trecut testul. Am fost dezamăgită, am plâns, căci nu eram pregătită 

să primesc un refuz. M-am ridicat, însă, repede întrucât urmau alte concursuri. 

                    Am repetat mult mai mult, zi și noapte, pentru că, în curând, aveam să particip la 

audițiile pentru ,,Vocea României Junior”. M-a încurajat și ambiționat și mai tare faptul 

că doamna profesoară de română și colegii mei au fost lângă mine și m-au susținut. Nici 

acum nu le-am putut spune cât le mulțumesc pentru că au fost acolo, că au crezut în 

mine. După o săptămână și ceva am primit rezultatul prin e-mail: nici de data asta nu 

trecusem testul! Lumea mea se năruise! Nu mai aveam chef de nimic, nu mai voiam să 

cânt! Am luat o pauză de vreo lună, timp în care mi-am mai revenit și ușor-ușor mi-am 

reintrat în ritm. Eram pregătită ca la toamnă să particip și la ,,Next Star”, dar a intervenit 

ceva: trebuia să mă mut în San Francisco. Tatăl meu avea posibilitatea de a lucra acolo. 

Nici nu prea știam ce să zic: să mă bucur sau să fiu tristă? Erau ultimele mele luni 
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alături de colegi, familie, prieteni ... În august mă mutam. Pe de altă parte, începeam o 

viață nouă, aveam o șansă unică, acolo unde mi-am dorit mereu să trăiesc: în America. 

Un viitor strălucit mi se deschidea în fața ochilor.  

                   San Francisco nu a fost doar un oraș mare, frumos, cu străzi curate și fără trafic, ci 

și noua mea casă. Locuiam lângă port, într-o zonă superbă. Împlinisem 15 ani și am fost 

acceptată la un liceu de muzică. Cariera mea începea să înflorească cu fiecare spectacol, 

cu fiecare concert. La 17 ani deja eram cunoscută de toată America, ajungând să particip 

la evenimente foarte, foarte importante: ,,Radio Disney Awards”, ,,Met Gala”, 

,,Bilboard Music Awards”. Cu timpul, am început să îmi scriu propriile melodii și să 

ajung faimoasă în toată lumea. Când am împlinit 22 de ani, m-am stabilit în Los 

Angeles și mi-am anunțat primul turneu internațional, datorită faptului că am avut un 

mare succes cu noul album lansat. Eram cântăreață! Eram faimoasă! Visul meu 

devenise realitate din toate punctele de vedere. Eram sub lumina reflectoarelor!  

                   Acum, la 25 de ani, scriu aceste rânduri în cinstea zilelor superbe petrecute la 

concursuri, audiții și cu colegii. Toate acestea mi-au deschis drumul către șansa vieții 

mele. Scriu aceste rânduri și pentru a le mulțumi oamenilor care mi-au fost alături: 

părinți, prieteni, profesori, colegi, pentru tot sprijinul și încrederea acordată. Apreciez 

gestul oamenilor dragi, chiar dacă nu sunt genul declarativ. Cheia succesului meu este o 

lecție de viață pentru toată lumea: dacă iubești ceva cu adevărat, să nu renunți niciodată, 

oricât de greu ar fi! 

                    Mă numesc Alexia și am rămas aceeași dintotdeauna: aceeași pasiune, același vis 

și aceeași speranță!...    
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                                  Din nou primăvară în Paris … 

                                                                                                            Călae Alexia – Maria 

                                                                                                            clasa a VIII-a B 

 

          Fiecare dimineață începea la fel: o rutină zilnică și comodă însă, de azi, este un nou 

început și totul s-a schimbat. ,,Ce dimineață frumoasă și însorită de primăvară”, își spuse ea, 

sorbind tacticos din cafea. Nimic nu prevestea tragedia care avea să se întâmple. De pe balcon 

se pot vedea razele soarelui reflectându-se pe metalul turnului. Ale Turnului Eiffel. 

Întotdeauna a fost atentă la astfel de detalii, fiind o fire profundă și sentimentală, 

impresionând-o chiar și cel mai mic și mai rafinat detaliu dintr-un peisaj. A crescut în sudul 

Franței, la țară, printre întinsele livezi și viță-de-vie, de fiecare dată văzând și fiind parte din 

apusul și răsăritul soarelui, care erau un adevărat spectacol al naturii pentru ea. Aceste mici 

frânturi ale copilăriei sale pe care și le mai amintește constituie esența ființei ei, care au 

format-o ca adult. Astăzi, Lilou Mailys locuiește într-un apartament modern din partea 

centrală a Parisului și este redactor la revista ,,Charlie Hebdo”. 

          Cam așa urma să înceapă fiecare dimineață de acum încolo, Lilou savurându-și cafeaua 

la mica măsuță de pe balconul apartamentului său cu vedere asupra întregului Paris. Îi fusese 

dor de astfel de dimineți calde și liniștite de primăvară în care observa viața cotidiană a 

oamenilor și orașul care se deștepta. De obicei, în timp ce își bea cafeaua, se gândește la 

subiectele pe care le va aborda pentru revistă în săptămâna care vine. Astăzi, însă, este diferit. 

A venit primăvara iar, odată cu asta, și inspirația pentru un nou articol care, speră ea, să aibă 

succes în rândul cititorilor.  

          Lilou se îmbracă și se pregătește să plece spre biroul de redacție. Este o zi mare, cu 

multe lucruri mărețe și importante de făcut odată cu un nou început pentru ea: Lilou își reia 

pentru prima oară după mult timp activitatea la redacția revistei. 

          Câți dintre noi ne-am gândit că în timp ce noi, europenii, avem parte de o oarecare 

liniște și pace, în alte părți ale lumii sunt mii de oameni nevinovați care mor zilnic în războaie 

pe tema religiei sau a mentalității? În timp ce copiii din Europa trăiesc în pace și în armonie 

alături de familiile lor, bucurându-se de venirea primăverii și de soare, alți copii sunt chinuiți, 

speriați și obligați să își părăsească familiile, sunt omorâți și puși la încercări grele ale vieții 

lor necoapte și nepregătite pentru asemenea chinuri. Ei bine, știm sigur că pe Lilou chiar o 

preocupă aceste aspecte negative ale lumii islamice. Deși lucrează pentru o revistă satirică 

franceză, care publică în mare parte ilustrații, dar și reportaje, articole controversate și glume, 

de această dată, este hotărâtă să se abată de la subiect și să încerce să îndrepte ceva și să 

transmită un mesaj, atât cât poate, prin intermediul pasiunii pe care o are: scrisul. Acesta va fi 

articolul de săptămâna aceasta. Pentru Lilou, este un articol important, poate cel mai 

important din cariera sa de redactor și de scriitoare. Va fi un articol diferit, care va avea ca 

scop îndreptarea acestor aspecte negative și fapte morbide care se întâmplă, din păcate, în 

fiecare zi și care, pe noi, nu ne afectează cu nimic.  

          Mergând spre birou, de-a lungul Senei, Lilou privește pe geam și observă cu ochii săi 

formați micile detalii ale Parisului, care de abia se trezește din amorțeala nopții și, ușor, ușor, 

prind viață. Lilou se bucură să vadă tarabele de flori, buticurile și cafenelele deschizându-se 

de dimineață, într-o forfotă continuă, sub adierea lină a vântului care învăluie Parisul. Acesta 

este farmecul lui, al Parisului, toate aceste aspecte și mici frânturi ale vieții cotidiene 

desprinse, parcă, din filme. Lilou observă o mamă care își învață copilul să meargă pe 

bicicletă. Imediat, o cuprinde un sentiment de melancolie și de dor față de perioada copilăriei 

care nu se mai întoarce și față de mama sa care – de asemenea – a învățat-o să meargă pe 

bicicletă. 
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          Ajunsă în fața clădirii, coboară cele trei trepte ale autobuzului și ajunge în biroul său, 

unde începe să își așeze gândurile în ordine și să se pregătească pentru ședința de redacție. 

          În timpul ședinței de redacție, Lilou se ridică și își spune opinia despre următorul articol 

al revistei. Aceasta propune o schimbare în legătură cu structura și tema revistei pentru o 

singură dată, însă aceasta nu este văzută cu ochi buni de colegii săi. Dintr-o dată, în cameră 

năvălește o persoană îmbrăcată din cap până în picioare în negru cu o armă asupra lui. Se aud 

două împușcături violente și bruște. Lilou cade la pământ, o ultimă lacrimă prelingându-se pe 

obraz, din ochii ei de un albastru intens. Își dă ultima suflare sperând că, într-o zi, lumea va 

înțelege sacrificiul făcut și îi va continua munca. Cu toate acestea, nu putea urî și nu regreta ce 

făcuse: acesta fusese modul ei de a transmite un mesaj de alarmă cu privire la activitatea din 

statele islamice. Se simțea împăcată cu ideea că se sacrificase pentru o lume mai bună. 

          Și primăvara din Europa își vedea nestingherită de drum ... 
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                                              Culoarul adolescenței 

 
                                                                                                           Călae Alexia – Maria 

                                                                                                           clasa a VII-a B 

 

          Te pierzi adesea pe culoarul adolescenței, simțind că nu poți călca mai departe. Dar ești 

aici, bătătorindu-ți aleile și încercând să le presari nonviolent, cu dragoste, cu flori, cu muzică. 

Multă muzică... 

          Aștepți toată viața un moment, ... momentul în care crezi și speri că ți se va scrie 

destinul. Te pregătești intens, săptămâni, luni, ani întregi... Nu ai somn și nici liniște, ești 

criticat constant, deși acceptând asta, speri ca toate criticile să te ajute... Aștepți, aștepți și iar 

aștepți. Cu o săptămână înainte, știi că va fi șansa ta, știi că vei străluci și că vei da tot ce e 

mai bun din tine. Tragi tare, repetând, exersând, nedormind și chiar plângând de emoție în 

ultimele zile. Știi că nu te poți lăsa influențată de emoții (pentru că ți s-a mai întâmplat!) și 

totuși, cu câteva clipe înainte de ,,momentul magic”, se întâmplă: o mie de emoții și frici 

năvălesc asupra ta ... toate deodată și știi că nu vei face față ... simți că vei eșua lamentabil și 

nu te simți pregătită, cu toate că visai la acest moment, sperai, te pregăteai și munceai din 

greu, te stresai, dar tot te simțeai mult mai pregătită până să te confrunți cu situația. 

          ... Intri, te prezinți – cu toate că știi că nu vei reuși și presimți asta – începe ,,momentul” 

și (evident) dai fail. Picioarele îți tremură, la fel ca și vocea, de care ai atunci nevoie mai mult 

ca oricând ... și ... aștepți să vină punctul culminant al melodiei. Înainte îți ieșea! Te rogi la 

Dumnezeu și tot speri să nu îți scape vocea. Speri și speri! Te gândești că e cineva afară care 

te așteaptă,  te iubește mai mult ca orice și e alături de tine la fiecare pas. Te gândești ... de 

fapt, te gândeai ... când ai intrat în sală ai uitat de tot și de toate, ai cântat mai prost ca 

oricând... ,,Până și un afon lua nota aia stupidă mai bine ca tine!”... și plângi, și te amăgești, și 

te oftici, gândindu-te la tot ce a fost, toată munca depusă și ce putea să fie ...  un viitor, o 

carieră la care visai... 

          Și NU! Nu voi da vina pe viață! Și nici pe destin! Și nici pe soartă! Toată viața mi-o voi 

reproșa doar mie ... a fost vina mea! Sau poate nu fusese momentul potrivit și poate nici 

timpul! Faptul că nu mi-am încălzit vocea (un fapt banal), mi-a adus eșecul. Nu am fost 

pregătită și asta a fost vina mea! Și mai ales, pentru faptul că nu am avut încredere în mine și 

că am lăsat emoțiile să mă copleșească. A fost o experiență, ... una urâtă pentru mine, dar o 

experiență... 

          Din această încercare, am înțeles că nu trebuie să-ți fie rușine să te exprimi liber în 

public (asta fiind cea mai mare greșeală a mea: că nu am repetat înainte, de rușine să nu se 

uite lumea urât la mine, să nu mă judece sau să nu cânt bine), nu ar trebui să-ți fie frică, să nu 

ai emoții în nicio situație, să nu te dai bătut și MEREU, da` MEREU să fii pozitiv. Nu gândi 

că nu ai trecut mai departe sau că nu te-au acceptat, ci gândește-te că nu a fost momentul tău... 

și chiar dacă treceai, ai fi pierdut etapa următoare. Nu fi dezamăgită! Mai există ocazii! Ești 

abia la început de drum!... Cât despre lume, ... lumea te judecă oricum ai fi și oricum ai face, 

deci fără emoții și frici, că și ei sunt tot oameni și la început au căzut și ei, iar apoi s-au 

ridicat... Știu cine sunt și ce pot și știu că într-o zi, nu contează că e apropiată sau îndepărtată, 

voi ajunge unde mi-am propus. 

          Mă pierd adesea pe culoarul adolescenței, simțind că nu pot călca mai departe. Dar sunt 

aici, bătătorindu-mi aleile și încercând să le presar nonviolent cu dragoste, cu flori, cu muzică. 

Multă muzică...  
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                                                  Pașii vremii 

 
                                                                                                      Carp Alexandra – Andreea 

                                                                                                      clasa a VIII-a B 

 

 

          Cerul coborâse negru, cu sclipiri nefirești. Vântul răvășise frunzele și sufletul meu. 

Brazii se legănau amețiți de somn. Ploaia izbea într-o cadență monotonă umbrele nopții. 

Picăturile de ploaie, gonite de vântul puternic, măturau aleile grădinii, cambrând până la 

pământ trandafirii, în reverențe de spectacol.  

           În spatele grădinii era ea: înaltă, zveltă, cu capul în nori și plină de mister. De-atâta 

amar de vreme, mă întâmpină cu obraz și cruce de pietate. Așezată în localitatea Bârsana, 

lângă Sighetul Marmației, mănăstirea care denumește un cioban care își ține oile cu lână 

bogată și lungă, e înconjurată de o livadă. Privind-o, de o parte și de alta a drumului, văd 

granițele vieții mele. E construită din grinzi mari de stejar românesc, pe o fundație de blocuri 

de piatră, fiind considerată o minune în ale meșteșugului lemnului. Poartă denumirea 

localității și stă față în față cu viața, mare, liniștită și sigură de ea. Plină de zvonuri suspecte, 

de șoapte nelămurite, de taine cuibărite prin cotloanele chiliilor, Mănăstirea Bârsana oferă o 

imagine asupra istoriei, culturii și civilizației maramureșene. 

          Clopotnița pare un cărbune sub care mocnește focul. Privită îndelung, are o față severă, 

de chirurg deranjat în timpul operației. La Bârsana, fulgii de nea au o sclipire de piatră albă și 

o tăcere pe care ai impresia că doar toaca și clopotele o pot spația. Am vizitat-o o viață 

întreagă, ca să mă conving de faptul că în preajma ei eram o altă tăcere; că ochii îmi pot muri 

încet, ca valurile la țărm, atunci când nu sunt în preajma ei. O văd mereu, cu toată greutatea 

lumii prăbușită pe umerii mei. 

          La Bârsana m-am născut, am învățat, m-am căsătorit, am lăsat urmași și-mi aștept 

sfârșitul. Acum, că Bârsana mi s-a dezvăluit cu inhibiții și sclipiri, pot să spun că simt nevoia 

să mă revărs ca un fluviu, pe toată întinderea ambelor maluri. Acum, la 100 de ani, propriile 

mele împliniri sunt legate de o vreme în care pașii vremii suflă ca într-o candelă în lumina 

ochilor mei. Sunt țăran și voi rămâne țăran; sunt român și voi rămâne român; sunt unul dintre 

cei mai vechi pe-acest pământ românesc, la fel ca Bârsana mea. 
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                                           Pădurea prieteniei 

 
                                                                                                        Carp Alexandra – Andreea 

                                                                                                        clasa a VI-a B 

 

 

          Încep cu sfârșitul și vă invit pe voi, cei care încă mai credeți în prietenie, să veniți 

negreșit alături de mine pe planeta pe care am descoperit-o azi dimineață. Este o lume ascunsă 

într-un sertar al subconștientului meu. Aici, ziua începe atunci când, bâjbâind prin pânza de 

păianjen a sentimentelor, soarele ia forma inimii și marginile libertății devin limite spre plus 

infinit. 
Trebuie să cauți, cititorule, să o descoperi și să o percepi ca pe o peșteră adâncă, de unde 

speri ca cineva să te salveze. Eu vă ofer un material brut, un pumn de pământ și poate, mai 

târziu, o sămânță de prietenie și vă invit să o digerați în liniște. Poate că pare un proiect pueril, 

dar ce ar fi viața fiecăruia dintre noi fără o pădure a prieteniei? 

În pădurea prieteniei, grijile se topesc și se identifică doar cu frunzele timpurii, cu 

vânturile șăgalnice și cu aerul cu miros de miere. Este un anotimp-vacanță, în care răsăriturile 

și apusurile sunt spectacole la care asistă vietăți aureolate de fericire, iar iubirea poate fi 

descoperită în locuri simple, cotidiene. Iarba trosnește crudă sub tălpile trecătorilor, trilurile 

vesele ale păsărilor umplu văzduhul, iar cuvântul nu poate evada în neant. 

Da, cititorule, în pădurea prieteniei fluturii zburdă din floare-n floare, în timp ce 

crengile copacilor formează adevărate hore ale bucuriei. Mugurii dezmierdați de picăturile de 

ploaie se bucură de prima adiere a vântului de primăvară. Aici, viața te ține minte și e minunat 

să știi că ai rămas înscris pe o foaie dictando într-un sertar al memoriei Sale. 

De ce o  pădure a prieteniei?, mă veți întreba pe bună dreptate. Ei bine, în zilele precum 

cele pe care le trăim, în pădurile mocirloase ale sufletului, în care băltesc arabescuri de copaci 

trunchiați, nu mai există prietenie. Vezi doar trunchiuri îmbrăcate sumar, care se plimbă 

fantomatic, nepăsător pe euro-cărările pădurii, trunchiuri care nu mai știu să comunice decât 

pe Facebook, Instagram, Whats App sau cine știe ce alte ,,sisteme” sau ,,canale”. 

Și iată cum, pe negândite, s-a așternut mantia înserării. Am vrut să-mi imaginez cum 

arată o pădure a prieteniei, o lume cu suflet, cu inimă, cu iubire și iată că mi-am scris propria 

viață pe o singură filă. M-am regăsit pe drumul dintre peniță și foaia de hârtie într-o pădure a 

prieteniei, unde te invit și pe tine, cititorule!  
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                                      Aventură/ Vacanță   

 

                                        O vară cât o mie 

 
                                                                                                    Călae Alexia – Maria 

                                                                                                    clasa a VIII-a B 

 

 

          Toată viața am așteptat acea aventură de-o vară, care să mă maturizeze și să îmi 

schimbe viața, să mă facă să simt că sunt mai vie ca niciodată. Să pot să văd lucruri noi, să 

descopăr locuri interesante și să fiu parte dintr-un peisaj îndepărtat de această lume. De aceea, 

scopul meu în această vacanță este de a călători cât mai mult pe acest Pământ. 

          Aventura mea a început pe o plajă îndepărtată din Baia de Sancho, în Brazilia. Plajele 

pustii și pădurile tropicale sunt specifice acestui colț de rai. Deoarece mi-am dorit de mult să 

vizitez Brazilia, următoarea mea oprire a fost la granița dintre Brazilia, Argentina și Paraguay, 

reprezentată de intersectarea celor două fluvii, Parana și Iguazu. Tripla frontieră este un loc 

unic pe glob, pe cât de cunoscut, pe atât de inaccesibil. Rio de Janeiro și Sao Paolo au fost 

următoarele mele destinații, în care am planificat un tur istoric al orașelor.  

          Părăsind această țară mirifică, m-am îndreptat spre Los Angeles. Aici am stat cel mai 

mult, pentru că am vizitat și Malibu, Santa Monica, Long Beach, Hollywood Hills, Beverly 

Hills și Melrose. Pe plaja Long Beach m-am întâlnit cu numeroase celebrități; la studiourile 

de la Holliwood - unde primisem o invitație pentru a petrece o zi și pentru a asista la filmări – 

m-am simțit ca-n zilele mele bune. 

          Următoarea mea oprire a fost în Lisabona, unde am petrecut trei zile, departe de 

aglomerația urbană, pe o plajă pustie din Alverka,  alături de verișoara mea. Apa turcoise, prin 

care am observat peștii, țestoasele și căluții de mare, avea un farmec aparte și m-a liniștit. 

          Ultima oprire și cea mai ,,wow!” a fost în Hong Kong. Am asistat la două concerte ale 

celor mai îndrăgite artiste, Dua Lipa și Adriana Grande. De asemenea, am făcut o excursie de 

câteva zile pe muntele Tibet, unde am vizitat sate pescărești, uitate de lume  în creierii 

munților. Am imortalizat aceste imagini magice, m-am simțit mai liberă ca niciodată și încă 

mă gândesc la ce mi s-a întâmplat.   

          Stau pe marginea patului și nu pot să cred că a fost doar un vis. Mai sunt 18 zile până la 

vacanța de vară, până când visul meu va deveni realitate. Cu toate acestea, simt că vara asta 

va ține cât o mie ...  
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                                         O vacanță de vis 

 
                                                                                                   Carp Alexandra – Andreea 

                                                                                                   clasa a VI-a B 

 

 

          Poate că ar fi fost o zi ca oricare alta, dacă nu suna telefonul. La capătul celălalt al 

firului, o voce cristalină mă anunță că sunt câștigătoarea unei vacanțe de șapte zile în Insulele 

Canare. Un gând stupid îmi trece prin minte, dar îl uit imediat. După ce mă obișnuiesc cu 

ideea, simt o căldură plăcută în piept. Și mă gândesc: ,,Ehe, ceva grozav e pe cale să se 

întâmple! Atenție, Canare, vin acum!” 

          Bătând recordul mondial la îmbrăcat și la făcut bagajul, mă îndrept spre aeroport pentru 

a mă îmbarca într-un avion al companiei ,,Tarom”, la clasa I. Pe măsură ce mă apropii de 

destinația finală, devin tot mai agitată. Câteva ore mai târziu, cazată la Hotel ,,International 

Travelling”, savurând un mango-juice extrem de natural, simt nevoia să rup tăcerea: ,,Da, 

viața e făcută să fie frumoasă!” 

          Hotelul este situat în mijlocul unei păduri tropicale. Cât vezi cu ochii, liane atârnătoare, 

vietăți zburdalnice, gureșe și ... ploaie. Multă ploaie! Plouă cu virgulițe, linii și liniuțe, de 

parcă s-au spart norii. Văzându-mi reflecția în spatele unei uși, îmi dau seama că zâmbesc. 

Îmi iau jurnalul și încep să scriu. Undeva, pe drum, îmi pierd toate ideile și, deși nu îmi dau 

seama ce scriu, știu că încă mai sunt coerentă. Noaptea e superbă. Lumina palidă mă amețește 

și mă face să cred că visez.  

          Mă bucur pentru prima oară în viață că pot savura acea clipă magică de singurătate pe 

care mi-o doresc de atâta timp. Mă întind, respir aer de papaya și mă întreb, în gând, dacă nu 

cumva m-am schimbat. Sunt aceeași. Și, totuși, diferită. Diferită și, totuși, aceeași, pentru că, 

ei da, viața e făcută să fie frumoasă! 

          Dimineața, lumina care trece prin perdele mă enervează, dar, după un timp, mă 

obișnuiesc și - lenevind în pat - o savurez pe de-a-ntregul. Mă gândesc: ,,Ce oră au colegii mei 

acum? Matematică! Brrr!” Mă simt vinovată și mă pregătesc să dau o replică stupidă, de 

genul: ,,Ce, i-am pus eu să joace în filmul ăsta? Și-au mai luat și rol principal!” După ce mă 

izbesc cu palma peste frunte de vreo câteva ori, îmi bombardez mintea cu mii de alte întrebări. 

Dar toate astea nu au niciun rost, câtă vreme viața e făcută să fie frumoasă! 

          Mă detașez de griji, încerc să scap de rutină, chiar dacă, de vreo două-trei ori, am 

așteptat soneria de ,,fără zece”. Admir peisajul. Asta mă ajută să înțeleg mai bine ceea ce mi 

se întâmplă. Îmi limpezesc mintea, căci vacanța e pe sfârșite. După ce avionul decolează, 

persoana de lângă patul meu zâmbește. E caldă, moale și miroase a cafea. Nu contează ce 

marcă! Îmi revin cu dificultate și îmi dau seama că e mama și de aceea zâmbește. ,,Of, trebuie 

să mă trezesc să merg la școală.  E dimineață! Și mai am și teză la mate!” 

          Cu toate astea, viața chiar e făcută să fie frumoasă, nu-i așa?   
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                                      Vânătoarea de comori 

 
                                                                                            Haralambie Mihai – Cristian 

                                                                                            clasa a VI-a A 

 

 

          Ar fi fost o zi cu totul și cu totul obișnuită, dar ... Am puterea de a-ți face pielea de 

găină, de a te auzi apoi, tacticos, spunând: ,,M-ai făcut să fiu în aceeași stare de spirit pe care 

o descrii în textul tău!” Ai fost, deja! Chiar înainte de a-mi citi textul. Eu doar ți-am reamintit.  

          Vara mușca cu colți fierbinți, iar eu mă plimbam pe o plajă sălbatică din vestul Indiei. 

Cerul era mai senin ca niciodată. Valurile agitate ale mării se spărgeau de nisipul arzător, 

împodobit cu mii de scoici și pietricele. Briza răcoroasă a mării și vântul, care abia adia, 

ofereau un climat confortabil. Deodată, sub o scoică de dimensiuni impresionabile, am văzut 

o sticlă fumurie. Era ușoară, cel mai probabil fiind adusă de valuri. Înăuntru era o foaie de 

hârtie. Pe partea din față era o hartă, iar pe spatele ei scria ceva neclar, udat de apă atunci când 

am ridicat sticla. Harta indica existența unei comori, iar eu am decis imediat că voi porni în 

căutarea ei. Indiciile mă conduceau lângă faleză, într-o zonă ascunsă de furia apelor.  

          Eram prins într-un joc al hazardului, de unde nu știam cum să ies. Totul părea incert. 

Doar trăirile mele o luau razna, într-un talmeș-balmeș de nedescris. ,,Poate o baie mă va 

răcori!”, m-am gândit și am sărit în valurile ondulate ale mării. Stupoare! O ușă s-a deschis 

dintr-o dată în fața mea. Brusc, asemenea Șeherezadei, ce spune în fiecare noapte câte o 

poveste. Am intrat consternat, în încercarea asiduă de a scăpa de ceea ce părea un coșmar.  

          Privind în depărtare, puteam zări o peșteră. Nuanțe sclipitoare de auriu îmi atrăgeau 

atenția, însă trebuia să mă apropii pentru a-mi da seama ce se află acolo. Ajungând la o 

distanță potrivită, am văzut o mulțime de bijuterii și pietre prețioase, însă ... asta nu e tot! Un 

trib de băștinași își avea tabăra lângă peștera cu pricina. Gândindu-mă cum aș putea ajunge la 

comoară fără a fi văzut, răspunsul a venit de la sine: aveam cale liberă spre munții de aur când 

plecau cu toții la vânătoare. Cu prima ocazie, am examinat îndeaproape comoara și mi-am 

făcut o mie de planuri în cap, care mai de care mai îndrăznețe. Doar cu o parte din ea, aș fi 

putut trăi în lux tot restul vieții! Gândurile mă copleșeau. Orbit de strălucirea grămezilor 

prețioase, am fost surprins de băștinași. Pierdusem noțiunea timpului.   

          Un urlet sălbatic mi-a instaurat groaza. Panica mă cuprinse. Adrenalina îmi curgea prin 

vene. Cu o singură mișcare, am luat ceva din grămadă și am fugit cum n-o mai făcusem 

niciodată. Băștinașii mi-au pierdut urma repede. M-am oprit din fugă. Acum, puteam să mă 

uit cu atenție la obiectul pe care îl țineam în mână. Era o cană, făcută în mare parte din aur și 

decorată cu mii de pietre prețioase.  

          Am adormit ținând în mână cana. Într-un sertar al memoriei mele îmi persistă încă 

imaginea comorii pe care o descoperisem și o pierdusem, totodată. Eram, deci, un vânător de 

comori! Șeherezada se oprește din povestit și dispare pe nebănuite. Nimeni și nimic nu o 

poate înlocui. ,,Hei, cine-i acolo?”, strig speriat și-mi aud ecoul. 

          Ceasul smartphon-ului mă trezește brusc. Sunt în camera de hotel. E ora prânzului. 

Doamne, ce vis ciudat! Și totuși, perna miroase a alge, iar eu am în mână cana de aur. Nu-i 

așa că ți s-a făcut pielea de găină? 
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                                         Mirajul amintirilor 

 
                                                                                                 Haralambie Mihai – Cristian 

                                                                                                 clasa a VI-a A 

 

 

          Martie. Sâmbătă. Savurez un volum de poezii în confortul casei mele. Icoana de pe 

perete mă privește suavă, în timp ce răsfoiesc paginile cu nesaț. O filă îmi atrage atenția, iar 

ochiul meu sigur, de cititor temeinic, deslușește un poem de Lucian Blaga.  

          Citesc cu mare curiozitate și entuziasm, trăiesc fiecare cuvânt, plutesc pe un ocean de 

certitudini. ,,Veșnicia s-a născut la sat”, iar ceea ce vezi acolo, cu ochii tăi, nu poți uita 

niciodată. Apoi, între mine și fila de pagină se prăvălește tăcerea. Grea ca despărțirile. Suntem 

ca doi prieteni vechi, care și-au închis ușa încet – încet, ca și cum le-ar fi teamă să-și trezească 

amintirile adormite: satul și mirajul acestuia. Mă agăț cu deznădejde de ele, cu sufletul 

înfierbântat, ca poarta unei case în care se mărită o fată. 

          Era tot martie. Tot sâmbătă. Mii de amintiri își caută locul prin gândurile mele, răzbind 

să ajungă la suprafață. Una reușește. E o imagine cu mine, pe prispa casei bunicilor. Privesc 

zborul cocorilor, iar cerul pare gata să cadă. Se-ntorc acasă păsările călătoare! Vin cu sutele, 

cu miile, pregătite să înceapă o nouă viață. Ciripitul lor vesel și gălăgios pare preludiul 

faptelor mele. În sâmbăta aceea, am stat și am privit cerul, odihnindu-mă în lumina zborului 

de cocori. Când luna s-a furișat după fereastra casei, ecourile unor aripi mi s-au întipărit pe 

retină.  

          Nostalgia mă cuprinde și o lacrimă mi se prelinge pe obraz. Plâng? Sau streșinile plâng? 

O picătură mă trezește la realitate. Mă uit la ceas și constat cu surprindere cât timp a trecut. 

Las cu greu cartea din mână și încerc să dorm. Mi-e sete de viață. O sorb cu lăcomia 

dezghețului de primăvară și parcă tot nu mă pot sătura. Amintirea deșteptată din somn nu-mi 

dă pace ... 
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                                                Expediție  

 

                                                                                                                     Secrieru Andreea 

                                                                                                                     clasa a VII-a B 

 

 

          În luna iulie, în timpul vacanței de vară, împreună cu câțiva colegi de clasă și cu 

domnul profesor de istorie, am decis să facem o expediție într-o peșteră din masivul Bucegi.  

          Încă din copilărie, citind aventurile Cireșarilor, am fost fascinată de lumea subterană și 

plină de mister a peșterilor vechi, care ascund în spatele lor povești vechi de când lumea. În 

acea zi de vară, aveam și noi ocazia să explorăm Peștera Dâmbovicioara. Așadar, echipați 

corespunzător, cu căști de protecție, lanterne, o barcă pneumatică și corturi, am intrat 

nerăbdători în peșteră, unde plutea un miros umed de minerale.  

          De-a lungul pereților, se ridicau stalagmite, iar din plafon coborau stalactite uriașe, care 

în unele locuri se uneau între ele. Pe parcursul expediției am pătruns în tuneluri întunecate, 

unde ne-am strecurat târâș prin locuri strâmte, pentru ca apoi să ieșim în încăperi de piatră, cu 

stalactite de cuarț, ce străluceau ca niște lame de cuțit. Captivați de peisajele care se întreceau 

în frumusețe, lumina lanternei s-a oprit pe peretele ce se ridica în dreapta noastră, pe sculptura 

în piatră, care avea forma unui lup imens, cu gura deschisă, asemenea simbolului strămoșilor 

noștri, dacii. 

          Ne-am apropiat curioși de perete și am descoperit scrijelite în stâncă și câteva 

simboluri, pe care cu ajutorul domnului profesor de istorie, le-am descifrat. Așa am descoperit 

că în spatele peretelui se afla un tunel secret, în care era păstrat un tezaur de pe vremea 

dacilor, compus din monede și piese din aur și argint. Am predat comoara Muzeului Național 

de Istorie al României, fericiți că prin descoperirea făcută, am contribuit și noi cu o mică 

părticică la cunoașterea trecutului poporului nostru. 

          A fost o experiență de neuitat, întrucât am descoperit și am admirat locuri nedescoperite 

încă din inima pământului.  
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                                             Viața e frumoasă 

 
                                                                                                       Burcea Florian – Marian 

                                                                                                       clasa a VII-a A 

                                                                               

 

          Sunt un pământean curios și insistent, care dorește să cunoască și alte galaxii. Azi, am 

decis să mă teleportez pe Planeta Omega Z-31, în anul 3 469. 

          Întreaga operațiune a fost o joacă de copii. Am simțit că ceva se rupe brusc și violent în 

mine, chiar în miezul meu, așa cum se sparge sticla rece când torni peste ea apă fierbinte. Am 

aterizat cam amețit și am încercat să realizez mai exact unde mă aflu. Primul lucru pe care l-

am observat, a fost lumina reflectată de Soare, care avea o nuanță muștar, nemaivăzută de 

mine până atunci. Străzile erau, de fapt, culoare de zbor intergalactic, iar autovehiculele – 

farfurii zburătoare cu combustie eoliană. Copacii levitau printre stele, eliberând pe toată 

planeta oxigenul necesar marțienilor. Construcțiile erau cu susul în jos, suspendate de nori. La 

un moment dat, am zărit ceva asemănător unei școli, căci era populată cu mini-marțieni. Și ce 

puteam să fac pentru început? Evident, m-am dus să o vizitez, deoarece eram curios cum 

funcționează sistemul de învățământ omegazian. 

          În primul rând, nu existau profesori! Acesta a fost lucrul care m-a frapat imediat. Dar, 

gândindu-mă mai bine, nici nu știu de ce ar fi fost necesari, câtă vreme elevii învățau singuri, 

de pe ecrane ancorate la Sistemul Solar. Ceea ce mi-a plăcut mult (și acum mă mai gândesc 

dacă n-ar fi fost mai bine să rămân‼!), a fost faptul că marțienii nu învățau texte 

argumentative, ci mii de limbi străine, pentru a putea comunica cu ființele de pe planetele 

vecine. Ei își selectau informațiile de pe niște ecrane tactile, sub forma unor tablete super-

inteligente. La o anumită perioadă de timp, megaroboții din alte galaxii veneau pentru a 

verifica dacă omegazii își îndeplineau sarcinile. Atunci, marțienii se uitau la mine detașați, 

curioși, ca la un om de știință care studiază animalele în sălbăticie. Credeau că știu totul; însă 

habar n-aveam! Poate, doar ochelarii mei de vedere, cu ramă groasă, m-au făcut să par mai 

inteligent decât sunt. 

          Lumina muștar a planetei făcea ca totul în jur să semene cu niște bucle de aur. Printre 

stele, era numai o felie de lună, care însă strălucea suficient de tare. Curenții de aer și de raze 

se strecurau printre asteroizi, în a căror lumină vedeam până și firicelele de praf dansând. Cu 

toate acestea, lumea rămânea răsturnată. Am zăbovit pe Omega Z-31 cinci ani-lumină, timp 

care pe Pământ este nesemnificativ. Când m-am hotărât să mă întorc pe Terra, am fost ajutat 

de monoroboții superiori, care au creat un portal tridimensional, ca eu să ajung repede. 

          Acasă, totul este neschimbat: casa, școala, familia, prietenii. Doar tata are mici îndoieli. 

Ceva din tonul lui mă face să roșesc tare și un val de căldura îmi traversează fața și pieptul.  

Admir florile multicolore, mă plimb prin parc, zâmbesc vieții, căci, da, viața e frumoasă … 
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                                                        De ce eu? 

 
                                                                                                Burcea Florian –Marian 

                                                                                                clasa a VII-a A 

 

 

          Când scriu, mă simt tămăduit, scăpat ca de o boală lungă și chinuitoare. Mă regăsesc în 

oameni, în fapte și sper ca imaginația mea să nu aibă niciodată buton de oprire. Acesta este 

motivul pentru care doresc să vă povestesc o întâmplare petrecută în luna noiembrie, când, 

împreună cu doamna profesoară de limba română și cu câțiva colegi de clasă, am mers la 

Târgul de carte ,,Gaudeamus”.  

          M-am obișnuit să fiu în contact permanent, 24 de ore din 24, șapte zile pe săptămână, 

cu prietenii mei, cu conturile mele de Facebook și Instagram, iar dacă, Doamne ferește, îmi 

moare bateria telefonului, zici că mi-a tăiat cineva fluxul de oxigen spre creier. Ei bine, așa 

ceva mi s-a întâmplat la târg: bateria telefonului mi-a murit. Elevi de toate vârstele colindau 

de la o editură la alta; părinții cumpărau cărți pentru copiii lor; scriitorii țineau discursuri 

literare; editorii dădeau interviuri posturilor de radio ori de televiziune. 

          Eu priveam totul ca o șansă. Scrisesem o compunere bunicică, despre singurul 

supraviețuitor al unei explozii, iar revista ,,Trecătoarea rândurilor” mi-o publicase la editura 

,,Delfin alb”. Urma să țin primul meu discurs despre ideea lucrării. Îmi făcusem câteva schițe 

pe smartphon-ul meu, însă, cum vă spuneam, era mort. Aveam emoții dincolo de cuvinte. 

Totul mă luase prin surprindere, se petrecuse pe tăcute, pur și simplu se întâmplase. Îmi 

construisem un colț de paradis în normalitate și voiam să merg într-o singură direcție: drept 

înainte. Și iată că, acum, cuvintele mele umpleau tăcerea aproape fără voia lor. Nici când a 

trebuit să dau autografe nu a fost mai bine, căci mâinile nu mai țineau cu mine. 

          Deodată, s-a auzit o explozie puternică. Cupola ,,Romexpo”- ului a sărit în aer. Mi-am 

pierdut vocea, am rămas cu privirea pierdută în gol și cu greutatea amintirilor, care mă trăgea 

în jos. Prin gaura căscată a cupolei, a apărut un bărbat înalt și suplu, bine făcut, chiar în 

mijlocul mulțimii. Mintea mi s-a învolburat de variante. Cu toate astea, m-am ascuns după 

niște rafturi. O alegere proastă, deoarece omul acela a început să arunce cu bile de foc 

explozibile spre vizitatorii târgului. Una din bile a lovit raftul ,,meu”. Am țâșnit cu viteza 

luminii și am început să alerg nebunește spre ieșire.  Panica era generală. Mă loveam de cărți, 

de oameni și de standuri. Norocul meu a fost că, într-un final, am descoperit o ușă mare, 

căzută, cândva albă. Voiam să sun la 112, ca să anunț nenorocirea, dar, vai, tocmai acum nu 

aveam telefonul încărcat. Simțeam o spaimă fierbinte, care mi se ridica în gât și nu aveam 

puterea să plâng. Într-un gest reflex, am aruncat telefonul cât am putut de departe.  

          Apoi, m-am trezit că sunt singurul supraviețuitor și nu puteam să mă mai mișc. La 

propriu, levitam la vreo șaizeci de centimetri de pământ. Vântul îmi sufla în față nisip, de 

parcă avea o răfuială personală cu mine. Personajul misterios și totodată periculos se uita fix 

la mine. În mintea mea era un singur lucru: ,,O să mor!” Numai că, individul a început să 

vorbească. Vorbele lui ajungeau dincolo de mine. Mi-a spus că totdeauna, când se răsfață 

făcând glume proaste, lasă un om în viață, ca să spună povestea mai departe. A mai adăugat 

că se va întoarce cândva, iar atunci va afla răspunsul întrebărilor nerostite, dar, evident, 

vizibile de pe fața mea. Am încremenit de frică. Aerul părea dens ca ceața și mirosea a sânge 

și a moarte.  

          Glasul blând al mamei m-a trezit de dimineață. Am crezut că am visat, dar totul era real. 

La știri am auzit despre dezastrul de la Târgul de carte ,,Gaudeamus” și m-am întrebat retoric: 

,,De ce eu?” Pe hârtie, viața mea pare cât se poate de minunată, din moment ce trăiesc. Sunt  

doar eu, mirosul de hârtie și aerul rece și aspru de noiembrie.     
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                                           O lume cât o vacanță 

 
                                                                                                 Bărăscu Marius – Florin 

                                                                                                 clasa a VII-a A 

 

 

          Sunt convins că – uneori – viața mă încearcă și-mi pune în cale tot felul de provocări, 

pentru a mă așeza față în față cu propria persoană, cu gândurile pe care le-am avut odată, cu 

mustrările pe care mi le adresez mai tot timpul. Ca să nu existe dubii, de o astfel de întâmplare 

-  ciudată, misterioasă, dar de-a dreptul palpitantă – am avut parte în vacanța de vară trecută. 

          Mă trezesc greu, deschid un ochi, mă întind și n-am chef de nimic. E prima zi de 

vacanță și am de gând să vegetez. Întind mâna după smartphone, dar ... stupoare! ... sunt 

înconjurat de apă. Mă aflu pe o insulă, care pare a fi pustie. Mă ridic brusc. Încă nu realizez ce 

e cu mine. Timp de două ore caut apă și hrană. Îmi fac un mini-adăpost pentru a mă apăra de 

fiarele sălbatice. Aparent, insula e pustie. Mă duc la malul mării ca să înot, dar zăresc în larg o 

corabie care se apropie de țărm. Pe punte sunt niște oameni cu petice pe ochi, cârlige în loc de 

mâini, picioare din lemn și haine rupte. Da, sunt pirați! Căpitanul lor îmi propune să vin pe 

corabie. Eu accept, fiind singura mea scăpare de pe acea insulă. Sunt pus la muncă: spăl 

puntea, pescuiesc, fac mâncare. Este o zi grea, sunt obosit, așa că singurul lucru decent e să 

dorm ... pe jos, deoarece nu e niciun pat liber.  

          Când mă trezesc, realizez că nu mai sunt pe corabie, ci pe Planeta X3-45Y. Am o 

armură intergalactică, care pare a fi impenetrabilă și un pistol încărcat cu acid XY. 

Pretutindeni sunt miliarde de extratereștri, care au ca obiectiv eliminarea mea. Sunt invincibil 

și anihilez tot ce-mi iese în cale. Mă lupt cu mine să-mi amintesc formula magică cu care pot 

distruge întreaga galaxie intergalactică. Nu-mi amintesc și pace! ,,Poate că noaptea e un 

sfetnic bun”, îmi zic, căci pentru prima dată, după mult timp, mă întind într-un pat moale și 

confortabil, capturat de la extraterestrul-șef, Tetrax.  

          Când mă trezesc, pe bune, aflu că mâine începe școala. Să mai spună cineva că n-am 

avut o vacanță de vis! Sau de coșmar? De fapt, e lumea mea, mare cât o vacanță de vară ...  
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                                                Viața ca o aventură 

 
                                                                                                            Coică Cătălin – Gabriel 

                                                                                                            clasa a VIII-a B 

 

 

          Nu era prima dată când dispăream de acasă. Viața mea trebuia să fie neapărat o 

aventură. Îmi părea sincer rău pentru sperietura prin care urma să treacă bunica – dacă cumva 

ar fi intrat în camera mea – dar ea trebuia să înțeleagă foarte bine că băieții isteți, precum 

nepotul ei, au o soartă a lor. Mai mult decât atât, știam ce urma să pățesc la întoarcere și eram 

de acord cu acest preț.  

          Mereu am avut tendința de a explora necunoscutul, de a-i cunoaște până și cele mai 

ascunse laturi. Mânat  de acest avânt, eu și prietenul meu, Matei, am decis, într-o zi din 

vacanța de vară, să explorăm pădurea din apropierea casei bunicilor. Auzisem tot felul de 

zvonuri ciudate legate de ea și – ușor neîncrezători – am decis să spulberăm orice îndoială în 

această direcție. Trebuia să aflăm dacă pădurea era bântuită. 

          Ne-am făcut provizii și după ce au adormit bunicii, ne-am luat ghiozdanele în spinare și 

am pornit temători, dar hotărâți spre pădure, chiar în puterea nopții. Lanternele deja uzate, pe 

care le-am folosit, au dat iute semne de epuizare, astfel că ne-am agitat să ieșim dintre arbori, 

însă nu am găsit drumul potrivit. Fără să planificăm acest lucru, am început să alergăm în 

momentul în care am auzit un zgomot extrem de ciudat. Niciodată nu percepusem un 

asemenea ,,mesaj al lumii de dincolo”. 

          Așadar, o vorbă bună pusă de mine a contat enorm. Am avansat ideea potrivit căreia 

trebuia neapărat să identificăm creatura, să nu ascundem problema sub preș. Asta fusese, 

practic, prima mea impresie despre ciudățenia care bântuia pădurea fermecată. Prin urmare, 

era enervant de vizibil cât timp se afla în viață, dar că nimeni nu mai dădea doi bani pe ea 

odată ce era moartă. Și – ca să fie moartă – era de preferat s-o ucidem. Cu pietre fermecate, cu 

bețe magice, nu conta, ideea era să devenim utili și neînfricați, precum voinicii din poveste. 

Dar, cu cât gândeam mai mult, cu atât panica ne cuprindea mai tare.  

          Ne era îngrozitor de frică, simțeam că nu mai avem aer și că acel sunet terifiant  nu mai 

încetează. A urmat o noapte întreagă de alergături și de încercări eșuate de a găsi drumul 

potrivit. Începeam să ne simțim fără speranță. Era, cu siguranță, o creatură supranaturală, pe 

care eu și prietenul meu o speriasem și care a luat-o la fugă pe lângă noi. Sau, cel puțin așa am 

crezut, până dimineață, când speriați de expediția noastră ratată, am ajuns la ieșirea din 

pădure. Simțeam rămășițele nesomnului cum ne înțepau sub pleoape.  

          Mustrările bunicilor îngrijorați, o gustare copioasă și somnul mult așteptat ne-au ajutat 

să ne recăpătăm luciditatea și să realizăm că acea creatură era, de fapt, un biet porc mistreț, 

agitat de licăririle lanternelor obosite. La fel de agitați am fost și noi, întrucât am fost 

consemnați la domiciliu, timp de o săptămână, din cauza ieșirii noastre neanunțate. Nimeni nu 

s-a supărat, nimeni n-a comentat. Totul era asumat dinainte. Ceea ce a rămas, a fost că am 

conștientizat faptul că drumul spre necunoscut se deschide ca o aventură.   
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                                                    Toamna 

 

                                                Doar Toamna … 

 
                                                                                                 Carp Alexandra – Andreea 

                                                                                                 clasa a VII-a B 

 

          Afară plouă în cascade, de parcă s-au spart norii. Cu ultimele frunze stingher răvășite 

din cuibul lor, se agață toamna de amintiri. În camera mea, aerul s-a umplut de miros de 

dovleac cu personalitate, iar cărțile din bibliotecă îmi stârnesc valuri de emoție ... de toamnă. 

Deschid una, la întâmplare, cu mâinile tremurânde și parcurg șiruri lungi de slove. Sunt 

condamnată să rezist într-un spațiu dreptunghiular, din care nu voi putea evada niciodată. 

          Intru pe ușa deschisă din primul perete. E iarnă. Pe jos, o plapumă de nea, catifelată și 

rece, îmi deranjează tălpile picioarelor încălțate în papuci. Norii încep să cearnă steluțe 

argintii. Ninge din belșug și zăpada s-a așternut ca o mantie albă și strălucitoare. Ghirlande 

aurii împodobesc un brăduț pururea verde. Un înger din cer coboară lin pentru a aduce 

bucuria Nașterii Mântuitorului. ,,La mulți ani!” cântă cetele de colindători. Las ușa deschisă, 

pentru ca la miezul nopții să iasă anul vechi și să intre cel nou. 

          Intru tiptil pe ușa deschisă din al doilea perete. Verde crud, zumzet de albine, ciripit de 

păsărele. Natura renaște. E primăvară! Soarele blând îmi dă binețe, iar salcâmii îmi aruncă 

priviri deștepte, așteptând să agăț în ramurile lor șnururi de mărțișoare, pentru ca păsările 

cerului să le ducă spre înalt, odată cu dorințele mele. Serafinii, cunoscuți pentru că dăruiesc 

oamenilor dragoste, poartă veșminte de gală, slăvesc Învierea Domnului și au crenguțe de 

finic pe aripile dumnezeiești. Închid cu taină ceasul dorințelor mele. 

          Cu băgare de seamă, mă strecor pe ușa deschisă din al treilea perete. Ce căldură ca de 

cuptor! Vara a pus stăpânire pe întreaga ființă. Soarele dogorește bolnav peste seceta 

pământului. Cerul e fierbinte, tâmpla mă doare, nisipul îmi frige tălpile, mi-e sete. Mă arunc 

în valurile unduioase ale mării și înot spre neștiut. Aș bea ceva răcoritor, aș mânca un 

strugure, mi-e dor de școală. Ies urgent de aici! 

          Năvălesc pe ușa deschisă din cel de-al patrulea perete. Dar ce se întâmplă? Struguri cu 

ochelari de soare, gutui cu ochi de chinez, vinete grase-grase, cartofi moșmondiți, conopide 

ochioase, mere dolofane, gogoșari gheboși, ardei îngâmfați, roșii inimoase, castraveți 

incendiari, toate-mi zâmbesc și mă îndeamnă să le gust. În zare îmi văd școala și aud râsul 

colegilor mei. Aha, a început, în sfârșit, școala! Iată-mă și pe mine în bibliotecă citind!  

          Și ce dacă plouă în cascade? Aici, în camera mea, cărțile îmi țin de urât, aerul miroase a 

dovleac cu personalitate și cred c-o să gust și niște plăcintă, pe care n-o pot devora decât 

toamna...  
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                            Toamnă cu parfum de … limba română 

 
                                                                                                     Carp Alexandra - Andreea 

                                                                                                      clasa a VI-a A 

 

 

          A venit toamna, cu copaci despletiți, câmpuri ruginii și noian de frunze cu diagnostic 

antiinflamator. Zările coboară în vuiet de tun, alături de cântecul simplu al pământului răscolit 

de belșug. A venit toamna și iată, a sosit și timpul primei emoții la română. 

          Doamna profesoară de limba română seamănă cu un actor talentat, pentru că face din 

lecții un spectacol și reușește să ne transmit lucruri inedite cu fiecare act saucu fiecare scenă 

trăită. Ne modelează, ne atrage complet în lumea piesei, în rolul principal. De asemenea, este 

un remarcabil regizor, deoarece urmărește de după cortină actorii, îi dirijează și îi 

încurajeazăpermanent. Întotdeauna am fost liberi să ne alegem rolurile și modalitățile de 

abordare, să stabilim locul fiecăruia în cadrul piesei. Totodată, ne-a respectat vârsta și 

personalitatea. 

          Cu ce am rămas de la orele de limba română? Ce am învățat? Am învățat să ne 

adresăm, în primul rând, spiritului; să nu ne identificăm cu personajele cărții, ci cu mintea 

care a conceput cartea; să nu ne intereseze niciodată ideile generale, ci numai viziunea 

individuală; să ne invităm imaginația la plimbare, într-o lume aparte, populate cu personaje 

grațioase, stângace, capricioase sau tandre.  

          A venit toamna, m-a strigat prelung, cu mii de buze arămii, m-a îndemnat să iubesc 

lumina aspră a zilei de octombrie, pădurea adormită la ceas de taină, floarea trecută de prima 

tinerețe. M-a învățat să-mi descifrez litera și inima, în parfumul dens de … limba română. 
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                                                          Cămașa toamnei  
 

                                                                                                  Neamțu Nicolae – Daniel 

                                                                                                  clasa a VI-a A  
 

 

          Pe străzile lungi ale orașului, într-o seară cenușie, vântul împletea toamnei o cămașă din 

frunzele care dezbrăcau copacii. Pe lângă gardurile înalte ale curților înghesuite trecea o 

umbră. Bărbatul mergea încet, parcă uitase de vreme.  

          Alunecând în lumea amintirilor, el se trezi într-o dimineață de octombrie, cu patruzeci 

de ani în urmă. Urma să trăiască o zip e care nu o va uita niciodată. Atunci a cunoscut-o pe 

Ea, cea alături de care voia să-și petreacă tot restul vieții. 

          Vântul rece de toamnă îi șterse lacrima fierbinte de pe obraz și privirea lui căzu peste 

frunzele care îmbrăcau toamna într-o cămașă ruginie. Acum, când se plimba pe străzile 

întunecate ale orașului, realiza că Ea fusese cel mai important lucru din viața lui. În fiecare 

toamnă, sufletul său lua forma cărbunelui din vatră, iar inima îi zvâcnea cu putere până la 

tâmple. 

           A mai trecut o toamnă … 
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                                             Noapte de toamnă 

 
                                                                                                         Nicula Cătălin – Florian 

                                                                                                         clasa a VII-a A 

 

 

          Părea o noapte de octombrie, cu ploaie, tunete și fulgere, iar eu păream că dorm. Dar ce 

credeți? Am putut dormi? Nici pomeneală! 

          Vântul gemea printre frunze. Aerul încătușat îmi elibera gândurile. Picăturile de ploaie 

îmi înfiorau trupul. Totul se strângea, se micșora și vaietul lacrimilor mele creștea. Florile de 

pe birou luminau feeric alături de fulgerul trimis din cer.  

          Deodată se auzi un ,,Hapciu!” Acesta am fost eu, căci am alergie la polen și nici n-am 

ascultat-o pe mama, care mi-a spus să scot crinii afară. Halal moment mi-am ales!  

          Cum spuneam, ploua de ore bune, iar eu nu reușeam să adorm. Nici nu vreau să-mi 

imaginez ce voi face mâine, la testul predictiv de la matematicăăăăă, câtă vreme nu mă pot 

odihni. Evident, voi lua notă mică. Ce zic eu mică? Foarte mică. 

          Norii se închid, șoaptele se pierd, se risipesc în noapte. Lumea doarme. Doar eu număr 

oile cerului meu, sporindu-mi tristețea ceasului târziu.  
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                                                         Science-fiction 

 

                                             Spre o altă lume 

 
                                                                                                                  Călae Alexia – Maria 

                                                                                                                  clasa a VI-a B 

 

 

          Anul 2336, tehnologie mega-avansată... Supraviețuitorii multor catastrofe cumplite și a 

trei apocalipse. Uneori mă întreb: ,,Cum ar fi fost dacă mă nășteam și eu în trecut, cu vreo 

200-300 de ani înaintea acestor vremuri cumplite?” Ai crede că tehnologia este visul oricărui 

adolescent: să aibă cel mai performant telefon de pe piață, cea mai bună și strălucitoare tabletă 

și toate rețelele de socializare actuale, dar nu e așa. Suntem în secolul al XXIV-lea, anul 2336, 

anul în care fiecare clipă de viață este ceva incredibil. Nu mă credeți? Am auzit din moși-

strămoși, de la mama, care știe de la bunica, bunica de la străbunica, străbunica de la stră-

străbunica și tot așa, că prin anii 2000 tehnologia era o vagă poveste de adormit copiii. Totul 

era liniștit și plăcut, iar ceea ce îi înduioșa pe oameni erau plimbările printr-un univers paralel 

numit ,,parc”. Mie mi se pare incredibil! Cu toții stăm baricadați în turnurile de 

cumulonimbus, conectați la laptop-uri și telefoane. Nu mai e civilizație! Nu mai e democrație! 

Oamenii s-ar mânca între ei pentru cel mai nou brand de telefon I-PHONE 19 sau pentru un 

televizor digital de 4 centimetri pătrați. 

          Autorutele sunt patrulate de roboți-soldați, negri ca neliniștile umane, care au ca arme 

megatronicele, iar la conducere  este PODDLY-TREMPLETONY AL 66-LEA. E o lume 

mediocră și perversă, în care nu poți avea încredere în nimeni. Oamenii poartă haine negre, iar 

cerul este brăzdat de metamorfoze ale celor 49 de rotații solare, nefiind niciodată lumină 

naturală de la soare. 

          Mereu am visat să călătoresc în trecut! Ar fi cea mai frumoasă experiență pe care aș 

putea să o am: să călătoresc pe Terra, să plec din dimensiunea Acwariss. Avem atâta 

tehnologie la bază, încât aș putea să construiesc, alături de cea mai bună prietena a mea, 

Anna, o mașină a timpului! Hm... Știu, știu! Am visuri mari să cred că aș putea evada din 

această lume reală într-un univers sigur, deschis, destins. 

 

          Două săptămâni mai târziu: 

          M-am gândit serios la ideea cu mașina timpului, am vorbit și cu Anna și într-adevăr 

pare a fi un plan de a evada fără ca nimeni să știe, pentru că dacă vor ști, vor spune 

Consiliului Juridic, care va trimite robo-soldații după noi. Iar, dacă cineva din altă dimensiune 

află despre această escapadă, poate ieși o catastrofă și am putea fi exilați pe Insula Pierduților! 

Dar stop! Să fim optimiști! Am început să strângem piesele necesare pentru mașinărie. 

Estimez că într-o lună va fi gata! Până atunci, îmi voi face o fișă cu tot ce pun la cale pentru 

generațiile viitoare: 

 

 

 

Nume:             ODRIN HELKENDREWICHER 

Vârsta:             15 ani 

Anul:                2336 

Țara:                EHITTUS 

Orașul:             OSSTELLGROR 

Dimensiune:    ACWARISS 
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          Mod de operare: 

- De ce ai de gând să faci asta? 

- Vreau să fac acest lucru pentru a le putea oferi generațiilor viitoare o șansă la 

normalitate. 

 

 

          O lună mai târziu: 

          Proiectul nostru a reușit! Mai avem câteva zile și îl putem pune în funcțiune. Până 

atunci, vom începe să ne pregătim. Ne-am documentat și am aflat că putem călători în multe, 

multe ere. Avem în gând să începem cu preistoria și de abia la urmă să ne oprim în anul 2000, 

unde sperăm să ne integrăm cu bine. 

 

          Peste câteva zile: 
          Este gata! Suntem pregătite să îl activăm. Îl vom seta, pentru început, ca să călătorim  în 

preistorie.  Știu la ce vă gândiți! ,,Două fete de cincisprezece ani să construiască o mașină a 

timpului... nu e posibil!”, dar totuși, pentru noi nu reprezintă mare lucru. 

          Ne-am făcut bagajele: am luat mâncare solidă, niște hârtii colorate, care se numesc 

,,bani”, dar lipsea ceva. Oare ce? Am stat, am căutat și iar am căutat, până când ne-am dat 

seama că nu putem călători fără telecomanda interdimensională. S-o construim a fost o joacă! 

Oricine știe formula compușilor meta-organici, dar nu oricine este hotărât să-și asume un 

astfel de risc. Dar, chiar înaintea plecării, am fost depistate de Patrula Nopții, un grup de robo-

soldați XX-4VG. Cu toate acestea, am reușit să sărim într-o nouă dimensiune, mai precis în 

epoca pietrei. 

          Ne-am uitat de jur împrejur. Eram fascinate. Piatră. Multă piatră: construcții ciudate 

create pentru familii numeroase, îmbrăcate cam sumar și cu corpurile acoperite de piei de 

animale; unelte cu care te puteai răni ușor; meserii care frizau ridicolul. 

          Deodată am zărit un laser roșu tăind o floare. Bănuiala noastră s-a adeverit: când am 

ajuns în preistorie, am uitat să închidem portalul, iar acum ne va fi greu să scăpăm de intruși. 

Printre săgeți eoliene și lasere cu programe video prin satelit, am pornit din epoca de piatră 

spre epoca metalului, mai precis epoca fierului. Ajunse acolo, ne-am împiedicat și am scăpat 

telecomanda, care s-a dezasamblat. Cu grabă, nervi, frică, am încercat să o asamblez și să 

închid repede portalul CIP-ului hidraulic. Nu mai aveam nicio șansă de a ne întoarce (și nici 

nu vrem!), așadar vom merge înainte.  

          O idee salvatoare ne-a făcut să zâmbim una alteia. Mașinăria noastră poate fi 

programată astfel încât să nu mai trecem prin fiecare epocă – antică, medievală, modernă, 

contemporană – ci direct în anul 2000, acolo unde voiam, de fapt, să ajungem. 

 

          O săptămână mai târziu: 

          Suntem în anul 2000, pe un tărâm minunat, unde am fost primiți cu pâine și sare. E cald 

și e soare. E lumină naturală! Am coborât 200 de ani lumină în Țara de Jos, peste 19 

metamorfoze hidronimbus. Persoane drăguțe ne-au zâmbit și ne-au oferit ceea ce se numește 

,,casă”, un spațiu excedentar căruia i se spune ,,grădină”, în care se află o instalație 

rudimentară cu numele de ,,leagăn”, unde putem să și dormim atunci când soarele intră într-o 

rotație. 

 

          Prima zi de școală: 

          Suntem în prima zi de școală. Sperăm să ne integrăm, cu toate că avem mari probleme 

de adaptare. Anna nu înțelege ce trebuie să facem cu ceea ce numește profesorul ,,manual”, 

câtă vreme informațiile sunt deja postat pe satelitul de deasupra Terrei. În ceea ce privește 
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jucăria intitulată ,,telefon mobil”, cu care se distrează colegii de clasă, pot spune că este 

depășită, stereotipă și pare o invenție nereușită a tehnologiei. Cu toate acestea, copiii sunt 

veseli si ne impresionează cu gălăgia pe care o fac în ,,pauze”, o milisecundă terțiară pe 

planeta noastră. 

 

          Epilog: 

          Călătoria spre o altă lume a fost cea mai bună idee din ultima perioadă de ev. Nu 

regretăm decizia luată. Terra este minunată! Și, în legătură cu telecomanda interdimensională, 

ei bine, am distrus-o! Nu ne vom mai întoarce niciodată în acea lume!  
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                                        O zi pe Planeta Vrypton 

 
                                                                                                            Călae Alexia – Maria 

                                                                                                            clasa a VI-a B 

 

 

           Mă numesc AKY-13 si m-am născut pe planeta Vrypton, o planetă unde fiecare 

locuitor are câte un Talent: unii pot împietri oameni, alții pot emana foc galactic, cei mai 

mulți fac incantații sofisticate, însă e ceva obișnuit în anul 3256. Fiecare zi din viața mea 

poate fi o încercare... În această lume mediocră, singurul care îmi mai e prieten și îmi ține 

companie este Cuțu-Robo 6000 sau, cum îi mai spun eu, Lownie. 
În fiecare dimineață vryptoniană mă trezesc alarmele conectate la antena  galaxiei 

Attora. O viață electronică, totul e monitorizat, totul e monoton. Nu e scăpare! Nu am voie să 

mănânc înainte ca mâncarea să fie cântărită: legume științifice. Întotdeauna, același ritual, la 

ore fixe. Merg apoi la școala interplanetară, la bordul navetei spațiale, având grijă să îmi iau 

toate cele necesare: tableta cu temele făcute, i-phon-ul smart, pentru a mă putea contacta cu 

colegii mei de pe planetele vecine, Frezoburus și Inactivus, dar și ultimul gadget destinat 

studiului individual. La prânz am lungi discuții cu niște făpturi mici și verzi de pe o orbită a 

Sistemului Solar, care ne învață o nouă limbă străină: weedoo. Seara mă duc într-un loc 

secret, singurul în care mă simt liberă, mă simt ,,eu”, unde studiez un cod axiometric pentru 

depistarea vegetației dintr-o epocă demult uitată. 

Acest loc se numește ,,pădure” și este format din mii de creaturi cu multe brațe care se 

întind, printr-un sistem sinusoidal de lasere, spre înalt, numite ,,copaci”. Printre aceștia, se 

aud, din timp în timp, melodii polifonice cântate de niște vietăți minuscule, intitulate ,,păsări”. 

Un curent permanent, probabil produs de energia cinetică, dezvoltată de sursa de căldură de 

proveniență megatronică, străbate ozonul încăperii, fenomen denumit ,,vânt”. Nu există 

resentimente sau temeri că cineva ar putea muta vântul spre seriile de cumulonimbuși deschiși 

la culoare, pufoși, într-o veșnică mișcare, cărora denumirea de ,,nori” nu li se prea potrivește. 

Uneori, la a șaisprezecea rotire a discului heliomat, generat de amprentele digitale, aceștia 

încep să stropească cu un lichid incolor, proces cunoscut sub denumirea de ,,ploaie”. Când 

plouă, brațele copacilor se desfac și dansează într-un ritm numai de ei știut. Nouă, la școală, ni 

s-a spus să ne adăpostim de ploaie, ca să nu ne deteriorăm exteriorul corsajului magnetic. Nu 

întotdeauna sunt receptivă la cerințele școlii, astfel încât, uneori, îmi place să ascult ritmul 

sacadat al picăturilor și să privesc puzderia de semne care coboară cu viteză.  

Dar ceea ce-mi place cel mai mult aici sunt atât multitudinea de efervescențe care cresc 

pe lângă copaci, cărora noi le spunem ,,flori”, cât și petele de culoare zburătoare, cu care-mi 

place să comunic nonverbal și cărora le spun ,,fluturi”. Armonia verdelui copacilor combinată 

cu roșul florilor și cu portocaliul fluturilor, care își fac loc zâmbind în brațele vântului, mă fac 

să visez că pot fi, chiar și pentru o clipă, parte din pădurea care prinde viață mereu. Dar, o 

parte din mine râde, iar alta plânge, căci fericirea durează doar două megasecunde, după care 

mă întorc la vechiul și monotonul meu program. Noroc cu roboțelul meu care nu-mi dă 

niciodată bătăi de cap: Cuțu Robo 6000. Mereu îl găsesc unde l-am lăsat. 

Acum mă duc la culcare si sper să visez, cu ajutorul antivirusului montat pe  i-phone-ul 

55, că am ajuns în altă dimensiune. Să zicem ... anul 2018 ...     
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                                                      Un suflet rătăcitor 

 
                                                                                                Carp Alexandra – Andreea 

                                                                                                clasa a VII-a B 

 

 

          Mister, pagini, cărți, rafturi pline ... Toate aceste cuvinte au fost auzite de mine de când 

m-am născut. Deoarece bunicii îi plăcea să citească, biblioteca din living a reprezentat 

microuniversul meu încă dinainte de a merge la școală. Însă, printre toate acele cărți și 

înșiruiri de litere, se ascundea un secret ce avea să-mi schimbe definitiv vacanța de vară.  

          Era o zi de iunie. Păsările cântau trilurile  melancolice ale verii, în timp ce florile se 

unduiau în bătaia adierii suave a vântului. Stăteam pe fotoliul din mijlocul bibliotecii și mă 

uitam plină de entuziasm la pozele de acum 70 de ani ale bunicilor, pe care le descoperisem 

într-o carte veche. Analizam cu atenție fiecare detaliu, fiind fascinată, mai cu seamă, de stilul 

vestimentar al secolului trecut. Era o continuă  conexiune între oameni și dorința oarbă de a 

mă regăsi în întâmplările și faptele pe care le identificam cu această ocazie. Spre surprinderea 

mea, între filele îngălbenite, am găsit o scrisoare. Era scrisă de bunicul pentru mine și datată 

13 iunie 2000. Cum el murise înainte ca eu să mă nasc, ,,documentul” căpăta o 

incomensurabilă valoare sentimentală pentru mine. 

          Cu emoție și evlavie am deschis-o și am început s-o citesc. Încet. Atentă la detalii. Cu 

mare interes. Bunicul îmi scria că trebuie să îndeplinesc o misiune. El nu se oprea însă aici, ci 

îmi zguduia existența în varianta sa finală. Cum stilul acesteia nu era o problemă de tehnică, 

ci de viziune, am acceptat să o privesc ca pe un adevăr. Pe spatele scrisorii era desenată o 

hartă, care-și păstrase prospețimea, în ciuda trecerii timpului. Bunica a fost cea care mi-a 

deslușit înțelesurile-i ascunse într-unul din vise: 

          - Of, Emily, am vrut să îți divulg acest secret mai demult, dar nu am avut curaj! Bunicul 

tău a fost un Gardian al Sufletelor Pierdute. El avea misiunea de a captura o sută de suflete 

rătăcitoare, iar mai apoi să le ducă în Tărâmul Primăverii Infinite. Din păcate, a murit înainte 

să îndeplinescă ultima misiune. A vrut ca tu să o finalizezi. Pentru a captura sufletul rătăcitor, 

trebuie să te teleportezi în Tărâmul Vieții Fără de Moarte. Îl vei găsi pe o stâncă nu prea 

înaltă. Celelalte indicii îți vor fi transmise pe parcurs. 

          După ce m-am trezit și mi-am revenit din șoc, bunica a spus o incantație într-o limbă 

necunoscută, gesticulând cu brațele spre cer, iar eu m-am teleportat urgent pe o plajă 

tropicală. Simțeam nisipul cald lipit de picioarele-mi desculțe și apa care îmi trecea dincolo de 

călcâie. Nu am așteptat prea mult, căci aveam la dispoziție doar două ore terestre. Folosindu-

mă de câteva liane, am reușit să sar peste craterul imens din stânga plajei. Cel mai greu lucru  

a fost să traversez Râul Minunilor Pierdute, pe o plută, improvizată din frunze de palmier. În 

cele din urmă, ea a cedat, iar eu m-am trezit udă în fața unui zid vechi, pe care scria: ,,Dacă 

vrei să treci dincolo de zid, îți trebuie o lacrimă a unui suflet pur.” Imediat mi-am amintit că 

bunica spunea că un copil are un suflet pur. Am pus o lacrimă proprie pe zid, iar acesta s-a 

deschis imediat. În spatele lui era o mică stâncă, iar pe stâncă o strălucire. Era sufletul 

rătăcitor! L-am capturat folosind o bilă magică. Mai repede decât m-am așteptat, m-am trezit 

în biblioteca bunicii. Ea m-a îmbrățișat și m-a felicitat. 

           

Epilog: 

          Au trecut două luni de atunci. Părinții m-au anunțat că voi urma liceul în New York. 

Acum, stând în mașină și văzând cum casa bunicii se depărtează, am o singură întrebare: 

,,Oare sufletele umane devin într-o zi și ele suflete rătăcitoare?”  
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                                                      În sfârșit, eu! 

 
                                                                                                  Carp Alexandra – Andreea 

                                                                                                  clasa a VII-a B 

 

 

          Tăcere. Mister. Lacrimi. Cu aceste trei cuvinte pot descrie locul în care trăiesc acum. 

Eram un copil normal, până într-o zi melancolică de toamnă, în care viața mi s-a schimbat … 

          Visam că eram într-un loc întunecat, unde nu vedeam decât o luminiță. Am înaintat cu 

greutate, încercând să ating cu mâna mea rece și tremurândă acel spațiu, în care timpul 

eliminase ceasul rău și de jur împrejur stăpânea vraja. În acel moment, s-a ivit o strălucire 

neegalată de nimeni în frumusețe, iar eu am închis ochii.  

          După un timp, în care am levitat asemenea unei troițe răsturnate, am deschis ochii. Luna 

își împerechea logodnele pe un mesteacăn, iar la geamul casei se zbăteau, în vânt, două tufe 

de măceșe. Eu eram în camera mea, doar că nu eram în patul meu, ci în mijlocul camerei. M-

am dus să mă privesc în oglindă, însă nu mi-am văzut reflexia. Am încercat să vorbesc, dar 

nimeni nu mă auzea.  

          Era clar: devenisem un suflet rătăcitor, un înger care avea aripile prinse în capcana 

trecutului. Am știut acest lucru, deoarece am citit mai demult într-o carte că atunci când o 

persoană nu poate avea o inimă împăcată, aceasta devine un suflet rătăcitor. De afară, vântul 

umbla dumnezeiește în spinii  trecutului. 

          Mă gândeam la un singur lucru: cum să scap de blestemul rătăcirii? Atunci, mi-am 

amintit de ,,remediul” din cartea magică: Pentru a scăpa de blestem, trebuie să te duci în 

Tărâmul Pierdut, unde vei găsi Leacul Vieții. Dacă vei vrea să deschizi o ușă, intră într-una 

din amintirile tale. Atunci, vei putea să devii ființă umană și vei avea darul imaginației.  

           După ce am citit aceste rânduri, aveam un singur scop. Voiam să fiu liberă, să vorbesc, 

să cânt, să dansez, să fiu din nou centrul microuniversului meu. Îmi doream viață înapoi, să 

urc dealul zorilor, să atârn în ceruri suferința, chiar dacă mă bântuia o tristețe subțire.  

          Am călătorit foarte mult, prin mii de tărâmuri magice și întunecate: Tărâmul Viselor, 

Tărâmul Iubirii, Tărâmul Speranței. Mult timp, miercurile de la mijlocul lui noiembrie, mi-au 

fost prag de palidă idilă sau gură de moarte. Apoi, deodată, am deschis Casa Vieții, dar nu cu 

o cheie obișnuită, ci cu o lacrimă pură a unui suflet rătăcitor. 

          Bineînțeles că aceasta a fost prima provocare. Mai târziu, a trebuit să răspund  la trei 

ghicitori, adresate mie de o creatură mitică, pentru a putea să intru în Holul Amintirilor. Nu 

mai era nimic de făcut. Un gând îndurător îmi șoptea că nu pot fi mereu pana de la pălăria 

nenorocului, chiar dacă știam tiparul frunzei de laur.  

          Am vrut să intru într-o amintire și m-am simțit ciudat. Luminița diurnă aproape că m-a 

orbit. Noiembrie și-a topit buzele în miros de crizanteme, iar coroana de fulgere brăzdează 

depărtările. Lumina își amesteca plopii goi în amintirile mele.  

 

Epilog 
          M-am trezit tot în camera mea! Lumina subțire a visului strica o caligrafie a vremii. 

Puteam vorbi, puteam cânta, puteam dansa! Devenisem centrul microuniversului meu. În 

sfârșit, eram eu, un copil normal, dar care avea darul imaginației. Poate și de aceea am putut 

realiza această compunere …   
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                        Misum, nusum, Nek dum vor me luseum 

 
                                                                                                Carp Alexandra – Andreea 

                                                                                                clasa a VII-a B 

 

 

          E o altă zi monotonă pe planeta Golbronus. Miliarde de extratereștri sunt treziți de 

alarma sofisticată, conectată la satelitul K-1279, în fiecare dimineață. Adulții pleacă la 

serviciu, iar copiii la școală, cu ajutorul megatroanelor zburătoare, ce folosesc mai puțină 

energie, conform regulii impuse de conducătorul Cormenius Venordius, un extraterestru mic 

și verde, cu antene cârlionțate, multicolore și cu o pasiune neobișnuită pentru filmele SF. 

          Școala intergalactică este un imens ecran panoramic, cu transmitere prin sateliți 

naturali, de pe planeta sistemului solar. Elevii studiază pe computere de ultimă generație, un 

nou program: jocuri de strategie. Uniformele sunt obligatorii. Băieții poartă pantaloni de 

aluminiu stratosferic și o bluză rotativă cu laser, pe care scrie ,,Niskeusmen sum Golbronus!”, 

ceea ce înseamnă, în limba lor, ,,Trăiască planeta Golbronus!” Fetele au același gen de tricou, 

asortat cu o fustă roșie, optică și o bentiță termoizolantă, verde, pentru antene. Cele două 

materii pe care golbronusienii le studiază la școală - și care sunt cele mai importante, în 

același timp -  sunt nurkeem și dorsiumus. Ei învață despre fascinanta natură a secolului al 

XXI-lea și despre istoria acestui secol îndepărtat.  

          Serviciul adulților este locul unde aceștia pătrund în tainele universului, deasupra 

plafonului de cumulonimbuși, în setosfera primară. Totul se pregătește pe autorute 

biodimensionale, în milisecunde terțiare. Ei setează și transmit date de interes planetar 

necesare propagării sunetului prin vibrații cuantice. Munca asiduă de cercetare nu le aduce 

nicio renumerație, căci ei lucrează pentru propria plăcere și pentru generațiile viitoare. 

          Dar, în toată acestă monotonie, există ,,ceva” care tulbură liniștea golbronusienilor. Cei 

doi frați – Cormenius Venordius, conducătorul planetei Golbronus și cel mare, Comerusem 

Verdeus, conducătorul planetei Vordium – nu-și vorbesc de 200 de nimornus, adică de peste 

20 de ani-lumină. De ce? Fratele mai mare consideră că i se cuvine, conform tratatului 

neratificat încă de ambele părți, atât planeta Vordium, cât și Golbronus. Războiul riscă să 

înceapă. Scânteia trebuie doar declanșată. Necazul plutește asupra tuturor ca o umbră. 

          ,,Pregătiți o sută de miliarde de OZN-uri și tot armamentul din dotare! Vom lua cu asalt 

Golbronus! Vom distruge tot, absolut tot!”, a decretat într-o zi fratele cel mare. Lupta începea. 

          Într-o nurosecundă, satelitul K-1279 a alertat locuitorii. O lumină incandescentă brăzdă 

cerul. În mai puțin de o milimornus, cei doi frați se priveau consternați. Pe fețele livide trăiau 

doar ochii. Erau ca odinioară, când se jucau ,,Netkin Lautkamus”. Trilioane de gânduri nu le 

dădeau pace. Și-au amintit cum Cormenius îl ajutase pe Comerusem să construiască satelitul, 

OZN-urile și tot armamentul; cum fratele cel mare studiase 100 de ani-lumină pentru a putea 

schița, desena și construi planurile de atac ale planetei. Pe deasupra capetelor lor, Luna părea 

un nasture de aur.  

          Primul a zâmbit Cormenius, apoi Comerusem l-a îmbrățișat cu drag. Și-au zâmbit 

reciproc, iar antenele cârlionțate și multicolore au emis sentimente uitate demult, dincolo de 

protosfera secundară. Era – dintr-o dată – cald și bine. Inimile lor băteau la unison, căci doar 

acolo unde dragostea lipsește e mereu frig. Din acel moment, cei doi frați nu s-au mai certat 

niciodată, iar ca semn de împăcare au făcut o alianță: planetele Vordium și Golbronus au 

devenit surori, fiind conduse de cei doi frați. Marea împăcare purta dublă semnătură. 

 

 

 

 



33 
 

Epilog: 

          Ador epilogurile. Am aflat că nu se mai poartă, dar, personal, nu m-am sinchisit 

niciodată grozav de modă. Bineînțeles că modul de trai al celor aproape o mie de miliarde de 

golbronusieni și vordiumeni s-a schimbat radical. În fiecare dimineață, satelitul K-1279 

afișează un mesaj, care poate fi văzut de întreaga galaxie Ordeux: ,,Minum nusum: Nek dum 

vor me luseum!”, ceea ce înseamnă ,,Nu uitați: Noi, toți suntem frați!” 
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                                         Unele probleme sunt dincolo de timp 

 
                                                                                              Haralambie Mihai – Cristian 

                                                                                              clasa a VII-a A 

 

 

          Eram în anul 42 – Q3, iar megaroboții extratereștrilor gorgonieni ne invadaseră planeta. 

A început un război de proporții uriașe pentru a ne putea păstra bucățica de pământ, pe care 

noi, locuitorii Galaxiei Monla, o numeam ,,casă”. Uniți ca o legiune, am dus lupta împotriva 

forțelor străine timp de cinci veacuri, dar fără rezultat … Nu îi puteam distruge. 

          Pe când încercam să dobor un android gorgonian, am fost străpuns de o săgeată 

încărcată cu particule Gamma. Fluxul de energie impus de aceasta, mi-a afectat ceasul 

galactic, ce a deschis un portal exact în spatele meu. Am fost absorbit înăuntru. Fără voia 

mea, am fost teleportat într-o altă dimensiune … sau, cel puțin, așa credeam. Dispozitivul ce 

m-a adus aici nu mai funcționa, iar eu eram pe cont propriu.  

          Am cercetat împrejurimile, încercând să-mi dau seama unde mă aflu. Praf fin de culoare 

roșie, bolovani de granit și un aer sufocant, căruia cu greu îi făceam față – cu siguranță nu era 

vacanța pe care mi-o doream. Solul arzător m-a forțat să levitez îndelung, iar din această 

cauză eram extenuat. Cu ultimele puteri, am continuat să mă îndrept înainte, până când ceva 

neobișnuit mi-a atras atenția. 

          În mijlocul pustietății se afla o trapă. Socotind că nu am nimic de pierdut, am deschis-o. 

Ce se afla în spatele ei? Un întreg oraș subteran. Scoarța planetei nu era decât un strat 

protector, păstrând astfel o atmosferă lipsită de impurități și o temperatură constantă înăuntrul 

acesteia. Imediat ce am coborât în districtul principal, mi-am dat seama unde mă aflam. 

Planeta Cerberos. Aceeași planetă pe care mă luptam cu înverșunare în urmă cu doar opt 

monoore. Aceeași planetă asediată de extratereștri. Aceeași planetă în care locuințele nu erau 

decât niște ruine. Cum era posibil? Am căutat o explicație. M-am decis să merg în locul in 

care bănuiam că se află fosta mea casă, în speranța că voi găsi o unealtă cu care aș putea să 

îmi repar ceasul galactic.  

          Nu stăteam departe, așa că am decis să merg pe jos. În timp ce mă îndreptam spre 

locuință, am observat un tip slab, ce mergea pe culoarul opus. Mi se părea cunoscut. M-am 

oprit din mers și l-am privit atent. Brusc, o amintire pierdută în timp mi-a apărut în fața 

ochilor. Aveam 25 de ani galactici. Mă grăbeam spre examenul de monorobotică și simțeam o 

privire apăsătoare asupra mea. Ridicându-mi bărbia, am observat un domn ce se uita insistent 

la mine. L-am ignorat, întrucât eram în întârziere, dar imediat i-am deslușit misterul.  

Revenind la realitate, am realizat că mă privea pe … mine. Un eu tânăr. 

          M-am grăbit spre ceea ce acum eram sigur că era casa mea. Primul lucru pe care l-am 

făcut când am ajuns, a fost să verific holograma din sufragerie.  Eram în anul 36 – V5. Ceasul 

mă trimisese în trecut. Am căutat laserul de care aveam nevoie și mi-am reparat dispozitivul. 

L-am setat – de această dată corect – și am pătruns în portalul ce trebuia să mă ducă înapoi în 

viitor.  

          Teleportarea a fost un succes. Mă aflu înapoi, pe câmpul de luptă. Ceva, însă, era  ieșit 

din comun – un întuneric imens acoperea mare parte din Planeta Cerberos. Deasupra noastră 

se afla nava mamă a garganienilor … Și nu era singură.  
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                                         Acțiunea Anti-Aris 

 
                                                                                                        Iordache Maria – Iasmin 

                                                                                                        clasa a VII-a A 

 

 

          Noapte de februarie, udă, fără lumină, când nu aștepți nimic, nici măcar un telefon, 

când acele ceasornicului tricotează kilometri de plictiseală ... 

          Eram pe nava spațială SIM-36-XD, împreună cu prietenii mei, niște marțieni din specia 

xinitrilor. Ne îndreptam spre o planetă din apropiere, pe care xinitrii o numeau Bizartis, 

despre care auzisem mereu lucruri negative. Hotărâsem să le facem o vizită vecinilor noștri 

neobișnuiți. Am aterizat cu teamă, deoarece era întuneric, se auzeau zgomote ciudate, 

înfricoșătoare și era frig. Ne-am încurajat unii pe alții și am pornit spre baza spațială, care se 

afla la sud-vest, pentru a descoperi ce se întâmplă.  

          Nu mare ne-a fost mirarea să constatăm acțiunile lor bizare: vorbeau o limbă 

asemănătoare cu a noastră, dar cuvintele nu se distingeau; se aruncau unii în spatele celorlalți; 

se trăgeau de păr; aveau haine murdare, urât mirositoare și umblau desculți. De asemenea, 

aveau ochii injectați, ca și cum ar fi fost hipnotizați. Se purtau anormal și păreau că nu știu ce 

fac. În toată această lume ciudată, am descoperit totuși o locuitoare, pe nume Sorix, care părea 

diferită de ceilalți. Era singură, speriată și plângea. A fost fericită că am găsit-o și că ne poate 

explica motivul degringoladei xinitriene. Am urmat-o către o cameră secretă de lângă dana de 

aterizare.  

          Când ușa acesteia s-a deschis, am văzut înăuntru o plantație de flori, toate din aceeași 

specie, de culoare mov. Pe planeta noastră, Acva Terra, această plantă era interzisă 

consumului casnic, datorită efectelor sale devastatoare asupra organismului: stări de 

inconștiență, anorexie, miopie acută, tulburări psihice, dependență. Noua noastră prietenă ne-a 

povestit că planta se numește Aris și că este cultivată în cantități industriale datorită stării de 

beatitudine pe care o provoacă ingerarea ei. Ne-a explicat apoi că majoritatea xinitrienilor 

sunt dependenți de procurarea și consumarea acesteia. Sorix ne-a mărturisit că efectul ei 

dispare parțial după șase ore. De-abia atunci începea marea nebunie xinitriană, la care ne-a 

rugat să fim părtași. 

          Nu am putut să stăm nepăsători și să observăm cum neamul xinitrilor se prăbușește, așa 

că am demarat în forță acțiunea Anti-Aris: am distrus în întregime întreaga plantație și am 

incendiat zona. Amurgul a inundat cerul într-o baie de sânge. Lumina a devenit albăstruie. 

Dintr-o dată, puzderie de stele au început să clipească, înfiorate de bucurie. În locul plantei 

toxice au răsărit margarete și narcise. Și tot atunci, hoarde de xinitrieni au năvălit în camera 

secretă, cu gânduri necurate, evident ... 

          Noroc că m-am trezit la timp din acest coșmar... Bine că a fost doar un vis ! ...    

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

                                       Portalul necunoscut 

 
                                                                                                           Iordache Maria – Iasmin 

                                                                                                           clasa a VII-a A 

 

 

          Mă trezesc la ora 10:30 și realizez că sunt în prima zi a vacanței de vară. Azi vreau să 

merg cu prietenii la plajă. Mă îndrept spre dulap, dar ... 

          Toate hainele au dispărut, iar în urma lor a rămas o peliculă transparentă. Încerc să o 

ating și ... mă trage înăuntru. Câteva minute sunt confuză. E o lume nouă, paralelă și pustie. 

Pornesc spre sud și ajung la o clădire veche, înaltă și întunecată. Dintr-o dată, de la ultimul 

etaj, apare o lumină puternică, ce îmi distrage atenția. Îmi tremură picioarele pe scările 

șubrede, care parcă nu se mai sfârșesc. Puțin peste 1000 de trepte îmi dau bătăi de cap. Pe 

ultima pășesc cu încredere. Îmi dau seama că am ajuns în viitor. Sunt în anul 4000. 

          Mă ascund după un încărcător robotic. Văd niște umbre roz. Mă duc mai aproape, dar o 

voce robotronică se aude din partea stângă. Mă întorc spre scări. Totul mi se pare foarte ciudat 

și vreau să plec. Alerg pe treptele înguste, însă mă lovesc de un robotron. Acesta mă 

teleportează într-o încăpere semi-lunară, alături de câteva mii de roboți. Sunt foarte prietenoși, 

însă au nume bizare, de tipul Sintaxia, Interdixia, Filomxia. 

          Unii dintre ei proiectează schițe pentru a clona alți ,,amici”, care să le fie alături. Alții,  

construiesc o mașină a timpului, numită ,,Yasmina – 4053 – Interlunară”. Mă ofer să îi ajut, ca 

să o testăm cât mai curând. Mășinăria mai are nevoie de mici retușuri electro-selenare și 

estetice. Curând, este definitivat și angrenajul carcasei. Cu toții așteptăm nerăbdători să 

vedem dacă funcționează. Urcăm în ea și reușesc să îi conving să mergem în anul 2017, ca să 

vadă și ei cum trăiau strămoșii lor.  

          ,,Yasmina – 4053 – Interlunară” pornește. O programăm să ajungă în București, orașul 

meu natal, din Galaxia Terra. Cum ajungem, ei sunt fascinați de iarba moale, susurul 

izvoarelor, copacii maiestuoși, clădirile impunătoare și de forfota pământenilor. Pentru mine 

nu este nimic nou. Cu toate acestea, mă impresionează reacțiile lor. Din nefericire, mașina 

timpului are un cronometru seleno-digital, care afișează cu strictețe timpul pe care noii mei 

prieteni îl au de petrecut în afara galaxiei lor.  

          În cele 40 de secunde terestre -  pe care le au la dispoziție - ei își culeg toate 

informațiile de care au nevoie, iar eu îmi iau rămas bun, trec prin portal și pornesc în căutarea 

celuilalt portal: al realității. Când, în sfârșit, revin acasă, constat cu surprindere că am lipsit 

trei luni de zile. Gândul acesta mă sperie, căci totul pare că s-a petrecut ieri.  

          Nu regret nimic din cele întâmplate, nici chiar faptul că mâine începe școala!, căci am 

trăit cea mai frumoasă, misterioasă și palpitantă vacanță de vară. O astfel de experiență mi-a 

marcat pentru totdeauna umila mea existență terestră.  
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                                       Nici măcar un studiu   

 

                                                                                                              Popescu Vlad - Ștefan 

                                                                                                                          clasa a VII-a A  
 

 

          Viața mea nu are limite, excepție făcând doar cele pe care singur mi le impun. Dacă 

într-o zi voi publica această poveste, voi încredința manuscrisul unui notar public, căruia îi 

voi cere să îl scoată la iveală în jurul anului 2 813, când conceptul de ,,extraterestru” va suferi 

o inevitabilă evoluție. Azi, îmi aștern gândurile pe hârtie nu pentru a recupera viața mea 

pierdută, ci ca să mă regăsesc în timpul care trece pe lângă mine. 

          În anul 2 813, eram într-o misiune dată de guvern, de a găsi noi planete pe care oamenii 

puteau conviețui. Încălzirea globală a afectat planeta Pământ, făcând ghețarii de la poli să se 

topească și ridicând astfel nivelul mării. M-am teleportat împreună cu alți membri ai 

guvernului Căii Lactee din USA pe planeta Omega X3, un satelit al Soarelui. 

           De la depărtare, planeta părea un mic punct mare, care își schimba poziția des. Însă, am 

putut observa imediat diversitatea diferitelor zone împărțite egal, care semănau cu niște orașe 

bine iluminate pe timpul nopții, deoarece lumina soarelui nu avea o viteză îndeajuns de mare 

pentru a ajunge pe suprafața planetei ziua. Încă din primele secunde, am constatat că există 

viață, ba mai mult, locuitorii omegazieni erau extrem de grăbiți. Am bănuit că acest tip de 

mers are un efect major, pentru că rasa planetei este una superioară comparativ cu specia 

umană.  

          Clădirile erau construite dintr-un material care nu putea fi văzut cu ochiul liber. Așadar, 

am purtat o cască specifică astronauților. Majoritatea clădirilor erau structuri masive, făcute 

cu scopul de a oferi o casă fiecărui cetățean extraterestru. Una singură era diferită, în sensul că 

părea impunătoare, dar rece. S-a dovedit a fi un laborator pentru lupte intergalactice, echipată 

cu ultimele noutăți în domeniu: tipuri de vehicule, scripturi, echipamente polifonice, muniție, 

nave de război.   

          Oare fac rău dând atâtea amănunte? Cine e interesat de ele? Totuși, îmi place să le înșir 

unul după altul, ca și cum ar fi importante. E întotdeauna atât de plăcut să te lauzi cu ceva … 

Povestea pe care o prezint acum nu este decât o teorie completă a imaginației și a invenției. 

Nu e nici măcar un studiu. Sper, însă, ca ea să poată fi utilă tuturor celor care înțeleg ce 

valoare eliberatoare are cuvântul ,,pace”. 

          Apoi, am deschis o ușă, înăuntrul căreia era multă lumină. Pe măsură ce înaintam, 

lumina creștea. Sursa acesteia provenea de la meteoritul Alkae. O singură bucată te făcea 

invincibil, dar dacă se spărgea, puterea era anulată. Deodată, mesajul meu de pace a fost 

înțeles greșit. Pictograma mea a apărut pe toate ecranele laboratorului de lupte, din toate 

serverele montate pe dispozitivul central. S-a declanșat o agresiune, cum rar mi-a fost dat să 

văd. Desigur că nu am fost inferior. Guvernul Statelor Americane se aștepta la așa ceva, iar eu 

eram acolo ca să contraatac, dacă era nevoie. Și apoi, era imposibil să nu câștig … 

          Până la urmă, am închis jocul și am mers la culcare. 
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                                               Între două lumi 

 
                                                                                                                     Secrieru Andreea 

                                                                                                                     clasa a VII-a B 

 

 

           N-am crezut niciodată în supranatural, asta până când am devenit parte din el.  

           Era doar o altă zi din minunatul meu basm, o altă zi din vacanța de vară, la bunici. 

Împreună cu prietena mea de suflet, Lexi, am decis să facem o mică ,,escapadă” în păduricea 

din apropierea cabanei. Așa că, ne-am luat ghiozdanul în spate și am pornit. Totul era atât de 

verde și plin de viață: de la copacii înverziți, care parcă priveau cu veselie spre cerul curat ca 

lacrima, până la gâzele și animăluțele care mișunau prin pădure, fără încetare. Câteva raze de 

soare se strecurau printre crengile înalte ale copacilor, călăuzindu-ne pașii. Ne plimbam și 

admiram frumusețea naturii, când, ceva ne-a atras atenția. O rază de soare căzu pe scorbura 

unui copac, lăsând la iveală două obiecte strălucitoare. Nu ne puteam da seama ce erau, atfel 

încât, curiozitatea ne-a împins să ne apropiem. Spre dezamăgirea noastră, erau doar niște 

simple brățări. Însă, câteva secunde mai târziu, după ce le-am luat în mână, am simțit cum 

degetele de la picioare ne furnică și cum pământul parcă fuge de sub noi. 

          Și brusc, ne-am trezit pe o plajă. Ei bine, nu erau doar niște simple brățări, având în 

vedere faptul că în doar câteva secunde am ajuns de la munte la mare. Marea era agitată și ba 

era albastră, de parcă reflecta cerul în ea, ba era verde ca smaraldul, iar pe nisip erau presărate 

ici-colo mici steluțe și cristale colorate. Din când în când, vântul adia melancolic. Trezită din 

uimire de o voce răgușită, am constatat că nu eram singurele de pe plajă. Alți cinci 

adolescenți, de vârsta noastră, erau așezați într-un cerc din care făceam și noi parte. În centrul 

acestuia, se afla o femeie cu părul alb, până la umeri, îmbrăcată într-o jupă de un verde închis.  

         - În sfârșit! Bine ați venit!, a început femeia să vorbească. 

         - Probabil vă întrebați cu toții de ce vă aflați aici și – de fapt ... unde vă aflați. Ei bine, 

acum două mii de ani, oamenii obișnuiau să conviețuiască cu Lanyenii, oameni speciali, care 

aveau fiecare câte o Putere. De exemplu, unii puteau să citească gândurile, alții puteau călători 

în timp, iar o altă categorie putea să înghețe lucruri. Atât oamenii simpli, cât și cei speciali 

aveau câte  un conducător: Leyla, respectiv Marcus. Cei doi au fost prieteni foarte buni, asta 

până într-o zi, când Marcus i-a trădat încrederea Leylei. În acel moment, Leyla s-a înfuriat din 

cale afară și prin intermediul unui vrăjitor foarte puternic, Jace, a aruncat un blestem asupra 

Lanyenilor și i-a exilat pe această insulă, împreună cu oamenii normali, cu care formaseră 

familii. Câteva zile după acest blestem, Leyla și-a obligat poporul să se răzvrătească împotriva 

Lanyenilor, planificând un întreg măcel. Însă, în ultimul moment, aflând că fratele său, 

Austin, era și el exilat pe insulă, întrucât formase o familie cu Katy, una dintre oamenii 

speciali, a căutat disperată ajutor. Ajutor pe care l-a găsit tot la Jace. Vrăjitorul și-a înzestrat 

cei șapte copii cu puteri magice și i-a instruit, astfel încât să mențină pacea între cele două 

lumi și să împiedice războiul. De-a lungul timpului, copii și strămoși ai acelor șapte tineri au 

slujit acestei lumi și au reușit să mențină pacea. Voi sunteți descendenții acestora, cea mai 

tânără generație a Menținătorilor Păcii.” 

          Apoi, după o tăcere apăsătoare, de un minut, adăugă: 

          - Desigur, nu vă putem obliga. Aveți  puterea de a alege: puteți să vă păstrați viață 

voastră de dinainte sau ne puteți ajuta. Alegerea vă aparține! 

          Au urmat câteva schimburi de fețe nehotărâte, iar apoi, mi-am adus aminte ce mi-a spus 

bunica odată: ,,Când ai alegeri în viață, poți fi laș ori campion.” Atunci, m-am simțit foarte 

sigură pe mine și am spus hotărâtă: 

          -Accept! 

          După mine, alte câteva voci au repetat același lucru. 
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          Femeia din centrul cercului ne-a zâmbit blând și cu căldură, iar apoi ne-a oferit 

fiecăruia dintre noi câte un colier de care atârna o mică calcedonie. Se pare că aceste coliere 

ne vor ajuta să ne folosim puterile. A urmat apoi ritualul. Ne-am prins cu toții de mâini și am 

început să repetăm cuvintele femeii: 

          ,, Pământ și apă, 

             Aer și foc, 

             Voi, toate martore să fiți. 

             Cu toții, copii, ați promis să slujiți 

             Și să păstrați pacea între cele două lumi.” 

          Acela a fost momentul când viețile noastre s-au schimbat pentru totdeauna. 
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                                 Timpul știe să se corecteze singur 

 
                                                                                                   Carp Alexandra - Andreea 

                                                                                                   clasa a VIII-a B 

 

 

          Pașii mei sună dogit pe scândurile roase. Lemnul e prea uscat și verdeața prea crudă. 

Umbra nopții se așează de-a curmezișul, iar oamenii intră în cocon. Eu mă aștern pe cerul 

străveziu, adânc și rece și aștept ca al tău să apară la fereastră.  

          El plânge disperat, se macină de gânduri, căci crede că viața lui este neînsemnată, umilă 

și searbădă precum un amurg sângeriu în plină iarnă. Apar suav în fața ta cu firea-mi 

tulburată. Simt o spaimă fierbinte care mi se ridică în gât când vreau să plâng și nu pot. Aerul 

rece al serii este înlocuit de pâclă, iar umbrele cad dintr-o dată în direcția opusă mie. Îmi place 

locul ăsta pentru ceea ce a fost cândva și pentru ceea ce ar trebui să reprezinte: visul meu. 

          L-am rugat de mii de ori pe Creator să-mi dăruiască, măcar pentru un veac, membre 

umane. L-am implorat miliarde de ani-lumină să-mi ofere două picioare, cu care să cobor din 

cer pentru a strânge la piept trupul tău firav. I-am cerut două mâini pentru a-ți atinge ființa 

delicată, cea fără de păcat. Am părăsit lumea mea nefastă și crudă, întrucât Tatăl-Creator a 

avut alt plan pentru mine. Nu mi-a dat voie să schimb timpul.  

          Cuvintele stau să dea pe dinafară. Aștept o vreme care nu mai vine, o vreme când voi 

deveni lacrimă și jar. Mă cert cu timpul, care nu-mi dă voie să mă schimb, ba mai mult, îmi dă 

avertismente. 

          Am vărsat râuri de lacrimi, încât pământul a înflorit. Iar tu, draga mea, miroși zi de zi 

aceleași narcise ce înfloresc întârziate în pâlcuri acoperind iarba pestriță. Nici nu poți să-ți 

imaginezi cât amar a îndurat sufletul meu din pricina ta. Miliarde de stele mă divinizează, dar 

încă nu înțelegi că pentru mine ești întregul Univers. Te iubesc de la începutul vremii, de când 

Adam se uita la Eva și putea să vadă Raiul în ochii ei.  

          Timpul se face țăndări în jurul meu. Am obosit și nu mă mai pot preface că totul are o 

logică. Unele lucruri sunt dincolo de viață. 

          Te voi iubi mereu, până când muritorii nu vor mai putea vedea lumina mea pe cerul 

înstelat și se vor transforma în fluturi albi. Iar tu, draga mea, vei zbura până la mine, îmi vei 

pecetlui destinul cu sărutarea ta, iar timpul mă va lua prin surprindere, corectându-se singur. 
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                               Zâmbetele nefolosite se reportează 

 
                                                                                                        Burcea Florian – Marian 

                                                                                                        clasa a VIII-a A 

 

 

          Războiul dintre cele șapte națiuni ale Atlantidei, care avea să le unească, să formeze cea 

mai puternică armată din câte se văzuse și să invadeze uscatul, s-a terminat acum trei zile, 

când situația a fost salvată de Arthur, care l-a învins pe Orm, fratele său mai mic, cu Tridentul 

lui Atlan. 

          Astăzi era încoronarea lui Arthur ca rege al Atlantidei. Capitala era năpădită din toate 

părțile de locuitori subacvatici și creaturi ale apelor. Toate regatele au venit: Pescarii – regatul 

lui Xebel; Tranșeele – creaturi sălbatice mortale, ce aduceau doar distrugere, dar care trăiau la 

capătul lumii; Viscii – creaturile adâncurilor. Au venit pentru că Arthur controla creaturile 

oceanelor cu Tridentul său, deși cândva, într-o vreme, care acum este pomenită doar în 

povești, Tranșeele erau ca orice locuitori ai Atlantidei, însă statul s-a schimbat de la Marea 

Scufundare. 

          Mulțimea era pe cât de numeroasă, pe atât de variată. Eu eram înconjurat de locuitori ai 

Atlantidei, deoarece tata considera că nu ar fi în regulă să stau lângă creaturile adâncurilor. 

Visul meu este ca într-o zi să stau la dreapta regelui – ca general al armatelor sale și ca un 

atlant de încredere. Dar visul meu se sparge în milioane de bucăți, căci sunt înconjurat de 

atlanți foarte iscusiți, iar eu am 14 ani. Sunt doar un punct mic printre milioane de giganți, 

care ar putea să-mi ia locul, la fel ca Soarele, care este o stea mică printre milioane de stele, ce 

sunt mega-structuri pe lângă acesta. Dar, gândul meu este întrerupt, căci au sunat trompetele: 

          - Vi-l prezint pe noul rege, pe linie directă cu Atlan însuși, care îi posedă până și 

puterile și care este puntea între uscat și regatul Atlantidei!, a strigat răsunător, cu intenția de a 

inspira mulțimea credinciosul sfătuitor și maestrul lui Arthur, Vulko. 

          - Astăzi începem să lăsăm frica și dușmănia față de pământeni. Ne-am adunat toți ca să-

l încoronăm pe Arthur – fiu al reginei Atlana și al unui pământean – ca rege al Atlantidei!, a 

strigat Meera, cu speranță în glas și cu entuziasm în ochi, cu emoții și cu inima bătând. 

          Vulko a luat coroana și a pus-o pe capul lui Arthur. Acesta o privea ca pe un dar la care 

sperase toată viața. 

          - Vă sunt recunoscător și … ei bine, eu nu am cele mai alese cuvinte și mă exprim ca un 

puști, dar nu aș fi reușit niciodată să termin cu bine aceste aventuri mortale fără ajutorul lui 

Vulko și Meerăi. La început nu voiam să fiu rege, nu credeam că sunt în stare, nu credeam că 

eu, jumătate pământean, aș putea să conduc un regat de atlanți puri, dar cineva a crezut în 

mine, a fost mereu lângă mine, m-a contrazis și mi-a arătat calea cea bună, cineva a văzut 

ceva în mine. 

          Mulțimea era ochi și urechi, toate creaturile și toți atlanții se uitau la Arthur ca la cea 

mai neprețuită comoară. Acesta s-a îndreptat ușor, a cuprins-o pe Meera cu brațele lui 

puternice și a sărutat-o. 

          - Ca rege voi avea nevoie de o regină, a murmurat el încrezător. 

          - Chiar ai, dacă vrei să nu distrugi ceva, a răspuns ea și a urmat o replică a semnăturii pe 

care o lași când iubești.  

          În ochii mei, speranța și extazul se loveau cap în cap, gândurile erau acoperite de 

aclamațiile mulțimii. ,,Trebuie să ajung general!”, mi-am zis. Nu prea îl cunoșteam pe Arthur, 

dar toată lumea, inclusiv eu, îl avea în inimă. Cât despre Meera, toți o știau pentru vitejia, 

sufletul bun și frumusețea ei. ,,Chiar vreau să slujesc acest cuplu, care pare să aibă cel mai 

mare potențial! Trăiască regele Arthur!” a răsunat încontinuu și probabil pentru multă vreme 

de acum încolo glasul inimii, iar zâmbetul mi-a deschis inima … 
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                                     Doar un cer deasupra mea 

 
                                                                                                      Coică Cătălin – Gabriel 

                                                                                                      clasa a VIII-a B 

 

 

           Era o primăvară cu parfum de liliac și nostalgie. Într-o liniște deplină, uitându-mă pe 

fereastră, gânditor și cu tema la română în curs, mi-a venit ideea de a mă teleporta pe o 

planetă oarecare. Motivul principal era să realizez o compunere despre călătoria mea, aceea 

fiind tema pentru ziua următoare la limba și literatura română.  

          Nu a trecut niciun minut și am zărit în depărtare sute de luminițe colorate, care mi-au 

atras imediat atenția. Liniștea a fost tulburată de un zgomot asurzitor, care mi-a stricat toată 

odihna din acea după-amiază. Deodată, deasupra casei mele, am văzut o farfurie zburătoare. O 

ușă imensă s-a deschis și a apărut o scară, care ajungea până la fereastra dormitorului meu. 

Am deschis geamul și m-am urcat pe scara care ducea înăuntrul navei, fără ezitare.  

          Mi-am tras sufletul un pic, căci inima stătea să-mi zboare din piept. Chiar pe scara 

farfuriei zburătoare, am observat un extraterestru verde, ciudat, cu un cap mic, cât un măr, de 

care erau atârnate două antene de dimensiunea unei lingurițe. Avea picioare scurte, cu câte 

patru degete în formă de evantai. Îmbrăcat într-un costum negru cu albastru, m-a primit la 

bordul navei, iar în câteva secunde am fost teleportat într-un univers paralel, unde cu litere de 

foc, pe un cer paralel, scria ,,Planeta Krypton din Galaxia RF-75”.  

          În mintea mea, multe lucruri trebuiau să capete sens. Cu toate acestea, nu eram convins 

și aveam toate motivele să nu fiu. Mă întrebam dacă există cumva viață pe planetă. Ceea ce 

era extrem de curios, era faptul că toate clădirile – deformate și așezate oriunde – levitau pe al 

doilea cer. Le vedeam cum se scurgeau una după alta ca niște gânduri uriașe. De fapt, cerul 

stătea așezat între acoperișuri de casă ca un vultur îngândurat.  

          Cerul de deasupra mea era nesfârșit. Case, copaci, flori și iarbă, toate stăteau acolo, 

fiecare închis în sine, în pacea ori în somnul lor. Zăceau – poate – uitate de milenii, ca o inimă 

care se temea că taina ei va fi descoperită. Mi-am lăsat privirea să rătăcească aiurea, într-o 

tăcere apăsătoare și grea. Mi-ar fi plăcut ca gândurile să mi se deruleze înapoi, precum 

peisajul selenar pe lângă care treceam. Și atunci, de unde a apărut micul extraterestru? Să fie 

singurul locuitor de pe Krypton? 

          Cunoscându-l pe Foeh mai în detaliu, mi-am dat seama că nu avea intenția să-mi facă 

niciun rău. Mai mult decât atât, s-a oferit să-mi facă un tur al planetei, printre clădirile care se 

sprijineau de stele,  nava ce funcționa pe baza energiei eoliene și copacii plutitori. Nu în 

ultimul rând, el se conecta la un server de informații, care îl propulsa prin spațiul galactic. 

Culegând aceste informații prețioase, am reușit să rămân conectat pe Krypton 50 de ani-

lumină și să mă teleportez pe Pământ cu aceeași invenție minunată, numită mașina timpului. 

          Ajuns în cele din urmă acasă, am constatat că lipsisem doar o oră. Camera mea mă 

aștepta intactă și primitoare. În altă ordine de idei, mi-am definitivat și compunerea, găsindu-i 

cel mai potrivit titlu. 
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                        Ora de limba română/ Universul lecturilor 

 

                                             Între două lumi 

 
                                                                                                Carp Alexandra – Andreea 

                                                                                                clasa a VIII-a B 

 

          Nu te-ai gândit vreodată să vizitezi toată lumea, fără ca măcar să părăsești casa? Nu te-

ai gândit vreodată să vezi continentele așa cum sunt ele de fapt, dincolo de o documentare 

prealabilă? 

          Printre rafturile prăfuite ale bibliotecii, am descoperit o carte care semăna cu un atlas. 

Avea imagini din diferite țări pe copertă și se numea ,,Ocolul Pământului în 80 de zile”, scrisă 

de Jules Verne. Am deschis-o ușor și am început să citesc. Cu fiecare rând citit, călătoream 

împreună cu Phileas Fogg și cu valetul său, Jean-Pasepartout prin diferite continente: 

America, Asia, Europa.  

          În tot acest timp, tânărul englez își nota pe un carnețel orele parcurse cu trenul, vaporul 

sau nava, iar Pasepartout admira frumoasele peisaje, fie ele râuri, dealuri sau simple sate. În 

ceea ce privește comportamentul, Phileas era un om cu o inimă de gheață, în comparație cu 

valetul său, care era o persoană foarte bună, ce se bucura de lucruri mărunte. Totul mergea 

bine. Cei doi aveau un avans de două zile  în momentul în care au ajuns în India. Acolo, trenul 

pe care l-au luat spre Mumbai avea o problemă, așa încât au fost nevoiți să meargă pe jos, prin 

satele din apropierea orașului. În scurt timp, Fogg a cumpărat un elefant de la un negustor. În 

pădurile tropicale au cunoscut-o pe Auoda, o văduvă pe care socrii o renegau izgonind-o în 

fiecare noapte din casă. Așadar, fără știrea nimănui, tânăra le-a devenit tovarăș de călătorie. 

După ce au traversat India, au pornit spre China. 

          Acasă, în Londra, orașul natal al excentricului bogat, la casele de pariuri, dar și în 

baruri, oamenii pariau în câte zile se va întoarce Fogg din călătorie. Mai mult decât atât, 

poliția îl suspecta de furt, deoarece nimeni nu știa proveniența averii sale, iar detectivul Fix 

pornise deja în urmărirea sa. Ceea ce părea o treabă foarte serioasă, s-a dovedit a fi o 

neînțelegere. 

          În ziua stabilită, la ora nouă și un sfert seara, Fogg a ajuns la Reform Club, unde pariase 

cu prietenii lui. Era a șaptezeci și noua zi din cele optzeci. Deoarece a călătorit spre vest, a 

avut un avans de o zi. Astfel, a câștigat pariul,  2000 de lire și s-a căsătorit cu Aouda.  

          După ce am citit romanul, m-am gândit ce alte acțiuni ar fi întreprins Phileas dacă nu ar 

fi cunoscut-o pe frumoasa indiancă?  Unde ar fi călătorit? Ce locuri noi ar fi descoperit? Mie 

mi-a plăcut atât de mult romanul, încât mi-am propus să devin un descoperitor, un cercetător 

al locurilor minunate ale planetei ... de acasă. Nu de alta, dar pare chiar foarte comod și facil.     
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                                                Ora de limba română 

 
                                                                                              Carp Alexandra – Andreea 

                                                                                              clasa a VII-a B 

 

 

          Era o altă zi de primăvară intergalactică pe planeta Vordeus. Milioane de elevi s-au 

trezit curioși, deoarece au aflat – de pe ecranele panoramice amplasate în centrul galaxiei – că 

Ministrul Educației, Merlus Xenorus, a introdus o nouă materie în școli, mai degrabă o limbă 

veche, folosită acum 1500 de milioane de ani, pe Terra, ce purta numele de ,,Limba română.”  

          La ora 3 și 46 de milisecunde au început orele. Primul lucru pe care l-au făcut 

vordeusienii a fost să caute pe Satelitul PX-5 și pe Googleus Vordeus,  informații despre 

limba română. Erau extrem de curioși, de nerăbdători și de dornici să aprofundeze noi 

cunoștințe, așa cum făceau de milioane de ani-lumină încoace. Noutatea, însă, consta în faptul 

că niciodată nu abordaseră vreun curs cu un adult, numit ,,profesor”. Ba mai mult, primiseră 

în urmă cu câteva zile-lumină niște obiecte ciudate, pe care le decodificaseră drept niște 

,,caiete”.  

          Profesorul a intrat în sala de clasă și s-a prezentat ca fiind Vernas Balagus, călător 

spațio-temporal, care a fost trimis de oamenii de știință din secolul al XXI-lea pentru a preda 

limba misterioasă și pentru a observa viață tehnologizată a vordeusienilor. Elevii l-au primit 

cu mult respect, cu toate că era diferit față de ei: era jumătate om, jumătate robot. Acesta le-a 

explicat adolescenților faptul că directorul școlii lor i-a făcut câteva modificări genetice 

pentru a reuși să supraviețuiască radiațiilor Gamma, produse de cadranul K-174, ce alimenta 

planeta cu energie electromagnetică. În rest, era o persoană normală, un dascăl dedicat 

meseriei.  

          A făcut prezența, vordeusienii s-au mirat, căci niciodată nu lipsea nimeni, apoi a scris 

pe tablă titlul lecției: ,,Propoziția subordonată predicativă”. Pentru câteva nano-secunde, 

adolescenții au oftat, și-au ridicat antenuțele verzi și au emis sunete ciudate, cu o frecvență 

ridicată. Apoi, fiecare și-a decodat, pe propriul monitor, semnele neobișnuite de pe materialul 

vulcanic, negru, numit ,,tablă”.  Extrem de repede, au prins mecanismul și cu viteza luminii, 

operațiile de ,,Expansiune” și de ,,Contragere” au părut o joacă de copii. Toți cei o sută de mii 

de elevi prezenți au înțeles cum să facă expansiunea numelui predicativ sau să  construiască 

enunțuri în care subordonatele predicative să fie introduse prin conjuncții subordonatoare, 

locuțiuni conjuncționale subordonatoare și adjective pronominale relative.  

          La finalul orei, profesorul le-a mulțumit și le-a povestit că pe Terra secolului al XXI-lea 

ora de română la clasa a VIII-a presupunea efectuarea  multor  exerciții și ținerea minte a 

numeroase date. Elevii vordeusieni s-au mirat și până să părăsească profesorul sala de clasă 

intergalactică au rezolvat toate celelalte 12 subordonate. A fost o ,,oră” specială atât pentru 

elevi, cât și pentru profesor. 

           După acest episod, Ministrul Educației, Merlus Xenorus’, a decretat că Vernas Balagus 

poate fi ridicat la rangul de ,,profesor-șef intergalactic”. Apoi, i-a sugerat acestuia ca 

rezultatul cercetărilor științifice să fie menționat în analele galaxiei drept excepționale, fără a 

mai fi repetate vreodată, fiind foarte ușoare.        

  

 

 

 

 

 



45 
 

                                                        Ora de limba română 

 
                                                                                                               SecrieruAndreea 

                                                                                                               clasa a VIII- B 

 

 

          În pragul vacanței de vară, când cursurile se apropiau deja de sfârșit, iar căldura 

dogoritoare începea să își facă simțită prezența, doamna noastră profesoară de limba și 

literatura română a decis să desfășoare o altfel de oră. 

          Așadar, eram cu toții la școală, așteptând în bănci, curioși și nerăbdători, să aflăm în ce 

consta acea oră diferită de limba română. Așteptarea noastră a luat sfârșit atunci când doamna 

profesoară a intrat în clasă, ținând în mână o carte. Nu părea să fie, totuși, o simplă carte. Era 

ferecată cu un lacăt și avea coperți strălucitoare, aurii, cu modele abstracte ieșind în relief, 

care împrăștiau mici raze de lumină în clasă. ,,Nu poți să știi niciodată dacă îți place sau nu 

ceva până nu încerci. Pe principiul acesta voi merge și eu în această oră.” a spus doamna 

profesoară, în timp ce a scos dintr-un buzunar o cheie și a deschis lacătul cărții.  

          Apoi, pe rând, fiecare dintre noi am primit cartea. În mâinile noastre, aceasta se 

deschidea pentru fiecare la pagini diferite. În timp ce citeam, cuvintele se măreau, ajungând în 

cele din urmă să plutească în jurul nostru, pe când noi pătrundeam, la propriu, în lumea 

magică a cărților. Începutul călătoriei noastre ne-a purtat pașii spre basmele copilăriei, unde 

am avut ocazia să-i întâlnim fizic pe cei care ne-au cizelat primii pași. Călătoria a continuat, 

ajungând în lumea misterioasă și plină de suspans a romanelor SF și poate, cine știe unde ne-

ar mai fi purtat, dacă nu se auzea sunetul clopoțelului, care anunța sfârșitul orei. 

          Acea oră de limba română a avut un efect benefic asupra tuturor. Acelora care erau deja 

obișnuiți cu plăcerea lecturii, le-a oferit șansa să întâlnească personajele atât de îndrăgite, iar 

cei care vedeau cititul ca ceva plictisitor și preferau să își petreacă toată ziua înconjurați de 

tehnologie, au fost introduși într-o aventură fără de sfârșit, care avea să continue atâta timp cât 

imaginația oamenilor avea să dăinuie.    
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                                            Ora de limba română 

 
                                                                                                                     Obreja Adina 

                                                                                                                     clasa a VIII-a A 

 

 

          Eu sunt Timeea. Trăiesc pe cea mai îndepărtată planetă a Sistemului Lunar, Raha. Aici, 

amurgul inundă cerul într-o baie de sânge. Foșnetele nopții îmi umplu pașii și stăruie abur 

dens. Colții de meteoriți se confundă cu întunecate șiruri de umbre. Autorutele par grădini 

sleite sub soarele greu al amiezii. Fulgere lungi brăzdează cerul într-un amestec de surpriză și 

teamă.  Totul funcționează cu pedala accelerației la maximum.  

          Tocmai am turnat în Fântâna Trecutului o lacrimă veche, de două miliarde de ani, care 

m-a trimis în timpul unei ere de mult trecute, despre care am auzit de la străbunii străbunului 

meu. Îmi place să explorez ținuturi, vremuri apuse, din capsula mea interspațială și să aflu 

viața și obiceiurile pământenilor. De altfel, e foarte simplu, ingenios și necesită doar un click.   

          Iată-mă în timpul unei ore de limba română, în secolul al XXI-lea, anul 2018. Mă aflu 

într-un spațiu, pe care noi, rahaienii, îl numim ,,arena”, unde pamântenii adolescenți studiază 

așezați pe niște scaune de lemn, în spatele unor bănci din același material. În fața lor, e o 

pământeancă adultă, care scrie cu o bobiță albă pe o suprafață neagră. Este de gen feminin, 

scundă, creață, îmbrăcată în culori vii și mereu zâmbitoare. Identific imediat pe ecranul 

radarului interspațial că în nomenclatorul de meserii, ea este ,,profesoară”. Mă gândesc 

imediat de ce ar avea nevoie elevii de cineva care să-i ajute, câtă vreme tehnologia dispune de 

cele mai revoluționare metode de documentare? Dar de ce să oftez la durerile altora, când abia 

mi le pot stăpâni pe ale mele?  Gândul, ca orice gând, se pierde în eter.       

          Toată arena (am aflat că se numește ,,clasă”) radiază de fericire, iar în atmosferă se 

simte acel aer de veselie și energie emanat de cei din bănci. Ora se desfășoară într-o manieră 

ciudată: ,,elevii” ridică mâna, răspund respectuos, ... ce vremuri! Din discuții, se pare că e 

ultima oră de limba română din clasa a VIII-a. Senzorii laptop-ului de ultimă generație 

detectează mii de semnale, despre care rahienii n-au auzit încă: emoțiile, lacrimile, amintirile. 

Toți cei adunați în clasă vorbesc despre anii petrecuți împreună și își amintesc lucruri 

frumoase. Unora li se scurg firicele de apă pe față, element numit ,,lacrimi”. Ascultând cu 

atenție, constat că elevii îi mulțumesc profesoarei pentru toată munca depusă timp de patru ani 

(Doar atât?). 

           Partea rea este că eu nu-mi amintesc niciun moment atât de intens pe care să-l fi trăit 

vreodată pe Raha ... Cu toate acestea, pe chipul meu nemuritor, veșnic și tânăr curg lacrimi de 

tristețe, de nefericire, pentru viața de acum. Confirmarea pare că se izbește de toate celulele 

creierului meu într-un ecou prelung.   

          Cerul e livid, obosit ca după o noapte de veghe. Vântul îmi  răvășește sufletul. Ochii 

mor încet ca valurile la țărm. Pe Pământ par ieșită din timp, de parcă sunt pe drumul spre 

nicăieri. Fără să fiu rea, un contact cu pământenii e întotdeauna o bucurie într-o noapte de 

pomină. Curând, zorile vor birui întunericul și neliniștile mele. În fond, sunt o rahaiană, nu o 

pământeancă cu sentimente, sunt lucidă și am simțul proporțiilor.     

           În însemnările mele despre existența pământenilor anului 2018, am notat: ,,Viața pe 

Pământ este o aventură, o enigmă, aș putea spune un banc prost.  Problema e să poți râde cât 

mai des. Când  amintirile intră pe ușile care se deschid singure, ai voie să plângi. Nu mult. 

Creează dependență.”    
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                                      Harry Potter și piatra filosofală 

                                                        (Recenzie) 

 
                                                                                                                  Mușătescu Florin 

                                                                                                                  clasa a VI-a B 

 

 

          Cineva acolo sus mă iubește. Cineva acolo sus mi-a dat mie, pe pământ, o lecție, din 

care înțelept ar fi să învăț ceva. Și iată că, am decis să vă povestesc despre pățania 

personajului meu favorit, căci ce poate fi mai frumos în viață decât să pari ieșit din timp ? 

Lectura acestei cărți m-a fascinat atât de mult, încât așteptam fiecare pagină cum aștepți 

minunile vieții.  

          Totul a început cu un băiat pe nume Harry Potter, care locuia cu familia Dursley:  

unchiul, mătușa și vărul său, deoarece părinții îi muriseră într-un accident de mașină. Era 

tratat foarte urât de familia adoptivă, iar locul lui era într-o cămăruță, sub scări. Într-o zi, 

unchiul Vernon l-a trimis pe Harry să aducă scrisorile de la cutia poștală. Acesta a observat că 

una îi era destinată lui, de la Școala de Magie Hogwarts. Cu toate acestea, unchiul a rupt-o și 

nu l-a lăsat să o citească. În următoarele zile, au venit din ce în ce mai multe scrisori aduse de 

niște bufnițe. Unchiul Vernon le-a ars pe toate. Într-un efort de a evada, de a nu mai fi stesată, 

familia Dursley a ajuns să se mute pe o insulă pustie.  

          În ziua în care Harry Potter împlinea 11 ani, ușa camerei sale a fost lovită și dărâmată 

de un personaj foarte înalt, care s-a prezentat drept Rubeus Hagrid, purtătorul cheilor de la 

Hogwarts. El i-a dăruit lui Harry un tort, o scrisoare și i-a mărturisit că este vrăjitor. I-a spus 

că părinții lui nu muriseră într-un accident de mașină și l-a invitat la Hogwarts ca să învețe 

magie. În următoarea zi, când s-a dus să-și cumpere rechizite școlare pentru Școala de magie, 

împreună cu Hagrid, Harry a aflat că este deja faimos, fiind singurul supraviețuitor al luptelor 

cu lordul Voldemort, cel care-i omorâse părinții. De asemenea, a constatat că cicatricea în 

formă de fulger, pe care o avea pe frunte, este singurul semn al luptei cu lordul. Mai mult 

decât atât, el a descoperit că este o persoană cu mulți bani, depozitați la Banca Gringots. 

          Harry a pleacat cu trenul la Hogwarts. Acolo, el a descoperit  faptul că elevii sunt 

sortați astfel: Astropufi, Cercetași, Ochi-de-șoim și Viperini. Alături de Ron și Hermione, 

Harry a intrat în clasa de Cercetași. Și-a cunoscut dascălii, dar nu l-a îndrăgit pe profesorul de 

poțiuni, Severus Snape. El a fost distribuit în echipa Quidditch, pe postul de căutător. Tot 

acum, l-a cunoscut pe Fluffy, câinele imens, cu trei capete, care păzea o trapă, însă 

presupunerea Cercetașilor este că acesta supraveghea pachetul misterios luat de Hagrid de la 

bancă.  

          În timpul unei cine de Halloween, profesorul Quirell a anunțat că un troll a pătruns la 

subsol, iar Dumbledore, directorul școlii, i-a trimis pe toți în dormitoare. Harry și Ron n-au 

ascultat și au pornit în căutarea acestuia. După ce l-au închis în toaleta fetelor, au constatat că 

Hermione este înăuntru. Harry a reușit să lase trolul inconștient, în timp ce a observat o rană 

la piciorul lui Snape. El a bănuit că profesorul a lăsat trolul în castel pentru a putea trece de 

Fluffy și a lua pachetul. Harry, Ron și Hermione l-au interogat pe Hagrid și au aflat că 

pachetul aparține lui Nicholas Flamel. În consecință, cei trei au încercat să se informeze la 

bibliotecă despre posesorul pachetului.  

          Au început presupunerile: Hermione a dedus că Flamel este creatorul pietrei filosofale; 

toți trei s-au gândit că pachetul misterios este piatra filosofală, bănuindu-l pe Snape că vrea să 

o fure. Ei au mers în pădure și au descoperit un om care se hrănea cu sânge de unicorn. Inițial, 

au crezut că este Voldemort, iar Snape a vrut să îl ajute pentru a-l aduce din nou la putere. 

Mai apoi, au aflat că și Hagrid îi spusese unui străin cum să-l anihileze pe Fluffy: punându-i 
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muzică. De aceea, s-au grăbit să ajung înaintea altcuiva, însă cineva intrase deja acolo, pentru 

că muzica mergea și Fluffy dormea.  

          După ce au trecut de Fluffy, au urmat alte provocări deosebit de grele, până în 

momentul când Harry l-a descoperit pe profesorul Quirell. Acesta îl ținea pe Voldemort de 

ceafă, întrucât acesta nu mai avea deloc puteri și avea nevoie de piatra filosofală. Printr-o 

magie a unei oglinzi, piatra a apărut la Harry în buzunar. Mânios, profesorul Quirell a încercat 

să i-o ia. Prin puterea iubirii mamei lui, pe care Harry o purta asupra-i, în antiteză cu ura lui 

Quirell, cel din urmă moare, arzându-i carnea pe el. După toate acestea, Cercetașii au câștigat 

Cupa Caselor pentru curajul lor ieșit din comun. 

          Cineva acolo sus mă iubește. Cineva acolo sus mi-a dat mie, pe pământ, o lecție, din 

care înțelept ar fi să învăț ceva. Lecția mea de viață se reduce la următorul dialog parafrazat: 

- Cercetașii au nevoie de multă bunătate, înțelepciune și curaj pentru a fi primii în toate. 

- De unde știi tu, fiule, atâtea lucruri despre Cercetași? 

- Pentru că și eu sunt unul dintre ei, mamă ...   
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                                                                    Sport 

 

                              Sportul pentru viață și viața pentru sport 

 
                                                                                                               Călae Alexia – Maria 

                                                                                                               clasa a VII-a B 

 

 

          Am avut de multe ori ocazia să văd adolescenți preocupați mai mult de viața sportivă 

decât de școală. În meseria pe care am ales să o fac, mă confrunt, de multe ori, cu situații 

dificile sau cu alegeri grele. Ultima temă înaintea absolvirii Facultății de Jurnalism și Științele 

Comunicării (și cea mai importantă în viitoarea carieră de jurnalistă), a fost să realizez un 

reportaj despre cineva care și-a dedicat întreaga viață și carieră sportului. Și chiar am persoana 

perfectă. 

           În liceu, am avut o colegă foarte preocupată și dedicată gimnasticii. O practica de când 

avea vreo patru ani și niciodată nu am auzit-o să se plângă de programul infernal sau de 

antrenamentele incredibil de severe. Cu toate acestea, o făcea cu drag! ,,Cu drag și spor”, cum 

obișnuia să spună, deoarece ea chiar avea gânduri mărețe cu acest sport. Mai mult decât atât, 

nu a neglijat niciodată școala. Voia să facă o carieră din gimnastică, rampa ei de lansare fiind 

Jocurile Olimpice. Mereu îmi povestea că olimpiada din 2009 o urmărise la televizor, unde 

văzuse gimnaste din toate colțurile lumii, care mai de care mai grațioase și mai perfecționiste, 

cu care și-ar fi dorit să concureze. 

 

M-am antrenat din greu 16 ani 

          Am decis să o contactez. Am invitat-o într-un cadru liniștit, ferit de ochii lumii și de 

papparazzi. Spun asta, pentru că ea nu mai era acea colegă de liceu, pe care o vedeai, din când 

în când, la televizor apărând la concursuri de gimnastică. Nu mai era ,,necunoscuta gimnastă 

Ruxandra Răducan”, zisă și Rux. Era o tânără grațioasă, cu chipul cald și zâmbetul veșnic pe 

buze. De fapt, era aceeași Rux, căreia vârsta de 20 de ani nu-i știrbise farmecul copilăriei.  

          Mi-a trebuit timp și energie să procesez tot ceea ce Rux mi-a povestit în doar trei ore, 

de parcă lumea mea se dăduse cu totul peste cap. Acum, în postura de proaspătă medaliată la 

Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, din 2016, avea un tonus bun, un debit verbal de 

invidiat și o ținută de mare campioană. Știam că poate și știam că va reuși cu ambiția și cu 

tăria cu care se antrena câte patru-cinci ore pe zi, neîncetând să spună mereu că ,,sportul e 

viață, iar viața e sport.”  

          Întotdeauna mi-au plăcut carisma și aparenta nepăsare de care dădea dovadă. Când avea 

câte un eșec, accepta criticile și comentariile doar de la cei autorizați, nu de la oricine. Mereu 

spunea că nu trebuie să renunți la visul tău dacă ceva merge prost și că toate nereușitele 

înseamnă experiență și sunt scara spre succes. A știut încă de la patru ani că țelul ei era să 

ajungă la Jocurile Olimpice și pentru asta s-a antrenat fără menajamente. ,,Mi-am urmat doar 

visul, pentru care m-am antrenat 16 ani.”  

 

O experiență care te marchează pe viață 

          Pentru Ruxandra, a fost o presiune foarte mare să reprezinte țara la Rio de Janeiro, în 

finala pe aparate, în cadrul concursului de gimnastică. Mi-a povestit că toate concurentele 

erau adversare între ele, însă prietene în afara concursului. Cu unele dintre ele, încă mai ține 

legătura. Drept dovadă, vara aceasta, va pleca la un circuit mondial în Kyoto, alături de echipa 

de gimnastică a Japoniei, pentru o acțiune caritabilă de strângere de fonduri în folosul 

victimelor tzunami-ului de acum o lună.  
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          În ultima perioadă a fost foarte solicitată de multe companii de televiziune pentru tot 

felul de reclame cu caracter sportiv. A avut multe turnee și în ultimele luni nu prea a mai venit 

în țară. De asemenea, este protagonista unui film de lung metraj, cu titlul ,,Fair-play în 

vestiare”, unde povestește despre ajutorul acordat tinerelor gimnaste de la lotul olimpic al 

României în primele momente ale sosirii acestora.  

          Deși nu a câștigat încă titlul olimpic, Ruxandra Răducan nu a încetat să își abandoneze 

visul și să facă progrese în continuare. De la ea am aflat că muncește zilnic în sala de forță și 

se concentrează pe elementele cu punctaj D. În repetate rânduri, a confirmat faptul că e 

fericită și mândră că a avut ocazia să reprezinte țara la Rio. Astfel, este recunoscută la toate 

turneele, apreciată și lăudată pentru aptitudinile și ambiția ei. Pentru ea, această participare a 

reprezentat cel mai important moment al carierei ei. 

 

Momentul de glorie ... însoțit de multe emoții 

          Ruxandra a reușit să obțină nota 9, 563 la paralele inegale, în finala pe aparate, urcând 

pe a doua treaptă a podiumului și primind medalia de argint din partea gloriei gimnasticii 

feminine ruse, Ivana Șușovitina. Separat, a fost distinsă cu trofeul ,,Fair-play în gimnastică”, 

întrucât, înaintea începerii concursului la paralele, i-a pregătit aparatul veșnicei sale rivale, 

americanca Sully Frazen, a încurajat-o pe tot parcursul exercițiului, iar la final a îmbrățișat-o, 

urându-i noroc, în condițiile în care, în acel moment, Rux era pe prima poziție. Gestul său nu 

a rămas neobservat de Comitetul Olimpic Internațional, care i-a acordat această distincție, ce 

nu mai fusese conferită de opt ani.  

          Deși s-a antrenat foarte mult, emoțiile au fost pe măsură, în finala de la sol. Pentru 

moment, a crezut că nu-și va putea duce la capăt exercițiul. Dar, și-a adus aminte de toată 

susținerea familiei, a țării și asta a făcut-o mai puternică. Totul a ieșit perfect, ca la 

antrenamente. Cele patru diagonale au fost fără greșeală, iar elementele de coregrafie au 

însoțit de minune partea artistică. Rux a urcat pe treapta a treia a podiumului, alături de rivala 

și prietena sa, chinezoaica Li Shi Nan și de japoneza Tusuri Iamadoko.  

 

Sunt mândră că am avut onoarea să-mi reprezint țara la Jocurile Olimpice din 2016. 

          Am întâlnit o persoană minunată, un om extraordinar, am trăit momente speciale alături 

de vechea și totodată noua mea prietenă, Ruxandra Răducan. Vreau să cred că în 2020 voi fi 

în tribună la Londra, unde o voi aplauda în picioare pe Rux și voi asculta cu mândrie Imnul 

Național al României. Sunt mai mult decât sigură, căci ultima parte a discuției cu ea m-a 

convins: ,,Pentru următoarea olimpiadă, am de gând să mă pregătesc și mai mult, să mă 

sincronizez și mai bine. Și până la urmă, nu contează cine câștigă sau cine pierde; contează că 

am trăit cele mai frumoase momente din viața mea și sunt foarte mândră că am avut onoarea 

să-mi reprezint țara la Jocurile Olimpice din 2016.” 

          Finalul îi aparține vice-campioanei olimpice: ,,Acum vreo două săptămâni, am fost la 

Rotterdam, la un concurs de selecție pentru gimnaști talentați, sub 14 ani. Am văzut acolo 

mulți sportivi cu potențial, pe mâinile cărora se citeau ani întregi de muncă și de sacrificii. Nu 

am vrut să le spulber visele, însă am fost nevoită să îi aleg pe cei mai buni. Așa că, sfatul meu 

pentru voi, copii, este să nu vă lăsați înfrânți de o zi mai proastă sau de un moment nereușit. 

Dacă îți place ce faci, continuă să faci progrese și – într-o zi – vei ajunge acolo unde îți 

dorești. Și asta nu este valabil doar în sport! Toți am primit refuzuri și am avut dezamăgiri 

înainte de a ajunge unde suntem acum ...”   
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                          Lordum, vorsem; Nem lordum, vorsem! 

 
                                                                                             Carp Alexandra – Andreea 

                                                                                             clasa a VIII-a B 

 

 

          Delegația de sportivi de pe planeta Zordon face ultimele retușuri pentu costumele cu 

care va defila la festivitatea de deschidere a celei de-a XX-a ediții a Olimpius Extremus, care 

va avea loc pe planeta Evordos, în orașul Rios de Jaguares, timp de două terme. În cadrul 

acestei importante competiții, care se desfășoară o dată la patru milicro-ani terțiari, vor 

participa sportivi din peste 400 de planete mici și mijlocii ale galaxiei, însumând un milios de 

atleți. Fiind o competiție intergalactică, un număr impresionant de jurnaliști transmit în direct 

totul, cu aparate de ultimă generație, precum camere de filmat, care folosesc energia cinetică 

din cumulonimbușii de deasupra arenei, dar și microfoane, care pot atinge sunete de 100 de 

mervius, adică pot capta șoaptele exrtatereștrilor din galaxia vecină, Metax. 

          La Olimpius Extremus, sportivii participă la zece probe olimpice: alergatus maratonus, 

fileus gigantus, coșus completus, mingius golus, halteros greutus, ghețuș dansatus, aqua bras, 

paletus fileus, omătus alunecatus și eseus aruncatus. Toate aceste probe sunt urmărite și 

admirate în direct atât  de conducătorul planetei Zordon, Zorx Mensium al II-lea, cât și de 

părinții care își încurajează copiii, ce poartă tricouri inscripționate cu mesajul ,,Lordum, 

vorsem; nem lordum, versem !”, care tradus din limba zordoniană, înseamnă ,,Ai reușit, 

continuă; n-ai reușit, continuă !” În semn de solidaritate cu sportivii, mesajul este vizualizat 

pe platforma videotronică a galaxiei, alături de flacăra olimpică formată din sute de mii de 

meteoriți incandescenți. 

          Olimpius Extremus a debutat cu proba de alergatus maratonus pe distanța de 42 195 

de milicro-kims. Înaintea startului, atleții și-au urat succes unii altora, și-au pregătit adidașii 

intergalactici cu lumini ultraviolete și beculețe colorate și au verificat dacă sunt încărcați cu 

energie eoliană, atât de necesară pentru  probele de fond. Încă din primii micro-kims, 

sportivul Mernius Vees, de pe planeta Xord, a condus detașat, fără a da posibilitatea celor 

5000 000 de urmăritori să îl depășească. Ultimii 195 de milicro-mets au fost parcurși pe pista 

stadionului central, Lutkas, unde sute de mii de extratereștri l-au aplaudat în picioare 

          Un sport îndrăgit de extratereștri, la cea de-a XX-a ediție a Olimpius Extremus, a fost 

fileus gigantus. Echipele participante, în număr de 20 136, au avut de trecut de faza grupelor, 

a optimilor, a semifinalelor și a finalei. Aici, cele mai bune două echipe, Broxilas și Cinus, 

ambele de pe planeta Temerus, au incendiat publicul cu jocul lor. Cei șase componenți 

broxilanieni au câștigat cu 3-0 la seturi (25-9, 25-20, 25-18), jocul lor la fileu fiind remarcabil. 

Contactat prin radio-satelit, la câteva milicro-mins de la terminarea finalei olimpice, Wilimus 

Arionus, căpitanul echipei, a menționat: ,,Este o onoare pentru mine și echipa mea să ducem 

acasă medalia olimpică de aur. Vom rămâne, însă, cu picioarele pe Temerus ! Ne vom pregăti 

temeinic pentru următoarea Olimpius Extremus, de peste patru milicro-ani terțiari. Felicitări 

adversarilor noștri, în special ridicătorului, cel mai tânăr participant.” 

          Sala Zivordius a devenit neîncăpătoare pentru milioanele de fani, care au asistat la 

finala de coșus completus dintre Galvanis și Sorponus. Au avut ce vedea: coșus  de trei 

xernos, driblinguri nemiloase, pase înșelătoare, aruncări, pivotări. Totul ca la carte ! Pe teren a 

existat o singură echipă – Galvanis, de pe planeta Praxon – care a măcelărit toți adversarii. 

Bravo, bravo, bravo ! De trei ori bravo ! Cu medalia de aur pe antene, jucătorul Tynsum 

Kadlus, declarat cel mai bun jucător de coșus completus din galaxie, a declarat postului TV 

,,Sport Galaxy”: ,,Plutesc ! Visez ! Nu vreau să mă mai trezesc !” Întrebat de reporterul 

special, Dodo Medas, ce presupune pentru echipa sa un joc fair-play, acesta a adăugat: 

,,Excelență în sport, prietenie între sportivi și pace pentru întreaga galaxie.” No comment. 
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          Romanius, de pe planeta Eroux, a avut șansa revanșei chiar în fața propriilor fani în 

finala olimpică de mingeus golus, care a fost transmisă în direct de 1 488 de posturi TV și de 

912 stații locale de radio-contact prin cablu. În meciul pentru aur și argint s-au întâlnit 

Romanius și Canadu, de pe planeta Fredos.  Prima a fost lider în grupa A, din care au mai 

făcut parte Brasilius, Danes și Yakos, în timp ce a doua a încheiat grupa C pe poziția a doua, 

după Hernius. Eroul meciului a fost Hagis Ianis, care a marcat golul victoriei de la 45 de 

milicro-mets. De asemenea, adversarii au ratat un penalty, poate șansa lor de a se redresa. 

Căpitanul intergalactic al tricolorilor romanieni nu și-a putut stăpâni lacrimile de emoție. 

Întrebat de fostul număr unu al generație galactice, Lionelos Messos, care comenta pentru 

postul  TV ,,Football”, despre gestul sportiv din debutul finalei (de a împrumuta adversarului 

său direct ghetele reflectorizante cu raze X, pentru că acestuia i se rupseseră), Hagis Ianis a 

răspuns: ,, A fost un gest de fair-play. Am vrut să avem șanse egale în finală. Mă bucur că am 

putut fi de folos.” Pentru gestul său, Hagis a primit medalia ,,Fair-play în mingeus golus”, 

imediat după terminarea finalei.  

           Momente unice au existat și în sala Forsa, unde s-a desfășurat finala Olimpius 

Extremus la halteros greutus. Sportivul Lasus Talazarus, de pe planeta Georgius, a scos un 

nou record marțial atât la stilul ridicat, cât și la smuls, cu un total de 473 de milicro-kilos. Pe 

locul al doilea s-a clasat Tores din Kamatras, ultimul loc pe podium revenindu-i lui Masatros 

de pe planete Versos. Căștigătorul a declarat pentru postul ,,Alien TV”: ,,Mulțumesc 

antrenorului meu, care m-a susținut și m-a ajutat să înțeleg că doar prin muncă, seriozitate și 

devotament poți să fii un sportiv complet 

          Patinatoarele de la ghețuș dansatus au creat spectacol în sala Zovox, care a fost plină 

până la refuz. Gătite impecabil - cu rochițe cu ștrasuri și paiete energizate mecanic, purtând 

bentițe cu raze stratosferice tip Gamma, care se asortau de minune cu antenuțele cu lumini 

fosforescente – acestea au concurat în probele de individual, perechi și dans. Juriul a fost 

complet derutat de precizia mișcărilor, astfel încât, la finalul competiției, trei patinatoare au 

fost declarate câștigătoare: Serena Matas, Alisia Condos și Merila Davidas, toate de pe 

planeta Campeos. Contactate pe skype-precisious, fetele au spus, în cor, ținându-se de mâini: 

,,Azi am învățat ce înseamnă spiritul olimpic.” 

          În a doua termă a Olimpius Extremus, Cesara Augusta, de pe planeta Danubia, 

câștigătoarea probei de 100 de milicro-sec la liber, din cadrul competiției aqua bras, a 

declarat pentru postul TV ,,My swimmer”: ,,Când am ajuns la final, m-am bucurat nespus 

pentru timpul scos. Dar, cel mai mult m-a bucurat faptul că prietena și adversara mea, Kim 

(n.r. Kim Kardacian), a fost lângă mine, pe podium. Asta înseamnă că va trebui să muncesc și 

mai mult, deoarece Kim va rămâne în veci prietena mea, însă mie îmi place doar locul întâi, 

să știți.                          

           Găzduită pe All Fileus, cea mai veche, dar modernă arenă de paletus fileus, cu o 

capacitate de un milios de locuri, turneul s-a desfășurat pe durata a două terme. Finala a 

prilejuit cel mai lung meci din istoria paletus fileus, partida intrând în istorie, atât ca durată în 

timp, cât și ca număr de games jucate. După 11 oros și 5 mins, Nasty Ilius, de pe planeta 

Octopeus, s-a impus cu 3-2 (6-4, 4-6, 6-7, 6-3, 7-6) în meciul cu Țiry John, din Hanovrom.  

Jocul a început mardi și a fost încheiat merdi, în jurul prânzului. Nasty a stabilit un nou record 

al așilor într-un singur meci: 1 259. La rândul său, Țiry a reușit 1 000 de servicii nereturnate 

de adversar. Pe locul al treilea s-a clasat Boris Bekos, de pe Minervas, sportivul pentru care 

Comitetul Olimpius Extremus a donat un cumulonimbus-home, întrucât în urma unei furtuni 

intergalactice, casa i-a fost distrusă, iar acesta nu mai avea unde locui.  

          ,,Le mulțumesc tuturor fraților intergalactici pentru sprijinul acordat, pentru încurajările 

extraordinare dinaintea finalei, atunci când tatăl meu s-a prăpădit. Fără ajutorul lor, aș fi fost 

un extraterestru dărâmat.”, a declarat triplul campion olimpic la omătus alergatus, Ivan 

Oricontum, de pe planeta Rizus, care a fost cronometrat cu timpul de 3 milicro-oros,  
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41milicro-mins, 17 milicro-sec, pe  distanța de 2 054 de milicro-kims pe milioră terțiară. În 

milicro-min 13, toți cei 850 231 de spectatori, l-au aplaudat în picioare, pentru puterea și 

concentrarea de care a dat dovadă, luând cursa pe cont propriu 

           Cel mai vechi sport olimpic, care solicită contactul fizic, este eseus aruncatus. În acest 

an, am asistat la versiunea redusă a acestuia, respectiv Eseus Aruncatus in 7s (Sevens), după 

același regulament, dar cu reprize de 7 milicro-mins. Derutant, chiar și pentru comentatori, a 

părut eliminarea numărului 3 din echipa găinilor (Hens), pentru antijoc. Acesta a spus – 

supărat, desigur – că a meritat și că-i va fi învățătură de minte. În schimb, jucătorii de la 

grămada ordonată, cei de la trei sferturi și cei din linia întâi au jucat cu precizie. Eseul găinilor 

va rămâne în analele galaxiei, fiind material didactic pentru predarea eseus aruncatus în școli. 

Medalia de aur a revenit lupilor (Wolfs), argintul găinilor (Hens), iar pe a treia poziție a 

podiumului au urcat urșii (Bears). 

          La festivitatea de închidere a celei de-a XX-a ediții a Olimpius Extremus, s-a acordat 

medalia de aur ,,Cel mai complet sportiv intergalactic”, medalia de argint ,,Un extraterestru 

extraordinar” și medalia de bronz ,,Un atlet victorios”. Recordurile olimpice au fost premiate 

cu câte un sentiment de încredere izvorât din zâmbetele a doi extratereștri-copii. Toți sportivii 

participanți au primit câte o ,,Diplomă de participare”, iar Zorx Meniseum al II-lea a făcut o 

poză cu fiecare sportiv participant, bineînțeles cu un smartphone ultra-performant, cu o viteză 

de fotografiere de un milicron pe mili-sec 

 

În loc de concluzii 
          Pe scurt, când termin de citit o carte, vreau să știu ce s-a întâmplat cu eroii, odată 

evenimentele fierbinți depășite. În privința aceasta, pot afirma cu tărie că Turgheniev e unul 

dintre scriitorii mei preferați, căci e printre puținii care se îngrijesc de fericirea cititorilor săi. 

Cortina a căzut. Luminile s-au stins. Povestea celei de-a XX-a ediții a Olimpius Extremus, din 

Rios de Jaguarus, s-a încheiat.  

          Sportivii de pe planeta Zordon și Evordos nu au obținut nicio medalie, dar au rămas cu 

niște costume de calitate. 63 de atleți de pe 15 planete ale galaxiei (Xord, Temerus, Praxon, 

Eronx, Fredos, Georgius, Kamatras, Versos, Campeos, Danubia, Octopeus, Hanovram, 

Minervas, Rizus și Scarfas) au triumfat. Restul de 999 937 au concurat pentru gloria sportului. 

A fost înregistrat un deces în rândul publicului, dar fiind din motive de bucurie, nu se pune. 

Medalia ,,Fair-play în omătus alergatus” a fost acordată sportivului  Midas Dacum, de pe 

Scarfas, iar distincția ,, All Fair-Play” Comitetului Olimpius Extremus. Diploma ,,No Fair-

Play” a fost decernată sportivului Nesum Dorcas, din echipa Hens, de pe planeta Georgius, 

care în finala de eseus aruncatus a fost eliminat pentru antijoc. Chiar dacă și-a recunoscut 

greșeala, declarația sa va rămâne în eter: ,,Pot să bag mâna în focul intergalactic că arbitrul 

meciului n-a furat niciodată dulceață de căpșune radioactive din borcanul bunicii, n-a chiulit o 

singură dată de la școală, n-a făcut niciodată blatul cu aero-OZN-ul și a evitat orice discuție în 

contradictoriu cu onor șefu` său direct.”  Ceea ce este de apreciat, însă, este faptul că niciun 

sportiv nu a fost depistat dopat, lucru unic în istoria Olimpius Extremus. 

 

Epilog: 
          Sunt împăcată cu mine și cu toată lumea, cu vremea ciudată de afară, cu astenia de 

primăvară, cu notele proaste de la matematică, cu colegii de clasă, căci adolescența e o 

maladie care trece; noroc că nu se ia ... Am câștigat, totuși, ceva: experiență cu carul și – 

poate vreun premiu. Dacă nu va fi să fie, mă voi ghida după lozinca olimpică: ,,Lordum, 

vorsem; nem lordum, vordem !” și voi semna, de-a pururi, cu   psudonim: un extraterestru 

intergalactic dintr-a VIII-a. 
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                                     Câștigător la loteria vieții 

 
                                                                                              Haralambie Mihai – Cristian 

                                                                                              clasa a VII-a A 

 

 

          Astăzi mi-am început ziua cu ritualul matinal de sorbire a cafelei negre, pe care soția 

mi-o prepară cu fidelitate de aproape zece ani. Știu, mă încadrez perfect în categoria 

oamenilor plasați sub semnul automatismelor. Acesta este și motivul pentru care nu pot 

renunța la obișnuința de a fi un simplu pământean, viciat de rutina cotidiană. Am pierdut 

demult pariul cu societatea, dar am câștigat totul prin intermediul cuvântului scris. 

          Vreau să scriu un reportaj despre un sportiv care se luptă cu sine de ceva vreme, care a 

transformat sportul în artă. Va fi conceput într-un stil proaspăt, cu o pasiune debordantă 

pentru cuvinte și pentru jocul lor ... secund. Mi-ar plăcea să cred că va fi un semnal de alarmă, 

dată fiind tematica sportivă pe care o propun unui public adormit de mirajul modernității. 

Cafeaua s-a terminat; soția a plecat la serviciu; cuțitul a rămas la mine ... 

 

Născut sub o stea norocoasă 

          Cel despre care voi scrie, însuflețește meandrele cunoașterii de sine, răstoarnă în 

varianta sa finală poziția clasică a tot ceea ce înseamnă sport. Se numește  Michael Fred 

Phelps, este înotător american și multiplu campion olimpic. S-a născut pe data de 30 iunie 

1985, la Baltimore, în statul Maryland din SUA.  Provine dintr-o familie de sportivi. Surorile 

sale, Hilary Phelps Eldridge și Whitney Phelps Flickinger au practicat același sport, în 

colegiu. Whitney a fost campioană națională la proba de 200 m fluture, la vârsta de 14 ani, iar 

Hilary a fondat propria companie, intitulată ,,GJ Media”. 

          Înzestrat cu calități native excepționale, Michael Phelps a avut drept unică dorință 

scoaterea aurului din noroc, precum în alchimie. La vârsta de 10 ani, cu doar trei ani de 

experiență în accest sport, a obținut recordul național pentru grupa sa de vârstă, la proba de  

100 m fluture și a început să se antreneze la North Baltimore Aqustic Club, cu antrenorul Bob 

Bowman, cel care i-a fost alături la toate succesele importante din carieră. Cinci ani mai 

târziu, Michael s-a calificat pentru Olimpiada de la Sydney, din 2000. Deși nu a câștigat o 

medalie olimpică, s-a poziționat pe locul cinci în proba de 200 m fluture. La doar un an 

diferență, la Campionatele Mondiale din 2001, Phelps a reușit primul său record mondial la 

200 m fluture. De atunci, steaua lui a răsărit. 

 

Atena, 2004 – un succes răsunător 

          Nu a venit să sfărâme lumea în două, să descrie traiectorii-capcană, ci să câștige. A fost 

vremea lui, a fanaticului ascuns deasupra veacurilor, într-o junglă de simboluri. S-a ajutat să 

iasă din capcana imperfecțiunii. E, oare, de condamnat? Personal, îi voi dăltui piedestale. 

          În prima probă, cea de 400 m mixt, Michael și-a demoralizat adversarii, obținând 

recordul mondial, cu timpul de 4 minute și 8 secunde și, totodată, prima sa medalie olimpică 

de aur. A urmat apoi bronzul la 200 m liber. Întrebat la finalul cursei dacă e dezamăgit, Phelps 

a dat dovadă de fair-play, motivând – ca un adevărat campion -  că adversarii săi sunt cei mai 

buni din lume: ,,Cum aș putea fi dezamăgit? Am înotat într-un bazin cu doi dintre cei mai 

rapizi freestylers din lume.” 

          La Olimpiada de la Atena, Michael Phelps și-a împlinit un vis: acela de a deveni 

campion olimpic, de a reprezenta cu mândrie țara. Cu șase medalii de aur și două de bronz, a 

scris o pagină de istorie, închistată în muncă și talent, creându-și drumul spre unicitate. Dar, 

,,opera” sa era abia la început, era doar o schemă pentru ceea ce avea să urmeze. 
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Beijing, 2008 – un vis devenit realitate 
          Olimpiada de la Beijing, din 2008, a fost – de departe – o revoluție a moralului, un 

succes răsunător, o confirmare a faptului că Phelps e unic. Campionul olimpic și-a asumat 

răspunderea de a schimba – dacă nu lumea – măcar o lume, asemeni lui Orfeu, care împreună 

cu harpa sa, avea puterea de a reorganiza universul cuiva. Michael Phelps a fost atât cântec de 

leagăn, cât și foc dogoritor, împrumutându-ne făptura lui grațioasă pentru câteva secunde. A 

obținut aurul olimpic la toate probele la care a concurat: 100 și 200 m fluture, 200 m liber, 

200 și 400 m mixt, precum și la ștafetele de 4×100, respectiv 4×200 m liber și 4×100 m mixt. 

A instaurat un nou record mondial:  este cel mai decorat sportiv olimpic din toate timpurile. 

           În acest sens, Sport Illustrated, una dintre cele mai importante agenții de presă din 

lume, i-a acordat premiul ,,Sportsman of the Year”, Michael devenind primul înotător care a 

fost distins cu acest titlu. Editorul revistei, Terry Mc. Donell, a declarat că a fost cea mai 

ușoară decizie pe care a trebuit să o ia, în ceea ce privește ierarhia anului 2008: ,,Este clar că 

Michael a revoluționat nu numai înotul, ci și lumea olimpică.” În timpul ședinței foto, Phelps 

a sărit în piscină, cu toate că era îmbrăcat la patru ace, după care a spus: ,,Sincer, sunt aceeași 

persoană dintotdeauna. Fac ceea ce îmi place. Am reușit să îndeplinesc tot ce mi-am promis 

anul acesta. A fost un vis devenit realitate și cu siguranță n-aș vrea să schimb nimic din ceea 

ce s-a întâmplat anul acesta.”    

 

Londra, 2012 – recurs la medalii 

          Michael a promis o continuitate în realitatea sa prezentă și concretă, o continuitate care 

a fost respectată. Chiar dacă a început cu stângul, clasându-se pe locul patru în prima probă, 

cea de 400 m mixt, acest lucru nu l-a descurajat. Nu și-a pierdut credibilitatea în față fanilor, a 

miilor de spectatori și a milioanelor de telespectatori, ci s-a reinventat. 

          A obținut patru medalii de aur și două de argint. A rescris, cu o altă semnificație, o nouă 

traiectorie, ca și cum ar fi stat în caverne unde s-au descins războaie. Întrebat de reporterii 

speciali acreditați la olimpiadă dacă va continua și peste patru ani, Michael Phelps a declarat: 

,,Bazinul este un rai sigur: două ziduri la fiecare capăt, benzi de circulație pe ambele părți și o 

dungă neagră dedesubt pentru direcție.” 

 

Rio de Janeiro, 2016  – ultimul cadran 

          La festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Rio de Janeiro, Michael Phelps 

a fost desemnat să poarte drapelul SUA, ca o confirmare a carierei sale extraordinare. El a 

adăugat la colecția sa încă cinci medalii de aur și una de argint, ajungând la 23 de medalii 

olimpice de aur, trei de argint și două de bronz. A fost declarat ,,cel mai medaliat sportiv 

olimpic din istorie.” Deși nu este oficial, 2016 ar putea însemna retragerea din activitatea 

competițională a marelui sportiv. ,,Corpul meu suferă, am probleme cu picioarele. Sunt 

obosit.” a declarat Phelps la scurt timp după obținerea aurului în proba de 200 m mixt. 

          Imaginează-ți că pentru câteva secunde te regăsești în reportajul pe care l-am scris. Îl 

închizi  într-un sertar și – involuntar – în subconștientul tău, mai moderezi o posibilă viitoare 

greșală. Și ce-mi place mereu să cred despre fiecare relatare este faptul că, de fiecare dată, 

poți să vizionezi o premieră. Am să-ți las stiloul și – după ce voi fi pășit pe coridorul clădirii – 

să bifezi și ultimul cadran. E semnul că îți pasă. 

          Am mizat pe sensibilitatea cititorilor mei, pe relația care se generează între cel care 

scrie și cei care citesc. Am învățat că nu e tupeu să crezi că lumea începe cu tine și continui să 

sper că acest text va reprezenta un interes aparte pentru istoria sportului. Nu pot garanta 

existența vieții după moarte, însă pot oferi șansa apariției unui reportaj excelent, despre un 

sportiv excelent, chiar dacă sunt un simplu om. Sper să câștig la loteria vieții ... 
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                                     Gânduri de jurnalist 

 
                                                                                                       Nicula Cătălin – Florian 

                                                                                                       clasa a VII-a A 

 

          Jurnalismul presupune plăcerea de a scrie și – implicit -  bucuria de a citi, dar înainte de 

toate, puterea de a cerceta. Este o ,,gaură neagră” a umanității, prin care jurnalistul evadează 

mereu spre noi și noi dimensiuni. Întâlnit la mijloc de lume, la mijloc de timp, mai frumos 

decât orice anotimp, jurnalismul este – îndrăznesc să cred – răspunsul oricărei întrebări sau, 

altfel spus, lipsa întrebărilor pentru câte răspunsuri poate el să dea.  

          Astăzi, în calitate de jurnalist, voi căuta cuvinte cu valoare incomensurabilă, din care să 

,,sculptez” (cu timiditate și totodată cu năvalnica dorință de afirmare a neinițiatului) un 

reportaj, care să aducă în prim-plan omul Neymar, ,,fără menajamente”. ,,Gânduri de 

jurnalist” mi-am propus să fie un proiect, care să rămână întipărit mult timp în conștiința 

iubitorilor de fotbal, asemenea unei prime și nemărginite iubiri ... 

 

Debut cu dreptul 

          Da Silva Santos Junior, alias Neymar, este un tânăr de origine braziliană. S-a născut în 

orașul Mogi das Cruzes din Brazilia, pe data de 5 februarie 1992, într-o familie modestă. A 

debutat la 17 ani, pe 7 martie 2009, la echipa FC Santos , contra echipei  FC Oeste , pe care a 

învins-o cu scorul de 2-1. În al doilea meci de la debutul său, a marcat primul gol pentru 

Santos. În 2009, în Copa Paulista, a înscris golul prin care echipa lui s-a calificat în finală, 

însă a pierdut cu 4-2 în fața celor de la Corintlians. 

          Neymar consideră fotbalul o provocare, o șansă cu termen de garanție generos. Își 

dorește să fie mereu mai bun, mai pregătit, astfel încât să rămână înscris într-un sertar al 

memoriei iubitorilor de fotbal de pretutindeni. Se consideră un fotbalist implicat, părtaș la 

viață interioară a sportului rege.  

 

Joc pentru a fi fericit. 

          În anul 2013, Neymar a fost transferat, contra sumei de 57 de milioane de euro, la 

formația FC Barcelona. El a marcat primul său gol în ,,La Liga” contra echipei Levante. La 

scurt timp, a debutat în UEFA Champions League, în meciul cu Ajax Amsterdam. Neymar a 

marcat primul său gol într-un derby ,,El Clasico” împotriva marii rivale, Real Madrid. 

          Alături de Messi și Suarez, a format cel mai important trio de atacanți din lume. Pentru 

că în anul 2016 a marcat golul cu numărul 300 din cariera sa, brazilianul a fost nominalizat 

pentru ,,Balonul de aur”, distincție care se acordă anual celui mai bun fotbalist al lumii. 

Înaintea lui, Messi câștigase ,,Balonul” mult râvnit. 

          Cu toate că este extrem de cunoscut și foarte bine plătit, Neymar a rămas cu picioarele 

pe pământ. Este sincer, modest și nu se joacă cu cuvintele. Într-un interviu acordat site-ului 

,,La Liga”, acesta a declarat: ,,Dacă nu câștig Balonul de Aur, nu se întâmplă nimic. Nu vreau 

să joc fotbal pentru a câștiga Balonul de Aur; vreau să joc pentru a fi fericit.” 

 

Probleme financiare 

          În martie 2016, starul Barcelonei a fost condamnat în Brazilia pentru evaziune fiscală, 

prejudiciul de 15 milioane de euro reprezentând neplata impozitelor către stat. El trebuia să 

achite o amendă de 45 de milioane de euro, deoarece nu a declarat anumite sume de bani 

obținute în perioada 2011-2013, când a jucat pentru Santos și Barcelona, dar și din 

parteneriatul cu firma ,,Nike”. 
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           Pe când avea 14 ani, tatăl său a înființat trei firme: Neymar Sport e Marketing, N&N 

Consultoria și N&N Administracao de Bens, care au fost, practic, un paravan pentru a plăti 

taxe mai mici la stat. În acest sens, tribunalul federal din Sao Paulo (Brazilia), a pus sub 

sechestru asigurator bunuri în valoare de 50 de milioane de dolari, care aparțin fotbalistului: 

un yacht, un avion, câteva proprietăți și trei companii ale familiei. 

          Decizia nu este definitivă, însă, personal consider că totul se învârte în jurul cifrelor. 

Sau, poate, în jurul puterii. Este puterea aceea, care le face oamenilor pielea găină, pentru a se 

întreba ,,E adevărat, oare?” 

 

Un gol ... olimpic 

          Olimpiada din 2016 s-a desfășurat chiar în Brazilia, țara natală a lui Neymar. Brazilia a 

făcut parte din grupa A, alături de Danemarca, Irak și Africa de Sud, terminând pe prima 

poziție, după ce a făcut egal cu ultimele două și 4-0 cu Danemarca. În optimi, Brazilia a 

învins Columbia cu 2-0, iar în semifinale, a câștigat cu 6-0 contra naționalei din Honduras. 

Acest meci a fost arbitrat de românul Ovidiu Hațegan, iar Neymar a marcat după 16 secunde 

de la începerea meciului. Astfel, el a stabilit un nou record al Jocurilor Olimpice. 

           În marea finală olimpică, Brazilia a jucat împotriva Germaniei, pe stadionul Maracana, 

unde au asistat 78 000 de spectatori. Atacantul brazilian, Neymar, a marcat singurul gol al 

echipei sale, în timpul regulamentar de joc, după ce a executat o lovitură liberă, de la 25 de 

metri, în minutul 26. Partida a fost câștigată de brazilieni, la penalty-uri, cu scorul de 5-4, 

marcatori fiind Augusto, Marquinhos, Rafinha, Luan și Neymar, ultimul transformând golul 

decisiv, fără emoții. A purtat tricoul cu numărul 10, într-o formație pe care îmi face plăcere să 

o reamintesc: portar: Weverton; jucători de câmp: Zeca, Rodrigo Caio, Marquinhos, Santos, 

Renato Augusto, Walace, Gabriel Barbosa (F. Anderson, 70), Luan, Gabriel Jesus (Rafinha, 

95) Neymar. 

          După ce și-a adjudecat aurul olimpic, Neymar a declarat pentru BBC: ,,Este unul din 

cele mai frumoase momente din viața mea.” Apoi, a adăugat că nimic nu e întâmplător pe 

lume, câtă vreme putem crede în ceva: ,,Viața are sens doar atunci când cel mai mare ideal al 

nostru este de a-l sluji pe Hristos.” 

 

Un milion de lucruri mici 

          În 2011, Neymar a devenit tatăl unui băiat; este un fan al tatuajelor; adoră să cânte și să 

danseze; este o fire melancolică; îi place mâncarea chinezească și italiană; nu-i place să 

privească meciuri de fotbal la televizor; dintre culori, preferă o nonculoare: albul. De 

asemenea, o parte din banii câștigați din fotbal îi donează pentru acțiuni umanitare. Astfel, el 

a înființat fundația ,,Valuri pentru apă”, prin care încearcă să asigure apă potabilă 

comunităților sărace din Brazilia. În aceeași ordine de idei, Neymar ajută sportivii săraci din 

țara sa natală, prin ,,Institutul Neymar Jr.”, un complex sportiv construit în Praia Grande. 

          Dragă Neymar, mă consider fanul tău numărul 1 și trăiesc fiecare meci, în care tu joci, 

cu multă emoție. Iubesc fotbalul datorită ție și mi-aș dori să ajung cândva la fel ca tine. Să nu 

te schimbi, să iubești în continuare jocul cu balonul rotund, să nu-l driblezi ori să-l înșeli, iar 

eu îți voi pregăti un loc special în peluza inimii mele. 

          N-am vrut să fac din reportajul meu un fapt grozav, în care să citiți numai de bine, 

numai povești ideale, dar fabuloase totodată, ci unul în care să regăsiți calități și defecte 

deopotrivă, dar care să surprindă printr-o infinită sinceritate. Așadar, reportajul meu nu este – 

cum ați putea crede la un moment dat – un ,,lucru” mare, ci fără doar și poate, un milion de 

,,lucruri” mici. ,,Schițat” sub forma unui amalgam de opinii și gânduri, această scriere nu și-a 

propus să convingă, ci să elucideze. 
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                                                Matrioșca 

 
                                                                                                      Iordache Maria – Iasmin 

                                                                                                      clasa a VII-a A 

 

           Simbol al fertilității, matrioșca este o păpușă viu colorată, din lemn de mesteacăn sau 

tei, goală pe interior, în care sunt introduse alte păpuși mai mici, identice. Matrioșca = a pune 

întrebări, iar fiecare răspuns să genereze altă întrebare. Matrioșca mea stă agățată de mânerul 

ghiozdanului și se clatină cu poalele-i verzi de fermoarul acestuia. Am primit-o anul acesta, 

de Mărțișor, împreună cu reportofonul pe care am înregistrat discuțiile despre ,,number one” 

în tenis. Desigur, vă întrebați care e legătura între Serena Williams și matrioșca mea? 

           Ei bine, fiindcă-i foarte frig la mine-n foaie, vreau să refac păpușa. Reportajul meu va 

constitui un răspuns care nu se va potrivi niciunei întrebări sau tuturor. Acum înțelegi de ce 

matrioșca mea s-ar putea să nu se închidă prea curând? 

 

Sport 
          Se numește Serena Jameka Williams și s-a născut pe 26 septembrie 1981 în Saginaw, 

statul Michigan din SUA. Este numărul unu mondial în tenisul feminin la proba de simplu și a 

35-a la dublu, unde face pereche cu sora sa, Venus. Jucătoare de culoare, de 1,75 m, 70 de kg, 

dreptace, lovește reverul cu ambele mâini, Serena are 36 de ani și joacă tenis de când a 

început să meargă. A debutat în 1995, iar primul antrenor a fost tatăl său. Este pasionată de 

ceeea ce face și privește cu încredere în viitor: ,,Iubesc ceea ce fac în fiecare zi și îmi place să 

fiu pe teren, iubesc competiția.” 

          Acum, băgăm păpușa mică în cea mare, pe cea mare în cea și mai mare și tot așa. 

Merge? 

           

Excelență 

          La o primă enumerare a turneelor câștigate de Serena, totul pare ireal. Efectul cifrelor 

se amplifică atunci când sunt percepute în forma lor scrisă. Dacă adăugăm puțină matematică, 

rezultatul e de-a dreptul zdrobitor.  

          A câștigat de șase ori Australian Open (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015), de trei ori 

turneul de la Roland Garros (2002, 2013, 2015), de șapte ori Wimbledon-ul (2002, 2003, 

2009, 2010, 2012, 2015, 2016), de șase ori US Open (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014). 

Are 39 de titluri de Grand Slam, dintre care 23 la simplu feminin, 14 la dublu feminin și două 

la dublu mixt. A reușit 770 de victorii și 128 de înfrângeri la simplu, având un procentaj de 

85,75% , precum și 185 de victorii și 31 de înfrângeri în proba de dublu feminin.  

          La Jocurile Olimpice, a obținut patru medalii de aur: trei la dublu (Sydney, 2000; 

Beijing, 2008 și Londra, 2012) și una la simplu (Londra, 2012). Este a doua jucătoare de tenis 

din istorie cu patru turnee de Grand Slam și un titlu olimpic la individual, după jucătoarea 

germană Steffi Graf, care a câștigat Marele Slam în 1998 și aurul la Jocurile Olimpice de la 

Seul. Serena este, însă, prima jucătoare care a reușit această performanță atât la simplu, cât și 

la dublu.  

          La Londra, a jucat finala de simplu contra Mariei Șarapova, pe care a umilit-o, în 63 de 

minute, cu scorul de 6-0, 6-1. A fost un meci cu o încărcătură emoțională deosebită, la finalul 

căruia Serena s-a dezlănțuit: ,,Nu credeam niciodată că o să fiu atât de fericită! Doamne, 

Dumnezeule, am luat aurul! Wow! Nu am jucat niciodată atât de bine! Mă gândeam că dacă 

mi se va termina brusc cariera, acum am aurul olimpic. Adică, am chiar totul!”  În finala de 

dublu feminin, alături de sora sa, Venus, cele două au jucat contra cehoaicelor Andrea 

Hlavackova/ Lucie Hradecka, pe care le-au învins cu 6-4, 6-4, Serena și Venus devenind 

campioane olimpice pentru a treia oară. 
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          Cred că păpușa mică a sărit în jumătatea uneia mai mari. S-ar putea să nu mai fie nevoie 

să sară într-una și mai mare ca ea. 

 

Prietenie 

          Vrând-nevrând, viața Serenei din afara terenului de tenis a fost atent monitorizată și 

disecată de publicațiile tabloide. Cei nouă prieteni cu care tenismena s-a afișat în diverse 

ocazii, între 1994 și 2017, au fost persoane cunoscute. Când avea 24 de ani, a avut o relație de 

doi ani cu Brett Ratner, un celebru producător de filme de la Hollywood. În 2007, a fost 

văzută în compania cântărețului de hip-hop din Chicago, Common. Timp de nouă luni, între 

2007-2008, Serena a fost prietena lui Jackie Long, un director de film din Los Angeles. De 

asemenea, a avut o scurtă aventură, de o lună, cu un cântăreț din Alabama, Hosea Sanchez, în 

2008. În 2010, timp de două luni, a stat la brațul baschetbalistului NBA, Amarie Stoudemire. 

Un an mai târziu, Serena l-a cunoscut pe Drake, un cântăreț canadian, cu cinci ani mai mic 

decât ea. Grigor Dimitrov, un jucător de tenis din Bulgaria a fost următorul pe lista 

campioanei, în 2012. Timp de trei ani, din 2012 până în 2015, a fost iubita antrenorului său, 

Patrick Mouratoglu, care era însurat și avea doi copii. În prezent, Serena este prietena lui 

Alexis Ohanian, un om de afaceri de origine armeană, cu afaceri importante la New York.  

          Dacă vorbim de o prietenie reală, putem afirma că numele Williams e sinonim cu 

victoria, fiind o forță și dincolo de terenul cu zgură. Serena și Venus locuiesc împreună, în 

aceeași vilă din Florida, la 15 minute distanță de casa tatălui lor. Dacă Serena trăiește o 

frumoasă poveste de iubire alături de omul de afaceri armean, Venus este angrenată într-o 

relație cu un model de origine cubaneză, care are 26 de ani, ( cu 11 ani mai mic decât ea),  pe 

nume Elio Pis. Venus e suplă și vulnerabilă, în timp ce Serena e solidă și voluptoasă. Surorii 

mari nu-i place că e prea înaltă și slabă (,,Sunt foarte înaltă, mai degrabă slăbesc decât să mă 

îngraș.”), iar celei mici îi displac brațele ei extrem de bine definite (,,Nu-mi plac brațele mele, 

dar ele îmi plătesc facturile.”). 

           Acasă sunt prietene, iar pe terenul de tenis rivale. Au jucat împreună de 25 de ori, iar 

una împotriva celeilalte în opt finale de Mare Slam. Avantaj Serena, cu șase victorii, în timp 

ce Venus are doar două. Ambele adoptă un look excentric: la US Open-ul din 2004, Serena a 

purtat o fustă scurtă de blugi și pantofi tip cizmă, până la genunchi; în contra partidă, Venus s-

a afișat cu o rochie neagră din dantelă, cu corset, la turneul de la Roland Garros, din 2010.  

          Mă gândesc că poate-poate e cazul să-mi refac matrioșca. Voi adăuga jumătatea 

superioară. Păpușa mai mare trebuie să sară într-una și mai mare ca ea. 

 

Pace 

          Potrivit Organizației ,,Do Something” (Fă ceva) - care a realizat topul ,,Athletes gone 

good”, ce cuprinde sportivi celebri care au ajutat financiar cauze umanitare – Serena Williams 

s-a implicat în campania de promovare a accesului la educație, în calitate de ambasador 

UNICEF. Ea susține că implicarea în astfel de proiecte caritabile îi aduce mai multă satisfacție 

decât câștigarea tuturor turneelor de Grand Slam. De asemenea, cu banii donați de ea, se 

construiește a treia școală pentru copiii fără posibilități din Kenya, în orașul Matooni, care se 

află la trei ore distanță de capitala Nairobi. 

           Totodată, Serena a jucat tenis și a donat banii încasați pe bilete victimelor cutremurului 

devastator din Haiti, din 12 ianuarie 2010, suma strânsă fiind 130 000 de euro. În 2018, ea va 

fi vedeta producției ,,Ocean Eight”, un film regizat de Garry Ross. O parte din banii primiți 

vor fi donați unor copii cu probleme, folosindu-și în acest fel gloria pentru a promova acțiuni 

de caritate. Ea nu uită niciodată că a fost un copil sărac, exclus din jocurile celor mici. 

 

          Astfel, am încercat să fac reportajul, în numele întrebării ce va fi pusă. Matrioșca mea 

va rămâne spânzurată de ghiozdan, că și-așa a stat dezbinată – săraca – prea mult și în ritmul 



60 
 

acesta nu va mai fi completă niciodată. De Mărțișorul viitor îmi cumpăr un titirez, care nu se 

mai oprește oricât l-aș învârti. Titirez = a pune întrebări încontinuu, fără a aștepta vreun 

răspuns.   
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                                                  Roșu și Negru 

 
                                                                                                     Bărăscu Marius – Florin 

                                                                                                     clasa a VII-a A 

 

 

          Nu fac decât să îmi caut ,,puzzle-ul” și vreau ca scepticii să nu-i fure din strălucire. 

Reportajul meu se intitulează ,,Roșu și Negru.” Titlul sugerează simbolurile care ghidează 

personajul principal în lumea sa. Îmbrăcat cu tricou roșu, fără mâneci și cu bandană neagră pe 

cap, Juan Martin Del Potro practică un tenis de calitate. 

          Nu e perfect, dar tinde spre perfecțiune. De altfel, Nichita Stănescu – unul din poeții 

români care au inspirat zeci, sute de oameni, printre care mă număr și eu – avea o afirmație 

foarte interesantă: ,,Perfectul nu atrage atenția.” Eu cred că Juan Martin este un ,,imperfect” în 

lumea tenisului, tocmai pentru că luptă pentru o idee (aceea de sport, de mișcare), crede în 

ceea ce face și o ia de la capăt ori de câte ori cade. 

 

Cel poreclit Enano/ Palito/ Delpo 
          Uriașul de 1,98 metri și 83 de kg, poreclit Enano/ Palito/ Delpo, s-a născut pe 23 

septembrie 1988, în orașul Tandil din Argentina. Provine dintr-o familie de intelectuali și are 

o soră mai mică, pe nume Julieta. Ascultă  muzică rock, în general și U2 în special, dar o 

admiră și pe Shakira. Serialul său favorit este ,,Lost”, iar cea care îl inspiră acum este prietena 

lui, o vedetă Playboy.  

          Argentinianul a jucat tenis de la vârsta de șase ani și la 12 ani a participat la 

Campionatul Mondial de Tenis Juvenil. Cea mai bună clasare a avut-o pe data de 2 mai 2011, 

când a ocupat locul 4 ATP, față de 25 mai 2009, când era pe locul 105 ATP. 2008 este anul 

consacrării sale. Deține un serviciu puternic, o lovitură de dreapta năprasnică, backhand-ul îl 

folosește cu ambele mâini, fiind considerat unul dintre cei mai rapizi jucători profesioniști, în 

ciuda înălțimii.  

          Când era mic, Enano a jucat fotbal. Încă de atunci era fan Bocca Juniors și Juventus 

Torino. Acum, la 28 de ani, e pasionat de sportul cu balonul rotund. Pe site-ul oficial FIFA, 

acesta a afirmat că fotbalul îl captivează mai mult decât tenisul și că își dorește să joace măcar 

o dată un meci oficial: ,,Joc des fotbal, sunt pe post de atacant central. Serile mă duc cu 

prietenii și facem un grătar, apoi jucăm până târziu. Echipa mea preferată este Boca Juniors.”  

 

Trei ore și zece minute 

          La Olimpiada de la Rio de Janeiro, din 2016, Juan Martin Del Potro a ajuns până în 

semifinală, unde a jucat cu numărul doi mondial, Rafael Nadal. Cu toate că meciul părea 

pierdut, Juan a reușit să-l învingă pe Rafael, cu scorul de 5-7, 6-7, 7-6(5), datorită 

concentrării, ambiției, perseverenței și echilibrului de care a dat dovadă. Meciul a durat trei 

ore și zece minute și a fost unul extrem de interesant și palpitant. A fost un meci cum rar s-a 

văzut pe un teren olimpic, care a avut toate ingredientele unei finale. Modul de interpretare 

propriu, ideile geniale ale argentinianului, au demonstrat că talentul și dăruirea, dublate de 

efort și disciplină produc efecte puternice. Epuizat, la final, Juan Martin a zâmbit, și-a felicitat 

adversarul și a spus că joacă finala olimpică cu gândul la țara sa.  

          În finala mare, Juan Martin a jucat cu Andy Murray. Dacă Shakespeare spune că teatrul 

e oglinda vieții, eu îndrăznesc să afirm că tenisul însuși este o reflectare a realității. De aceea, 

consider că ceea ce se construiește, trebuie să fie actual, să aducă în fața spectatorilor 

prezentul, fără artificii, fără subterfugii. Așa a jucat finala olimpică Juan; el nu a făcut decât 

să-și caute ,,puzzle-ul” care îl reprezenta și să-l reconsituie; să-i descopere valoarea, să 

contemple un univers care să-l facă fericit cu adevărat. Scorul a fost 7-5, 4-6, 6-2, 7-5 în 
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favoarea englezului, însă, pentru mine, argentinianul a fost o revelație. Rapid, cu pase precise, 

cu un joc de calitate, cu dorința de a fi mereu mai bun, Juan a fost monumental.  

          Del Potro este mândria Argentinei, un sportiv cu un imens potențial, un învingător în 

lupta cu sine. Medalia de argint de la Olimpiada de la Rio de Janeiro, alături de bronzul din 

urmă cu patru ani, certifică faptul că este un ,,nume” care a cucerit inima spectatorilor. Stă 

față în față cu propria persoană, cu gândurile sale, cu mustrările pe care și le adresează 

permanent, cu dorința de a urca pe scara vieții. Pentru milioane de fani, el este învingătorul în 

roșu și negru. 

 

Nota redacției 

          Domnule Bărăscu, noi considerăm că ar fi o idee genială și totodată atractivă dacă ați 

putea să scrieți acest reportaj cu două culori: roșu și negru, pentru a vă apropia mai mult de 

personaj. De asemenea, vă sugerăm, domnule Bărăscu, să-i rupeți un colț manuscrisului. De 

ce? Ca să nu fie prea ,,perfect”, prea plictisitor, neinteresant. În acest sens, cititorii vor fi 

foarte activi. Vor pune întrebări, vor desluși jocul cuvintelor și vor face ipoteze. Acesta e 

motivul pentru care ne-ar face o mare plăcere să aflăm o mulțime de păreri, cât mai distincte, 

despre personajul dumneavoastră.  

          Ca vechi scriitor, vă întreb, domnule Bărăscu, avem nevoie de o democrație a 

cititorului?    
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                                                Un nou început 

 
                                                                                                         Neamțu Nicolae – Daniel 

                                                                                                         clasa a VIII-a A 

 

 

          Nu aștept ca timpul să-mi dea avertismente. Sunt unic, neamorțit, sofisticat, pentru că 

viața este o ocazie specială, iar marile momente sunt doar fotografii din mintea mea. 

Mărunțișurile sunt adevăratele amintiri. Sunt fotbalist, sunt mereu gata de luptă, gata de 

schimbare.  

          Vara trecută, alături de colegii de la lotul național și de staff-ul tehnic am vizitat 

Muzeul Fotbalului din Manchester. Motivul acestei vizite a fost calificarea la Jocurile 

Olimpice din vara anului 2020, o competiție fotbalistică ce va fi găzduită de Regatul Unit al 

Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Manchester nu este doar capitala Regatului, ci și capitala 

fotbalului din Anglia. În centrul orașului Manchester, lângă impunătoarea catedrală și alături 

de prima bursă din lume, Corn Exchange, englezii au construit Muzeul Fotbalului. 

           Primul lucru pe care l-am văzut și care m-a impresionat foarte mult a fost faptul că în 

fața acestuia, pe trotuar, se aflau gravate, cu bronz, fețele celor mai mari fotbaliști din istorie: 

Pele, Zidane și Maradona, printre care erau și vedetele fotbalului de azi: Lionel Messi și 

Cristiano Ronaldo. Această imagine nu m-a făcut decât să îmi doresc ca într-o bună zi și fața 

mea să fie acolo. Mai mult decât atât, simțeam nevoia să nu dau înapoi, să nu pierd nimic, să 

fiu pe poziție. Nu mi le vedea nimeni, dar simțeam că mi-au crescut pe spate două aripi și 

grație lor pluteam deasupra muritorilor de rând. 

          La intrarea în muzeu, am plătit o sumă de bani, care a venit la pachet cu ocazia de a 

atinge, cu mănuși, trofeul Premiere League și mai ales Cupa Angliei, trofeul celei mai vechi 

competiții de fotbal. Am simțit furnicături pe tot corpul și am visat cu ochii deschiși că poate, 

odată, voi ridica acel trofeu deasupra capului și voi striga: ,,Am reușit!” Inima îmi bătea cu 

putere, iar stomacul mi se scurgea. Îmi doream să trăiesc o istorie cu episoade înălțătoare. 

          În interior, am vizitat toate cele patru etaje. Dar, ceea ce m-a bucurat cel mai mult, a 

fost faptul că în tot muzeul, un singur român și-a găsit locul, Gheorghe Hagi, care are bustul 

desenat chiar lângă Cantona, francezul iubit mai mult la Manchester decât acasă. M-am simțit 

mândru că sunt român și poate că, tocmai de aceea, încăperea părea că mă învelește ca o 

pătură călduroasă.  

          Totodată, am văzut o impresionantă colecție de mingi de fotbal, cu care s-a jucat la 

Cupa Mondială. Cel mai mult mi-a plăcut mingea cu care Uruguay a câștigat primul trofeu la 

Montevideo, în 1930. De asemenea, am avut ocazia să admir tricoul în care celebrul fotbalist, 

Maradona, a jucat, în 1986, atunci când a reușit să păcălească atât arbitrul, cât și sistemul 

video, marcând un gol cu mâna. Din această cauză, englezii au numit golul ,,mâna lui 

Dumnezeu”. Unele probleme sunt dincolo de cuvinte, iar despre altele, nu e nevoie să vorbesc 

deloc. 

          Totul s-a petrecut pe un tărâm magic, iar eu, împătimitul de fotbal, m-am simțit ca un 

copil la Disneyland. Nici chiar când am ieșit din muzeu nu mi-am putut controla puternica 

emoție ce mă cuprinsese. În jurul meu, pământul parcă răsufla, parcă voia să-mi vorbească: 

,,Drive your ambitions!”. Vântul răvășise frunzele și sufletul meu. Clădirea se ridica în fața 

mea austeră și oficială. De o parte și de alta a străzii vedeam răsăritul începutului de drum …  
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                                     Ai reușit, continuă; n-ai reușit, continuă! 

 
                                                                                                         Coică Cătălin – Gabriel 

                                                                                                         clasa a VIII-a B 

 

          A sosit ziua cea mare. În sfârșit, este ziua în care toată munca mea, de ani de zile, va fi 

valorizată. Finala Jocurilor Olimpice la tenis – masculin va începe în câteva minute. În afară 

de mine, băieți de diferite vârste, campionii propriilor țări, au sosit pe cea mai mare arenă de 

tenis din lume, într-o zi de joi, unde vor da tot ce au mai bun pentru titlul olimpic pe echipe.  

          M-am pregătit foarte mult pentru acest turneu, care îmi poate schimba viitorul. Cu 

antrenamente zilnice și sub atenta supraveghere a antrenorilor, am învățat că timpul petrecut 

pe teren trebuie să fie prioritar în viața mea. De asemenea, nu am ignorat antrenamentele de 

cardio și de forță, pentru a-mi perfecționa condiția fizică.  

          În zori, am plecat, însoțit de tatăl meu – fost tenisman profesionist și campion al 

României la dublu masculin – cu un bagaj consistent: mingi, rachete, prosoape și multă 

încredere în puterea mea de a învinge. Am pășit pe terenul care arăta ca un colț de rai, ne-am 

aliniat, alături de proprii antrenori și am salutat miile de spectatori, veniți devreme, pentru a 

vedea un tenis de calitate. Apoi, mi-am aflat adversarii cu care urma să joc cele două meciuri. 

Dacă până acum luptasem doar pentru mine, azi reprezentam România, iar această onoare nu 

o primește oricine. Cu titlul de campion olimpic în palmares altele ar fi fost atuurile mele în 

carieră!  

          Primul meci nu mi-a creat dificultăți, însă datorită rezultatelor celorlalte echipe, 

următorul mi-ar fi adus titlul olimpic. Cu mult mai multe emoții, am intrat a doua oară pe 

zgură, susținut de galeria română și nu numai. Am salutat arbitrul, am strâns mâna 

adversarului și privindu-l în ochi, mi-am spus că nimic nu mai contează în afara acelui meci. 

Pe toată durata partidei, i-am auzit glasul tatălui meu din tribună, dând tonul unei galerii pe 

măsură. Nu m-am lăsat copleșit de emoții, am inspirat adânc, m-am concentrat și am reușit să 

fac totul cum trebuie, punct cu punct. 

           Mai mult decât atât, am jucat la intensitate maximă: bombe aruncate pe dreapta și pe 

rever, scurte, joc la fileu, loburi, mingi returnate uluitor, nemaivorbind de viteza  de deplasare 

aproape ireală. Tensiunea și concentrarea au rămas atât de sus, astfel încât italianul nici n-a 

observat dreapta năprasnică pe care i-am administrat-o pentru a încheia setul decisiv. Am 

bătut mingea de pământ îndelung, am tras aer în piept, am servit grozav și am încheiat ca la 

carte, cu un ,,ace”. Victorie! România e pe harta olimpică! 

          Visul mi-a devenit, în sfârșit, realitate. La o vârstă atât de fragedă, am reușit să devin 

campion olimpic, să ascult Imnul țării mele, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Iată că 

toată munca depusă a fost pe deplin răsplătită. În tot acest timp, în momentele cele mai 

dificile, am avut în minte deviza: ,,Ai reușit – continuă; n-ai reușit – continuă!” 
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                                                 Scrisori 

 

                               Scrisoare către Domnul Eminescu 

 
                                                                                               Carp Alexandra – Andreea 

                                                                                               clasa a VIII-a B 

 

                                                                                       București, 15 ianuarie 2018 

 

Stimate Domnule Mihai Eminescu, 

            Vă scriu această scrisoare pentru a vă spune cât de mult vă admir. De asemenea, aș 

dori să fiu printre primii care vă urează un călduros și sincer ,,La mulți ani!”, cu ocazia zilei 

dumneavoastră de naștere. Nu în ultimul rând, vă scriu pentru a vă felicita pentru faptul că – 

începând cu anul 2011, în România - ziua de 15 ianuarie a devenit Ziua Culturii Naționale. 

          Așadar, v-ați întrebat vreodată cum ar fi dacă ați putea trece granițele timpului și 

spațiului? Dacă ați putea călători în viitor, dacă ați putea întâlni eroi, personalități marcante 

ale culturii sau oameni simpli? Ce i-ați întreba? Sau ați vrea, mai degrabă, doar să priviți cu 

ochiul dumneavoastră critic manifestările semenilor din secolul al XXI- lea, ca apoi să scrieți 

poemul vieții? 

          Dumneavoastră, care ați fost un ,,om al timpului modern” (Titu Maiorescu, 1984), 

cunoscător al filozofiei lui Platon, Kant și Schopenhauer, al credințelor religioase, pasionat al 

operelor poetice din toate timpurile; care ați căzut în literatura română ,,ca un meteor din alte 

lumi” (Garabet Ibrăileanu, 1984); dumneavoastră, care ați cântat iubirea, natura, istoria, care 

ați disprețuit banalitatea de orice fel, ați învins posibilul, creând imposibilul; care sunteți unic, 

nu semănați cu niciunul dintre predecesorii veacurilor poetice, ați ,,lucrat” asupra mea ,,cu 

puterile unui magician” (Tudor Vianu, 1972), sunteți poetul  meu preferat. 

          Pentru mine, veți rămâne în veci Luceafărul de pe meridianul poeziei românești; 

romanticul vizionar, pentru care lumea s-ar concentra într-un singur punct, exact  ,,ca pădurea 

într-un sâmbure de ghindă”; jurnalistul care a îndrăznit să aibă, în politică, opinii personale 

care depășeau mentalitatea conservatoare; omul căruia îi plăceau curmalele, brânza, cafeaua 

turcească cu caimac preparată în nisip și care cânta cu măiestrie ,,Eu sunt Barbu Lăutarul”; 

contemporanul – căci eu am decis să rămân contemporanul dumneavoastră. 

          Domnule Mihai Eminescu, ,,pur și simplu”, vă urez din inimă, încă o dată, sănătate, 

împliniri personale și profesionale, o viață liniștită pe steluța de unde sunt sigură că ne priviți. 

Totodată, mi-aș dori să vă salut așa cum vă plăcea mereu: ,,Trăiască nația!” (Mă aștept să-mi 

răspundeți, ca întotdeauna, ,,Sus cu dânsa!”). 

 

                                                                     Cu respect, sinceritate și admirație, 

                                                                     Carp Alexandra - Andreea, clasa a VIII-a B, 

                                                                     Școala Gimnazială nr. 2,  București 

            

 

 



66 
 

                                                   Privilegiu 

                                                                            Carp Alexandra – Andreea 

                                                                                               clasa a VI-a B 

 

Stimați coordonatori, 

 

           Îndrăznesc să vă scriu astăzi, sub imperiul marelui curaj care-i molipsește uneori pe 

timizii incurabili. Intimidat de renumele acestui proiect de parteneriat (la care particip pentru 

întâia oară), vă pot spune că lupt pentru victoria unei idei: aceea de ocrotire a pădurii, în 

general și a pădurii românești, în particular. Conceptul mi s-a părut de-a dreptul fascinant și 

de aceea l-am îmbrățișat imediat. Acum, că primăvara plutește în aer, acțiunea demersului 

meu nu e doar o simplă povestioară siropoasă ori bulevardieră, ci un semnal de alarmă că 

problema contemporaneității se reduce la poluare, degradare fără precedent, defrișare, nu la 

ocrotire, protejare, de fapt, iubire. 

Intenția pentru care vă contactez se poate identifica cu următoarele sintagme: pădurea 

are suflet, comunică permanent, trăiește. Este adevărul gol-goluț, însă decizia de a-mi acorda 

o șansă, de a vă povesti totul, vă aparține în întregime. Așadar, vă lăsați animați de marile idei 

ale oamenilor mici? 

În opinia mea, printr-o reducere la absurd, pădurea este deținătoarea adevărului 

universal despre viață și cred că ar fi bine, din când în când, să-i despic existența în unități de 

măsură: de mărire, de glorie, de sacrificiu. Dacă ar fi să îmi doresc ceva pe lume, aș vrea ca o 

mare parte a timpului să mi-o petrec într-o pădure, fără să intervin în echilibrul său natural, să 

mă contopesc cu ea. Și apoi, un lucru important pe care l-am învățat de la Măria Sa, a fost 

acela de a nu renunța niciodată la ceea ce mi-am propus, de a pluti deasupra tuturor, iar dacă 

obstacolele mă vor doborî, să mă agăț de nori pentru a-mi lua din nou avânt. 

Printre rânduri, am citit undeva că pădurea poate fi asemănată cu o matrioșcă în fiecare 

anotimp al existenței sale: primăvara pădurea-și descrie sentimentele în versuri de verde crud; 

sub dogoarea sulițelor de foc, cărările îi sunt bătătorite vara; toamna se strecoară printre 

frunzele care șoptesc arii ale vântului; iarna speră ca fiecare crenguță încărcată de nea să mai 

prindă măcar o primăvară. Din cele peste 30 de procente de pădure ale suprafeței uscatului, 

aceasta respiră și viețuiește falnic prin arborii și arbuștii săi: brazi, stejari, carpeni, ulmi, 

frasini, paltini, arțari, măceși. Nevoia de material lemnos, apariția unor noi terenuri agricole, 

drumuri, căi ferate, prin defrișarea pădurilor, naște vicii de procedură. Dacă în epoca de piatră 

omul extrăgea din biosferă doar oxigenul necesar respirației, omul zilelor noastre consumă 

aproape tot oxigenul pentru diversele procese tehnologice din fabrici, uzine, platforme 

comerciale și maritime. Și-atunci, vă întreb: ce e de făcut? 

Haideți să facem împreună un exercițiu! Imaginați-vă că sunteți, pentru o zi, 

parlamentari. Ce răspuns ați da la întrebarea pe care tocmai v-o adresez: ,,Pădurea are suflet?” 

Aș mai adăuga, rușinat, una: ,,Dar voi?” Să nu vă imaginați cumva că vă trag la răspundere 

pentru rezultatul acestui ,,meci”, ci mă folosesc de prilejul oferit pentru a crea o emoție, care 

se observă până la rădăcina firelor de iarbă din pădurea mea, a ta, a noastră, a tuturor. 

Stimați coordonatori, dacă ați avut răbdare să ajungeți la acest punct al lecturii, vă felicit 

sincer. Sper că nu v-am plictisit în niciun fel. Sper, de asemenea, că am reușit, măcar parțial, 

să îmi configurez universul, drept care vă mulțumesc. 

 

                                                                                        Cu admirație și sinceritate, 

                                                                           o elevă oarecare dintr-o școală oarecare  
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                                                Scrisoare oficială 

 

                                                                                                 Haralambie Mihai – Cristian 

                                                                                                 clasa a VI-a A 

 

                                                                                               Nanjing, 14 februarie 2017 

 

 

                                                  Alteța Ta, rege al Japoniei, 

 

           

          Vă scriu astăzi, într-un moment de cumpănă, pentru a vă încredința de adâncul meu 

respect și pentru a vă spune că vă sunt alături în orice situație. Cu toate acestea, nu pot să 

ascund faptul că vestea declanșării războiului cu Coreea m-a tulburat profund atât pe mine, cât 

și pe supușii mei. Mai mult decât atât, cei 30 de ani de prietenie care ne leagă, mă fac să vă 

reamintesc cât de bine mă simt în Regatul japonez atunci când vă sunt oaspete. 

          Am petrecut împreună clipe de neuitat la castelul din Osaka, la palatul din Kyoto și la 

reședința Alteței Tale din Takayama, împodobită cu Kodomotsu de Anul Nou. Am rămas 

impresionat de gastronomia japoneză, iar delicatesele precum otoso, mochi, osomai ori 

sashimi sunt deja favoritele mele, datorită rețetelor pe care mi le-a oferit Mai Marele Bucătar, 

Totomoshi. Totodată, în aceste ocazii deosebite, am observat cât de echilibrați sunt soldații 

japonezi și ce mult înseamnă să ai liniște în regat.  

          Știind cât prețuiți pacea și cât de mult urâți violența, îmi permit, Alteța Ta, să vă 

povestesc o întâmplare petrecută de curând între două triburi vecine cu regatul pe care îl 

conduc: May-Toy și Oge-Oro. Acestea se războiau pe o regiune de mare însemnătate 

strategică și economică pentru amândouă. Tribul May-Toy era pașnic, locuitorii se hrăneau cu 

carne din vânat, cu fructe și legume și nu purtaseră niciodată vreun război. În schimb, cei din 

tribul Oge-Oro erau războinici, trufași, se ocupau cu confecționarea armelor de luptă și aveau 

zeci de războaie de cotropire câștigate.  

          Ambii șefi de trib au adunat Sfatul Bătrânilor, care a gândit înțelept pe parcursul mai 

multor zile și a decis că nimeni nu merită să piardă atâtea suflete nevinovate doar pentru o 

bucată de pământ și pentru orgolii nemăsurate. Astfel, au ajuns la un armistițiu și au împărțit 

regiunea în două parcele. După ce au fumat Pipa Păcii, niciunul dintre șefii de trib nu a mai 

purtat vreun război. Astăzi, luptă împreună împotriva violenței de orice tip.  

          Vă rog, Alteță Regală, să luați în considerare acest exemplu și să vă gândiți la o soluție 

de compromis, pentru a nu declanșa un tsunami devastator, violența nefiind utilă la nimic. 

Considerați că o împărțire egală a parcelei comune, de la Naraiaka,  ar fi o soluție avantajoasă 

pentru ambele părți? Cugetați drept și veți înțelege ce e mai bine pentru țările noastre vecine 

și prietene. De ce să adunați cioburi de sticlă colorată, de vreme ce puteți atinge stelele? 

 

 

 

 

                                                   Cu deosebită considerație, respect și prietenie necondiționată, 

                                                                                    Shoto Yoko 
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                                           Scrisoare neoficială 

 
                                                                                                     Haralambie Mihai- Cristian 

                                                                                                     clasa a VII-a A 

 

                                                                                                           Milano, 1 martie 2018 

 

Alteța Ta, rege al Spaniei, 

 

          Vă scriu astăzi, în prima zi de primăvară, din două motive: primul, este legat de 

mulțumirile pe care doresc să vi le adresez în urma vizitei efectuate în minunata 

dumneavoastră țară; al doilea, se referă la faptele grave despre care mi-ați povestit în 

scrisoarea recentă.  

          Așadar, fiind oaspetele Alteței tale, vreau să vă mulțumesc pentru tot efortul depus 

pentru a mă simți extraordinar. Nu voi uita niciodată excursia în  Munții Pirinei, spectacolul 

oferit de toreadorii și matadorii catalani din ,,Plaza de Torros”, exponatele de excepție de la 

Muzeul Prado și de la Centrul de Artă ,,Regina Sofia”, sejurul de vis din insulele Mallorca, 

Menorca și Ibiza,  răcoarea și simplitatea reședinței de vară din Valencia și nu în ultimul rând, 

,,El Teide”, cel mai înalt con vulcanic, a cărui umbră pe Pământ se vede de la 30-40 de 

kilometri depărtare. Pentru toate acestea, vă  rămân adânc recunoscător! 

          Al doilea motiv pentru care vă scriu m-a tulburat profund. Am aflat cu stupoare de la 

Alteța ta că deținuții din Insulele Canare și cei din Insulele Baleare consumă o substanță 

nocivă, intrezisă prin lege, numită ,,La Maladive”. Este revoltător, mai ales că, datorită 

regimului deschis, în Las Palmas de Gran Canaria, dar și în Palma de Mallorca deținuții au 

reușit să plaseze acest drog și turiștilor. Întrucât suntem prieteni vechi, dați-mi voie, Alteță, să 

vă sfătuiesc cum puteți să eradicați acest flagel, dându-vă exemplu o întâmplare petrecută în 

Italia. 

          Cu ani în urmă, pe Insula Pantelleria din Sicilia, locuitorii din celebrele ,,dammusi” 

produceau cel mai dulce vin, numit ,,Passito di Pantelleria”. Traficanții din Asinara au 

contrafăcut acest vin și l-au introdus pe piață, folosind în rețeta de veacuri o substanță 

interzisă: o plantă cu fructe mici, violacee, puternic mirositoare (echivalentul nocivei ,,La 

Maladive”). După numai câteva săptămâni, doctorul Gianluca Forebienni, un renumit 

toxicolog italian, a fost copleșit de numărul mare de pacienți, care acuzau simptome ciudate: 

halucinații, stări de vomă, diaree, lipsă de concentrare, pierderi de memorie sau chiar decesul. 

Analizând compoziția vinului cu mare atenție, acesta a identificat substanța interzisă ce afecta 

sistemul uman. Toți pacienții au beneficiat de tratament special, fiind internați în clinica sa de 

specialitate. După moartea doctorului, rețeta secretă a ieșit la iveală. Cu permisiunea Alteței 

tale, pot să o dezvălui, pentru a rezolva problema care vă macină. 

          Aștept cu nerăbdare un răspuns sau un telefon pe firul roșu pentru a-mi confirma că 

sunteți de acord. Azi, când lupta contra drogurilor este prioritatea noastră zero, e obligatoriu 

să ne ajutăm toți semenii pentru a deveni din nou liberi... De asemenea, vă reamintesc, Alteță, 

că mi-au plăcut întotdeauna drapelele frumoase, chiar dacă flutură pe ziduri prăbușite ... 

 

 

 

                                                                                    Cu mult respect, sinceritate și prietenie, 

                                                                      Umberto al III-lea, regele Italiei 
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                                         O lume care se închide irevocabil 

 
                                                                                              Haralambie Mihai – Cristian 

                                                                                              clasa a VIII-a A 

 

 

                                                                                                     București, 15 aprilie 2019                            

                         

                                                 Stimabile Anton Holban, 

 

 

          Îți scriu azi, într-o zi în care miroase insistent a primăvară. Dinspre livadă se aude 

cântecul cucului. Îmi fac ordine în dezordinea interioară, recitind (pentru a câta oară?) 

fragmente din opera domnului Emil Vasilescu despre autorul meu preferat. Chiar tu, Anton 

Holban! La fiecare lectură, aflu lucruri noi, iar gândurile mi se petrec ca-ntr-un caier al 

bunicii, care – fie vorba-ntre noi – nu ,,se pregătește să moară”. Prin fereastra larg deschisă, 

văd cum vechiului castan îi plesnesc mugurii și înțeleg să mă pregătesc de împrimăvărarea 

sufletească. Dar cum? Căci și Ioana, și Irina, și Dania sălășluiesc de mult în interioru-mi. Nu 

îmi dau pace, de parcă trei capete ale aceluiași destin veghează asupra mea. 

          Ți-am urmărit viața de copil. Acolo unde trandafirii și viile sărută fruntea Moldovei, pe 

dealurile Prutului, la Huși, ai văzut lumina zilei, la data de 10 februarie 1902, la ora 8 

dimineața. Cu o bibliotecă vastă la îndemână (și pentru că erai nepotul lui Lovinescu), ai 

început să-ți cultivi gustul pentru lectură, care se îmbina cu pasiunea pentru muzică sau cu 

desele călătorii la mănăstirile din Neamț. Din copilul ciudat, rebel, care leșina constant și avea 

lungi perioade de retragere în sine, ai devenit un elev silitor, politicos și dornic de învățătură. 

În cei patru ani de școală primară, ai luat numai premiul întâi, iar în gimnaziu, materiile tale 

preferate au fost limba română (la care ai avut media generală 9,50) și muzica (cu media 

generală 10). 

          Ca adolescent, ai fost licean la Matei Basarab, iar dascălii care te-au remarcat au fost 

Th. Speranția, la limba română și Eugen Lovinescu, la limba latină. Ai absolvit studiile liceale 

la secțiunea modernă, obținând calificativul ,,foarte bine”. În anul 1921 te-ai înscris la 

Facultatea de Litere și Filozofie din cadrul Universității din București, secția de filologie 

modernă, specializarea franceză-română. Descoperindu-l și prețuindu-l pe Proust, ai învățat 

să-ți analizezi trăirile interioare. Deseori, evadai din cotidian și mergeai în prăvălii, de unde îți 

achiziționai discuri muzicale, pe care le ascultai acasă, la patefonul rămas prieten pe veci. 

                Singura profesie pe care ai îmbrățișat-o în scurta ta viață a fost aceea de dascăl: 

profesor de limba franceză sau de limba română. Ai urmat un traseu sinuos, predând din 

școală-n școală și trăind doar din salariul mic oferit de stat pentru această prestație. Ai fost un 

profesor controversat, intransigent, foarte sever, dar drept. Erai spaima indisciplinaților, 

sancționai cu note mici lipsa cunoștințelor, dar erai apropiat de elevii silitori, cărora le insuflai 

studiul literaturii. Mai mult decât atât, lăsai mulți corigenți și repetenți. Totodată, nu obișnuiai 

să pierzi vremea prin cancelarie, ci preferai să te plimbi, să citești sau să asculți muzică. 

          Tânăr profesor, ai devenit navetist de profesie, un hoinar, bătând țara în lung și-n lat, 

între o școală sau alta. Plimbările pe stradă, ieșirile în parc ori în vecinătatea localităților au 

fost un mod de existență cotidian. De asemenea, călătoriile au constituit puncte de referință în 

viața ta. De la cetățile din Neamț (Agapia, Văratec, Neamț, Sihăstria, Secu), la Sinaia, Balcic 

sau oriunde în lume (Viena, Palestina, Cairo, Paris, Istanbul, Odesa, Dijon, Bretania, Veneția, 

Danzig), toate ți-au adus foloase, îmbunătățindu-ți formarea intelectuală. Marea Neagră, 

Mediterana sau Atlanticul au fost locurile unde resimțeai  gustul copilăriei. Delta Dunării, dar 

mai ales Balcicul, te-au surprins cu tânguirea valurilor, cu neliniștea, bucuria, muzicalitatea 
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infinitului, atmosferă regăsită în romanul ,,Ioana”, dar și în nenumăratele însemnări și schițe 

de călătorie. Sensibil la măreția și imensitatea Bucegilor, le-ai prelungit farmecul într-o operă 

de însemnări personale, notițe, informații generale. 

          În cei 13 ani de activitate literară (1924-1937), ai devenit un romancier apreciat, 

publicând cinci romane, care totalizează împreună 580 de pagini: Romanul lui Mirel (1929), 

unde intelectualul zgomotos, dornic să fie tratat ca un adult ești chiar tu; O moarte care nu 

dovedește nimic (1931), în care personajul central este Nicoleta Ionescu, fosta ta colegă de 

facultate; Parada dascălilor (1932), o carte de portrete  ale dascălilor gălățeni, foști colegi cu 

tine la Liceul ,,Vasile Alecsandri”, o paradă asupra suferințelor, nedreptăților și neputinței 

găsirii unor rezolvări; Ioana (1934), personajul principal fiind fosta ta soție, Maria 

Dumitrescu; Jocurile Daniei (1971, postum), unde Dania era – de fapt – Lidia, fiica 

magnatului finanțelor, Manolovici. Pentru că nu ai fost altceva decât un copil mare, despre 

stilul tău de a scrie, a vorbit unchiul tău, Eugen Lovinescu: ,,Lucra cum apuca, creionând în 

poziții neverosimile, culcat pe canapele, mergând prin curte, pe o bancă din fața casei sau într-

un pavilion. Lucra necontenit, printr-o sforțare continuă, scurt, des, întrerupt și reluat.”  

          Omul  Anton Holban este definit de copilul capricios, adolescentul sensibil, tânărul 

suspicios și adultul contradictoriu. Ai fost sincer, timid, precaut în alegerea anturajului, dar 

mai ales a prietenilor, cu o putere de observație nimicitoare și cu un mod lucid de a privi 

viața. Pasiunea vieții tale a fost muzica. În acest sens, ai fost preocupat de tot ce ține de 

valoarea acesteia: interpreți de pian, vioară, violoncel, dirijori, reprezentanți ai dansului și 

operei, deviza după care te-ai călăuzit fiind ,,Iubești muzica, ești un om superior.” Idolul tău a 

rămas George Enescu, despre care ai afirmat: ,,Enescu pare impalpabil, poate și pentru că 

reprezintă cea mai impalpabilă dintre arte.” Între prieteni, erai un mare vorbăreț. Un fost coleg 

de facultate și-a amintit că ori de câte ori te mutai, arătai ca un personaj de basm, stând tolănit 

în birjă, cu patefonul în brațe, cu pisica pe umăr și canarul pe pălărie. De asemenea, Eugen 

Lovinescu te-a descris ca fiind copilăros: ,,Om în toată puterea cuvântului, se tăvălea prin 

iarbă, se cățăra prin copaci, se ascundea și se supăra precum copiii.” 

          Cu tine s-a închis o lume, o lume în care puteam trăi simultan fericirea și durerea. Dar, 

s-a deschis alta, în care, așa cum arată Ion Călugăru, literatura ta e de notație personală, dar 

sensul ei este colectiv. 

          Stimabile, ți-am scris aceste rânduri pentru că, pe de o parte, am această ocazie, care nu 

se ivește de două ori în viață. Pe de altă parte, anii în care te-am descoperit au fost luminoși: 

fericire lângă suferință, căci adolescența – se știe – e tumultuoasă și complexă, plăcută și 

umilă, liberă și îngrădită, precum scurta ta viață. M-am identificat în multe situații de … viață 

cu tine, chiar dacă nu suntem de aceeași vârstă.  În altă ordine de idei, chiar cred cu tărie că 

dezastrul tău interior, în care a stat originalitatea ta ca om, a trebuit să se întrepătrundă cu 

stresul în care ai avut totul la îndemână și nu te-ai putut bucura de nimic. Ca să închei 

magistral, îți promit că în fiecare an, pe 15 ianuarie (1937, ziua trecerii tale în neființă), te voi 

comemora alături de Luceafăr.  

          Dincolo de fereastră, cucul vestește primăvara și – cum zic bătrânii – o zi frumoasă la 

Paștele care-o să vină. Paște binecuvântat, stimabile! 

 

 

 

                                                                                          Te îmbrățișez cu drag și recunoștință, 

                                                                                                              un cititor 

 

 

 

 



71 
 

            Scrisoare adresată elevilor Școlii Gimnaziale nr. 2, cu ocazia 

                                       Zilei Naționale Brâncuși  

 
                                                                        Piscureanu Sorana – Andreea - Georgiana 

                                                                                                                        clasa a VI-a B 

 

 

                                                                  Dragi colegi, 

 

           Mă numesc Piscureanu Sorana, sunt în clasa a VI-a B, la Școala Gimnazială nr. 2   și 

sunt Președinta Consiliului Elevilor. Mă adresez vouă, pentru că din anul 2005, data de 19 

februarie, a fost stabilită sărbătoare națională și declarată Ziua Națională Brâncuși. La 144 

de ani de la nașterea celui mai mare sculptor român din toate timpurile și unul dintre cei mai 

importanți din lume, dorim să-i aducem artistului omagiul nostru. Vă propun să pornim de la 

următorul citat: 

 

 ,, Am șlefuit materia pentru a afla linia continuă. Și când am constatat că n-o pot afla, m-

am oprit; parcă cineva nevăzut mi-a dat peste mâini.” - Constantin Brâncuși 

 

          Constantin Brâncuși s-a născut pe data de 19 februarie 1876, în localitatea Hobița, din 

județul Gorj și a încetat din viață pe 16 martie 1957, la Paris, în Franța, fiind înmormântat la 

cimitirul Montparnasse. A fost un sculptor renumit, cu contribuții uriașe la sculptura 

contemporană.  

          A fost admis la  Școala de Arte și Meserii din Craiova, după ce a construit o vioară din 

scândurile unei lăzi de portocale, în fața mușteriilor dintr-o cârciumă, atrăgând admirația celor 

din jur. A urmat Școala de Bellearte din București, unde a studiat mușchii corpului omenesc, 

muncind aproape doi ani la sculptura Ecorseul, o copie a statuii antice a grecului Antinous. 

Vreme de mai bine de jumătate de secol, tinerii sculptori români au învățatt anatomia după 

,,Ecorseul” lui Brâncuși. În 1905, a reușit la concursul de admitere la École Nationale 

Supérieure des Beaux-Arts, unde a lucrat în atelierul lui Antonin Mecie, timp de un an.  

           La 30 noiembrie 1924, Constantin Brâncuși a expus lucrări în prima Expoziție 

Internațională din București. Până în anul 1940, a participat la importante expoziții de 

sculptură din SUA, Elveția, Olanda, Franța, Anglia. În decembrie 1956, s-a deschis la 

București Muzeul de Artă al Republicii, prima expoziție personală Brâncuși din Europa.  

           Numeroase lucrări ale sculptorului român au obținut premii, fiind apreciate la 

adevărata lor valoare, încă din perioada de tinerețe a acestuia: 

- Bustul lui Vitellius – Mențiune memorabilă 

- Cap al lui Laocoon – Medalia de bronz 

- Studiu – Medalia de argint  

           Șeful guvernului, Ghe. Tătărăscu, originar din Oltenia, i-a încredințat lui Brâncuși 

sarcina de a ridica la Târgu-Jiu un ansamblu sculptural, compus din cinci capodopere:  

- Poarta sărutului – în Parcul Central 

- Aleea scaunelor – în Parcul Central 

- Masa tăcerii – în Parcul Central 

- Coloana infinitului – în Parcul Tineretului 

- Masa festivă – în Parcul Tineretului  

De asemenea, operele  lui Constantin Brâncuși sunt în topul lucrărilor de artă disputate 

de marile case de licitații din lume: 
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1. O sculptură de bronz cu postament de marmură, a artistului român Constantin 

Brâncuși, Tânără sofisticată (Portretul lui Nancy Cunard), a fost vândută în  luna  

mai 2017, cu 71 de milioane de dolari, la o licitaţie organizată de Casa Christie's din 

New York. Sculptura este apreciată de specialiști ca fiind ,,un simbol”, ,,îndrăzneaţă şi 

rafinată, ,,unul dintre puţinele bronzuri ale artistului care şi-au păstrat baza originală”.  

2. Sculptura Bust de copil, realizată în urmă cu 104 ani, s-a vândut cu 1 milion de euro. 

Ea a putut fi admirată  doar în patru expoziții: în 1906 – la Paris, la Societé du Salon 

d`Autonome; în 1985 – în Franța, la Galerie de France & Lugano; în 1995 – la 

Philadelphia, SUA, la Muzeul de Artă; în 2018 – la București, în cadrul Art Safari.   

3. Muza adormită, o sculptură realizată în anul 1910, a fost vândută contra sumei de 57,3 

milioane de euro, în 2015, la o licitație a Casei Christie`s, din New York. 

4. În anul 2009, sculptura Madame LR s-a vândut cu 29,1 milioane de euro la licitația 

organizată de Casa Christie`s, în Paris. 

5. Sărutul, o sculptură a lui Brâncuși, a fost vândută cu 8,5 milioane de dolari,  la o 

licitație a Casei Christie`s, din New York.  

6. Sculptura L`enfant endormi, ce reprezintă un cap de copil, în bronz, de 15,2 cm, a fost 

vândută cu suma de 650 000 de lire sterline, în 2014, la Londra, de Casa Sotheby`s. 

7. În 2013, sculptura Prometeu, care are forma unui cap înclinat, cu o dimensiune de 

17,7 cm, s-a vândut cu 12,7 milioane de dolari, la o licitație organizată la New York, 

de Casa Sotheby`s. 

8. Sculptura O Muză, lucrată în ghips și inspirată de baronesa Renee-Irana Frachon, care 

i-a servit sculptorului drept model, a fost vândută cu suma de 12,4 milioane de dolari, 

la New York, de Casa Christie`s.  

9. În urma unei licitații organizate la București, sculptura Afrodita a fost vândută cu 

suma de 120 000 de euro.  

           Totodată, sculptura Carol Davila, realizată de Brâncuși în anul 1903, a fost 

expusă, nouă ani mai târziu, în curtea Spitalului Militar Central din București. De 

asemenea, sculptura Domnișoara Pogany, realizată în anul 1913, care reprezintă un 

simbol național al artei moderne românești, a fost expusă la Museum of Art din 

Philadelphia. 

            Sculpturile lui Brâncuși se remarcă prin eleganța formei și utilizarea sensibilă a 

materialelor, combinând simplitatea artei populare românești cu rafinamentul 

avangardei pariziene. Verticalitatea, orizontalitatea, greutatea, densitatea dar și 

importanța acordată luminii și spațiului sunt trăsăturile caracteristice ale creației 

sculptorului român. 

 

Pentru geniul artei contemporane – Constantin Brâncuși – cel care a căutat 

dintotdeauna infinitul, infinită a fost iubirea sa pentru artă și pentru România. Să nu uităm, 

nici noi, să-l cinstim infinit.    
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                                           Jurnale 

 

                     Jurnalul unui pisoi rănit … în suflet  

 

                                                                                                   Călae Alexia – Maria 

                                                                                                   clasa a VI-a B 

 

Azi, primăvară, ,,cu narciși, cu crini, cu lotuși”, vorba poetului 

          Dragă Jurnalule, te avertizez, încă de la început, că nu sunt un mare scriitor. Ceea ce 

vreau să-ți spun, este faptul că m-am hotărât să-mi pun gândurile pe hârtie, pentru ca, atunci 

când va fi cazul, eternitatea să înțeleagă drama prin care am trecut odată. Sunt o fire visătoare, 

ușarnică (îmi place să ies adesea pe ușă și să fug afară), și ușor melancolică, poate și datorită 

asteniei de primăvară.   

           Numele meu este Fetițu. Totul a început când stăpânii mei au aflat că sunt băiat, nu 

fetiță. Mda, știu la ce vă gândiți: ,,De unde acest nume?!” Păi, de la Fetița, după ce la 

veterinar li s-a spus că sunt băiat.  

           Viața mea e plină de încercări și de obstacole în fiecare zi. Dar, mai întâi să vi-i prezint 

pe frații mei, Norwey și Pufos. Norwey este un pisoi gri cu alb, aventurier și hoinar, ca și 

mine. Pufos este un grăsan portocaliu cu pete albe. Este geamănul meu. Cu ei îmi petrec viața, 

zi de zi, hoinărind pe câmpul din fața casei și pe străzi, de dimineața până seara. Sunt frățiorii 

mei și singurii mei prieteni. 

 

Ieri, primăvară,  când caisul avea ,,zulufi de floare la urechi”, cum bine-a zis poetul 

          De ce crezi, dragă Jurnalule, că am ajuns la veterinar? Există o singură explicație: 

vecinii mei chiar nu mă plac! Dar asta e o poveste pe care am de gând să ți-o destăinui chiar 

acum: 

           Ieri, eram cu Pufos prin curtea vecinilor. Deși aceștia ne-au spus de nenumărate ori să 

nu mai venim pentru că deranjăm, am decis că nu ne pasă de gura lumii și am continuat să 

cotrobăim prin ograda lor. Tocmai ce făcuseră grătarul – și noi nu mai mâncasem nimic de 

dimineață – așa că, am zis că nu vor observa dispariția a doi cârnați de pe tavă. Ne-am pitit în 

iarbă. Eram pregătiți de atac. Când bucătăreasa, sau cum îi zicem noi, femeia cu gustări, s-a 

dus în casă după celelalte preparate, am sărit pe masă ca să luăm și pulpițele de pui, și 

șunculița afumată, și cârnăciorii, toată tava, ce mai! O apucasem dintr-o parte și Pufos din 

cealaltă, ne pregăteam să sărim de pe masă și să plecăm, dar, când să facem asta, a apărut Ea, 

în șorțul ei alb, pătat cu sos de roșii, cu un băț în mână, nervoasă. Venea parcă zburând și 

tunând spre noi. În acel moment, Pufos a dat drumul tăvii și a fugit cât a putut de iute. Toată 

greutatea fiind pe partea mea, nici eu nu am mai putut ține vasul și i-am dat drumul. Toate 

bunătățile s-au împrăștiat pe jos. Am rămas singur, înlemnit de frică. Mă holbam la femeia 

care urla și venea spre mine cu bățul ridicat: ,,Pisic afurisit ce ești! Îți arăt eu ție!” A început 

să mă izbească cu nuiaua. Căutam disperat să scap de nebună, dar nu reușeam să mai găsesc 

poarta. După ce aproape nu mai aveam deloc puteri, de spaimă și de alergat, am zărit gardul 

de sârmă. ,,Mă cațăr pe el!”, mi-am zis. Dar, chiar atunci, m-a prins de lăbuța stângă, din spate 

și m-a tras tare de ea. M-a trântit și m-a lovit cu bățul! Iar! ,,Au, mă doare! Au, nu mai da!” 

Abia am scăpat din mâinile ei! Cu bietele mele oase fărâmate, m-am târât spre casă. Mă 

gândeam întruna: ,,Cum să bați o pisică, mă rog, un pisoi, pentru că a dărâmat un vas cu 

,,porcării”? Ce răi sunt oamenii uneori!” 
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La o săptămână după ziua de ieri 

          A trecut o săptămână de la pățania mea. În această perioadă de timp, nu am putut mânca 

nimic, nu am ieșit afară din casă, am plâns continuu și mi-am lins rănile. Am slăbit mult. Zile 

întregi am fost speriat și șchiop și mi-am petrecut timpul doar cu prietenii mei.  Rămăsesem 

cu o urmă adâncă în suflet și cu o sperietură groaznică. Nu mai eram eu. Mă durea, nici nu 

știu ce mă durea mai tare: oasele lovite sau sufletul?  

 

Revenire la azi, primăvară, când caisul avea ,, zulufi de floare la ureche” 

          Dragă Jurnalule, azi am fost,  pentru prima oară în viața mea, la un cabinet medical. 

Cum s-a întâmplat? Ei bine, prietena mea, Aggie, copila stăpânilor mei, a reușit să o convingă 

pe mama ei să mă ducă la doctor. Prea mă jigărisem, prea sufeream! Era ceva nou pentru mine 

și îmi era frică, foarte frică! Dar era Aggie cu mine, care a reușit să mă liniștească, 

mângâindu-mă. 

           După ce am intrat în cabinet, Aggie m-a așezat pe o masă rece, iar o doamnă cu ceva ca 

o oglindă în mână s-a apropiat de mine. Era o lupă, cred. Se uita cu ea la dinții mei, la ochii 

mei. M-a controlat la piciorul rănit, la toate oasele. Ne-a spus că lăbuța e ruptă, că nu se mai 

poate face nimic. Și - ca și cum nu era destul – le-a spus lui Aggie și mamei ei că nu sunt 

fetiță, ci băiat. Aha, deci toată viața mea de până atunci, de vreo șapte luni, a fost o minciună? 

Mă rog, să nu dramatizez chiar așa! Aggie nu s-a gândit mult până să îmi spună Fetițu, noul 

meu nume de băiat. Yey, ce fericire! Asta chiar îmi plăcea! Un nou nume! Totuși, vizita la 

veterinar fusese o dezamăgire completă. Când am plecat de acasă, eram bucuros că voi avea  

șansa unei vieți normale, dar acum era clar! Seara m-am culcat fără să le spun fraților mei 

nimic din ce se întâmplase. 

 

Următoarea zi, de dimineață 
          Nu știu cum, însă frații mei au aflat totul. M-au asigurat că vom trece împreună peste 

beleaua  asta și că ne vom distra în continuare. În fond, suntem  frați. 

 

După două săptămâni, la ceas de seară 

          Cu ajutorul lui Pufos și a lui Norway mi-am revenit. Am reînceput să vânăm șoricei, 

apoi să îi mâncăm la masa de prânz, să ne plimbăm pe câmp și să ne jucăm cu Honey, câinele 

familiei sau, mai bine spus, mama noastră. Faptul că e mai mare, foarte blănoasă și bună cu 

noi, o face să pară mama noastră vitregă.  

 

Vară, ,,cu miros de alge”, ca-n cântec 

          Dragă Jurnalule, iartă-mă că  n-am mai scris de atâta timp, însă azi am ceva tare. Îți mai 

aduci aminte de vecinul nostru care avea o pisică enervantă, pe nume Miuzet? Ei bine, are și 

un papagal, pe care l-a tot scos pe terasă, vara asta, unde noi nu ajungeam ușor. Ne plăcea să 

ne băgăm labele în colivia lui, ca să îl necăjim. Ce mai ciripea, săracul! Până la urmă, vecinul, 

disperat de atâta gălăgie, l-a dus în casă. Nici măcar nu s-a supărat pe noi! Dimpotrivă, azi, 

ne-a servit cu Kite Kat de la simandicoasa aia de Miuzet.  

 

,,S-a ivit pe culme Toamna”, la fel ca-n rapsodii 

          Azi, am asistat, dragă Jurnalule, la lupta dintre Pufos și un șobolan aproape cât el. A 

reușit să îl dovedească într-un sfârșit, dar este foarte rănit: e zgâriat și i-a căzut, în unele 

locuri, blănița.  

 

După o săptămână 

          Rănile Pufosului au dispărut, dar nebunia lui, nu. Nu s-a schimbat deloc. E la fel de 

zbuciumat și de curios. Și de curajoooos! 
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Iarnă, cu ,,capiteluri de zăpadă”, cum îi stă bine iernii,  în realitate și în poezii 

          Dragul meu Jurnal, îți dedic în întregime următoarea relatare, de care mă simt foarte 

mândru. Chiar dacă evenimentul cu bucătăreasa și cârnații mă speriase rău, Norwey și Pufos 

m-au convins azi să vin cu ei, pentru că aveau să îmi arate ceva la Ea în curte. Cum vorba aia 

despre curiozitatea care a omorât pisica trebuie să aibă și un exemplu, nu am să rezist 

tentației. M-am dus. Despre ce era vorba? Zău, nu cred că-ți trece prin cap! În curte era un 

brad, unul mare, plin cu lumini, beteală și globuri. Totuși, nu înțeleg: de ce ai pune un pom 

așa împopoțonat afară, cu două săptămâni înainte de Crăciun?  

          Norwey a spus că el vrea să se urce în brad, după bomboanele cu turtă dulce. Pufos l-a 

urmat și mă așteptau și pe mine. Le-am spus că nu pot face asta. Dacă ne-ar prinde cineva? Iar 

să iau bătaie? Nu, mulțumesc, îmi fusese de ajuns ultima pățanie. Au spus că sunt un laș. S-au 

urcat fără mine. Apoi, m-am gândit ca aș putea să mă răzbun pentru ce îmi făcuse reaua aceea 

și să îi dărâm bradul.  

          Așadar, m-am urcat după Nory și Pufos, m-am îndopat cu toate bomboanele, nu numai 

cu cele de turtă dulce, iar apoi, am început să sărim din creangă în creangă toți trei, ca să 

trântim bradul. Eram așa de încântați! În câteva minute, bradul ,,leșinase”, cum zice la 

reclamă. S-a auzit o bubuitură puternică, lumina din casă s-a aprins, în timp ce beculețele din 

brad s-au stins. Eram acoperiți de beteală și de lanțuri de sârmă cu beculețe încinse. Când ușa 

casei s-a deschis, ne-am luat tălpășița toți trei, care încotro am văzut, mândri de ceea ce 

făcuserăm.  

          Am sărbătorit victoria (că am reușit să facem bradul să leșine și că nu ne-a prins 

nimeni) cu câte un șobolan festiv fiecare. Tot acum, am tras și o concluzie: momentele 

prețioase din viață sunt cele petrecute alături de prieteni. 

 

Sfârșit de an și de jurnal ... 

          Dragul meu Jurnal, grăbit să închei anul acesta (cu mari pierderi pentru mine), nici n-

am observat că, de fapt, am câștigat totuși ceva. Suferință.  Jurnal. Scris. Ai prins ideea, nu-i 

așa? Dacă nu, ți-o spun eu (cu toate că, sunt sigur că ai remarcat!): am devenit un pisoi  

scriitor!  În cazul acesta, ne vom auzi și la anul. La mulți ani, dragă Jurnalule! Și vouă, 

cititorilor lui!    
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                                                 Jurnalul Ioanei 

 
                                                                                                  Carp Alexandra – Andreea 

                                                                                                  clasa a VI-a B 

 

Fiecare fată are o poveste. This is the story about Ioana... 

Fiecare poveste are personaje: principale, secundare, episodice. 

Fiecare personaj aduce cu el o lume. 

This is the story about Ioana and Emily... 

 

PROLOG 

21 iunie 1952 
Romane, rafturi, bibliotecă ... Aceste cuvinte le-am auzit de când am apărut în această 

lume. Deoarece mama era bibliotecară, iar biblioteca se afla lângă casa noastră, primii mei ani 

de viață au fost foarte interesanți. Îmi plăceau mult verile în bibliotecă. De câte ori nu puteam 

să dorm, luam pe furiș lampa și cheia de acces și intram în microuniversul alăturat, unde-mi 

petreceam timpul citind. Câteodată, dimineața, mama mă găsea dormind pe un pat de cărți. 

Ce-i drept, îmi și plăcea! Tu ai dormit vreodată așa? 

De când m-am născut, în urmă cu 12 ani, am răspuns la numele de Ioana. Mamei i-a 

plăcut acest nume deoarece, spunea ea, inspiră un aer de mister și de eleganță. În ceea ce mă 

privește, nu știu ce să spun; cert este faptul că nu-mi displace. 

 

 

22 iunie 1952 

                   Astăzi mi s-a întâmplat ceva foarte bizar. Am descoperit, printre rafturile prăfuite, o 

carte ciudată, cu coperți aurii și cu un titlu aiuritor, într-o limbă străină, pe care nu o 

cunoșteam. Chiar dacă sunt în vacanță, am dus-o repede la școala din sat, unde învăț, în 

speranța că vreun profesor isteț mă va ajuta să înțeleg despre ce e vorba. N-a fost să fie ! 

Nimeni nu înțelegea slova ciudată și alambicată a cărții. Dezamăgită, am adus-o înapoi și am 

așezat-o pe un raft, la loc sigur, printre alte cărți. 

 

 

          23 iunie 1952 

                   Noaptea trecută am avut un vis straniu. Se făcea că eram într-o casă, undeva prin 1899. 

Casa era goală, ferestrele erau sparte, ușa se ținea în două șuruburi șubrede, iar pe la 

încheieturile pereților se împleteau uriașe pânze de păianjen. Deodată, în fața mea a apărut, ca 

o fantomă, o fetiță slabă, înaltă și grațioasă, cu alură de balerină, cu părul blond, ochi albaștri 

și un zâmbet cald asemenea zânelor bune din povești. Era îmbrăcată - îmi aduc bine aminte ! 

– cu o rochiță albă cu buline albastre. M-am apropiat de ea și am întrebat-o – ce puteam s-o 

întreb, luată pe neașteptate și vădit emoționată ? – cum o cheamă. Ea mi-a spus, cu o voce 

suavă și cristalină, că se numește Emily. 

                  M-am trezit brusc, speriată și vulnerabilă. Imediat, am simțit ceva tare sub pernă. Am 

ridicat-o, cu precauție și – spre marea mea mirare – am văzut chiar cartea cu coperți aurii. 

 

 

24 iunie 1952 

         În această zi, am făcut, alături de mama, curățenie în bibliotecă. Cărțile, mai mici sau 

mai mari, mai noi sau mai vechi, mă priveau curioase. În lumina blândă a soarelui de vară, 

păreau prietenoase, familiare, sociabile. Lumea lor fascinantă mă acapara cu totul. La un 

moment dat, am găsit, sub niște cărți demult uitate pe raft, câteva documente vechi, din 1880. 
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În ele era vorba despre un palat regal care fusese construit pe terenul actualei biblioteci. 

Documentele menționau câteva lucruri despre o familie regală, numită Caroline. Soții 

Caroline aveau o fetiță care se numea Emily. ,,Deja e prea mult ! Nu poate fi adevărat !”, m-

am gândit într-o fracțiune de secundă. La finalul înscrisurilor era atașată o poză de familie. 

Am recunoscut-o din prima clipă pe Emily, fetița blondă cu ochi albaștri, care zâmbea alături 

de părinții ei. Era chiar Emily, cea din visul meu!  

         Dintr-o dată, o neliniște ciudată m-a cuprins pe de-a-ntregul: ,,Ce legătură există între 

mine și Emily ? De ce îmi bântuie visele ? Ce vrea de la mine ? Își vrea cartea  înapoi ?” 

Buuun, știu ce voi face: la noapte, voi sta cu cartea sub pernă, sperând să o visez pe Emily și 

să elucidez misterul. 

 

 

25 iunie 1952 

         Planul meu a funcționat cu succes! Noaptea trecută am visat-o pe Emily. Plângea, iar eu 

am întrebat-o care e motivul pentru care e nefericită. Mi-a spus că fostul lor palat regal a fost 

dărâmat și că acolo, printre ruine, a rămas o casetă de argint cu documentele care atestau titlul 

lor regal. Mi-a mărturisit că, după un an de la demolare, părinții ei au murit și că acestea ar fi 

fost singurele amintiri de la ei.  

 

 

26 iunie 1952 

         Toata ziua am încercat să caut informații în documentele vechi, care m-ar putea ajuta să 

rezolv problema, care a devenit, între timp, și a mea. Am aflat cu stupoare că în 1881 soții 

Caroline au murit, iar Emily a fost crescută de ... bunica mea, Claudia, care avea pe atunci 20 

de ani. Șase ani mai târziu, în 1887, Emily a murit, fiind răpusă de o maladie necruțătoare.  

         Imediat, am alertat-o pe bunica mea, care acum are 91 de ani, căreia i-am povestit totul. 

Draga de ea, și-a amintit pe loc de fetița adorabilă pe care a avut-o alături câțiva ani, dar și 

despre cutia de argint, cu acte și fotografii, despre care Emily vorbea mereu. Am întrebat-o pe 

buni Claudia dacă știe ceva despre acest subiect. A aprobat fericită din cap și mi-a spus că 

acea casetă se află în pivnița secretă a bibliotecii. Am plecat de la bunica cu gândul de a mă 

întoarce noaptea în bibliotecă.  

 

 

27 iunie 1952 

         Am ieșit pe furiș din casă, ținând strânse în mână lampa cu gaz și cheile de la pivniță. 

Inima îmi bătea ca la competițiile sportive. Gândurile-mi erau amestecate. La ușa bibliotecii, 

însă, mă aștepta ... Emily. Stătea în fața mea și mă privea. Purta aceeași rochiță albă cu buline 

albastre. Era fericită și îmi mulțumea că o ajut.  

         Am început căutările. Nu aveam nici cea mai vagă idee unde ar putea fi ascunsă caseta 

de argint, însă cotrobăiam cu înverșunare prin toate cotloanele. La un moment dat, m-am 

împiedicat de ceva, care s-a dovedit a fi o trapă. Cu viteza luminii am deschis-o. Din 

întuneric, se vedea ceva strălucitor. Era cutiuța de argint! Am deschis-o atentă, cu mișcări de 

bijutier, ca nu cumva să se piardă ceva. Înăuntru erau tot felul de hârtii galbene, pătrunse de 

timp, cu însemnele regale aplicate.  

         Emily m-a prins de mână și mi-a șoptit să nu încetez să visez niciodată și să am grijă de 

cartea cu coperți aurii. A dispărut apoi cu cutia, ca prin farmec, lăsându-mă singură în pivniță, 

nedumerită și speriată de ce mi se întâmplă numai mie. Cert este, că în viitorii ani, mă voi 

apuca serios de studiul limbii sanscrite.  
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EPILOG 

29 decembrie 2015 

         Numele meu e Alexandra, am 12 ani și sunt în clasa a VI-a. Îmi place mult matematica, 

dar în ultimul timp, mi-am descoperit o nouă pasiune: literatura. Am devorat cu nesaț toate 

cărțile din biblioteca personală, iar acum fac schimb de cărți cu prietenii mei, astfel având 

șansa de a comunica în colectiv, de a ne împrieteni, de a ne descoperi gusturi comune, ceea ce 

ne ferește de singurătatea internetului și ne înfrumusețează viața. Cred că o carte care circulă 

este o carte fericită, își împlinește menirea și îi ajută pe cititori – deci și pe mine – să se 

descopere și să se dezvolte. Uneori, cărțile pot ascunde o întreagă istorie de întâmplări 

neobișnuite.  

         În ceea ce privește ,,Jurnalul Ioanei”, aceasta este altă nouă pasiune, care vine în 

completarea celei menționate anterior: scrisul, care-mi dă posibilitatea de a călători peste tot, 

în timp și spațiu, în lumi reale sau imaginare. 

 

 Fiecare fată are o poveste. This is the story about Ioana and  Emily ... 

 Fiecare poveste are personaje: principale, secundare, episodice. 

 Fiecare personaj aduce cu el o lume. 

 This is the story about Alexandra ... 
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                                            Jurnal de bord 

 
                                                                                                Haralambie Mihai – Cristian 

                                                                                                clasa a VI-a A 

 

 

Ziua a 14-a 

          ,,Sunt căpitanul navetei ,,Centurion” și am rămas fără combustibil! Repet! Avem nevoie 

de combustibil! Timp estimat rămas: 7 macroore.” – se putea auzi în acea zi ploioasă pe stația 

spațială CN-1. 

          Naveta pe care am trimis-o să analizeze noi galaxii avea nevoie de alte rezerve de 

energie, altfel nu putea atinge destinația: Galaxia Andromeda. Soluția? 15 gololitri de plasmă. 

Ar fi fost de ajuns până la următorul popas. Problema? Niciun membru nu putea atinge locația 

rachetei până nu trecea printr-o serie de teste amănunțite. Astfel, am fost selectat pentru 

această misiune super importantă, iar acum, cunoștințele mele în materie de inginerie nu erau 

suficiente. 

 

Ziua a 16-a 

          Au trecut două macroore până am învățat cel mai spectaculos lucru: pilotarea unei nave. 

Cu noile mele cunoștințe, m-am îmbarcat la bordul faimoasei ,,Centurion”, cea mai rapidă 

mașinărie ce s-a construit vreodată. Am zburat macrosecunde în șir până când ceva neobișnuit 

s-a întâmplat. Un bec roșu a început să lumineze. Cauza? Eram înăuntrul unei ploi de 

meteoriți, ce îmi lovea racheta. Unul mi-a perforat geamul antiaderent, iar aerul din interior se 

pierdea ușor, ușor. ,,Asta da, belea!”, mi-am spus în gând și am alergat la transmițătorul cu 

unde Gamma, pentru a raporta superiorilor. 

 

Ziua a 17-a 

          Puteam vedea începutul și sfârșitul Timpului. Sunt sigur de asta! Importanța 

momentului mi-a deschis larg ochii. Urgie-din-care-nu-poți-să-ieși. Nu știam exact dacă să 

forțez eleroanele sau nu. În fața noii provocări am rămas stană de piatră. Dar, Timpul, se 

fisura, se făcea țăndări în jurul meu, mă lua prin surprindere. Parcă întreaga lume se făcea 

fărâme  și nimeni nu observa că doar eu încerc s-o salvez.  

          Cu ultimele puteri, am dezactivat manșa și am așteptat. Brusc, naveta a dispărut din aria 

mea vizuală. Nu mai eram la bordul giganticii ,,Centurion”, ci la bordul imaginației mele. Era 

dimineață și trebuia să merg la școală. 
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                                   Jurnalul unui puști olimpic 

 
                                                                                                  Dadiloveanu Mihai - Paul 

                                                                                                                   clasa a VIII-a A 

 

 

          Scriu această poveste pentru că descopăr cu surprindere că viața mea dispare din 

memorie. O scriu ca pe o piesă: punându-mă în pielea personajului principal masculin și 

urmărindu-i reacțiile. Câteodată, cred că, de fapt, nu s-a schimbat nimic. Totuși – esențial – 

rămâne că nu e la fel, orice aș crede eu. 

 

10 iunie – dimineața 

          Mă numesc Alexandru Prisăcaru și sunt atacantul echipei naționale de fotbal a 

României. Sunt mezinul lotului, am 16 ani și trăiesc cea mai frumoasă poveste a vieții mele. 

Chiar acum sunt în Aeroportul Henri Coandă, deoarece plec cu echipa în Qatar, la Jocurile 

Olimpice de vară – 2020. Simt că ceva măreț urmează să se întâmple cu mine. Nu știu ce, dar 

– pur și simplu – cred. Sunt cam agitat, iar cuvintele mele umplu tăcerea fără voia lor. 

 

10 iunie – la prânz  
          Ocup locul 139 B, în aeronava MIG-53 și plutesc deasupra lumii. E prima dată când 

călătoresc cu avionul și am emoții. Lângă mine stă Mister, antrenorul, care mi-a spus că are 

încredere în mine și că aș putea să devin mai bun decât Messi sau Ronaldo, dar asta presupune 

muncă asiduă. Iar eu sunt întru totul de acord. Gândul îmi zboară la valorile olimpice: 

excelență, prietenie, respect, în timp ce, pe o cărticică, alături, descopăr cuvântul ,,libertate” 

(desigur, freedom). Încerc să desenez libertatea.  O fac precum o zână adormită, de care se 

apropie călare prințul. Curând voi ateriza. Mi-ar fi plăcut ca drumul să fie mai lung, dar până 

la urmă, bine că ajungem! 

 

12 iunie 

          Suntem în grupa C, cu Turcia, Suedia și Panama. E o grupă ușoară, iar noi știm că 

aceste meciuri trebuie tratate serios. Mâine jucăm cu Turcia. La ședința tehnică, Mister a decis 

să joc mijlocaș. Mai contează? Totul e să fim lei, să ne dăm viața pe teren. Hai, România! 

 

13 iunie 

          Mie, zilele de 13 îmi poartă noroc. Așa a fost și cu turcii. Am marcat ,,Golul meciului” 

– o scăriță de toată frumusețea – și am dat și o pasă de gol. Mai mult decât atât, am început cu 

dreptul: 2 – 0, al doilea gol fiind semnat de Denis Mann, printr-o lovitură de la 11 metri. 

Acum, după meci, sunt foarte obosit, dar fericit. Sunt ca un soldat care a supraviețuit unei 

bătălii, dar nu știe sigur dacă a scăpat sau nu din război. 

 

15 iunie 

          Azi am jucat cu suedezii. Ce băieți! Toți înalți, unul și unul. Și blonzi. Mi-a atras atenția 

numărul 10. Super fotbalist! Dar nici noi nu ne-am lăsat și în ultimul minut al jocului, le-am 

administrat un sec 1 – 0. Tot stadionul a amuțit, preț de câteva secunde, apoi, spectatorii au 

aplaudat în picioare golul meu. Am simțit că se dărâmă cerul peste mine, inima a început să-

mi bată repede, simțeam că mă sufoc și nu mai aveam loc pe tot terenul.  A fost o foarfecă la 

colțul scurt. A bubuit plasa! La finalul jocului, Stevenson, portarul m-a felicitat și am făcut 

schimb de tricouri. Să nu uit să cumpăr ziarele sportive! Să văd cum arăt în poze!  
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17 iulie 
          Doamne, am jucat  finala cu Argentina! În sfârșit, am fost pe postul meu: atacant. A fost 

un meci strâns, plin de lovituri libere și de cornere. În minutul 83, am bătut un corner perfect 

pentru Budescu, care a dat un gol senzațional, cu capul. Aveam 1 – 0. De-abia îmi mai puteam 

stăpâni emoțiile. Oare să fie totul așa de ușor? Dar, vai, un minut mai târziu, argentinienii ne-

au egalat. Greșeală colectivă, neatenție. Am alergat ca bezmeticul ultimele minute, dar șansa 

nu a fost de parte noastră. Arbitrul a fluierat finalul meciului. Urmau prelungirile. Nimeni nu 

ne mai dădea vreo șansă, însă forța grupului și-a spus cuvântul. În al doilea minut al 

prelungirilor, faimosul număr 11 argentinian a căzut în careu, ca secerat, iar arbitrul (rus) a 

fluierat penalty. Mi-am spus în gând ,,Tatăl nostru” și m-am întors cu spatele la poartă, nu 

înainte de a-i face  un ,,semn” discret lui Tătărușanu. Și uite că, Dumnezeu a avut simțul 

umorului! Mingea a luat calea tribunelor. Am mulțumit divinității, în timp ce adversarilor nu 

le venea să creadă în ce situație se află.  Am descoperit momentul-cheie, când argentinienii 

erau vulnerabili.  Denis Mann, Toșca și cu mine am semnat o victorie olimpică. 

          În timp ce ridicam cupa deasupra capului, am auzit un bâzâit. Era telefonul mobil, care 

mă avertiza că e ora de trezire. Urma să plec la antrenament. Ce bine ar fi fost dacă nu era 

doar un vis! 

 

Epilog: 
          Faptele mari au nevoie de oameni mari, care să fie dispuși să participe la poveste. 

Povestea mea pledează pentru această idee: că orice puști este dator să contribuie la efortul 

cuiva care s-a străduit să lase o urmă. 
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                                             Jurnal de viață 

 
                                                                                                            Dună Mihail – Vicențiu 

                                                                                                            clasa a VII-a B 

 

 

1 iunie, dimineața 
          Aștept de ani de zile operația care urmează să îmi schimbe viață. Azi, am ieșit din sala 

de operație legată la ochi. Dar, mă așteaptă o surpriză extraordinară din partea părinților mei. 

          M-am așezat pe bancheta din spate a mașinii. Ritmul bătăilor inimii creștea și simțeam 

că inima îmi va sări din piept. După câteva ore, care mi s-au părut veacuri, tata a oprit mașina. 

Am coborât, iar mama m-a îndemnat să urc multe, multe scări. Parcă nu se mai terminau. 

Apoi, am făcut gestul pe care îl așteptam de 18 ani: mi-am scos bandajul. 

 

1 iunie, după-amiază  

          În fața mea, este o altă lume, diferită de cea pe care mi-am imaginat-o vreodată. Copacii 

din visele mele semănau cu uriași cu brațele deschise, însă ce văd acum e cu totul și cu totul 

ireal. Blocurile din zare, pe care mi le imaginasem precum niște sertare cu multe rafturi, dau 

orașului un aer pitoresc. Niște gâgâlici mișcătoare, care-și schimbau veșnic locul, cu siguranță 

că sunt oamenii orașului. Eram la ultimul etaj al unui monument înalt. Complexitatea lui îmi 

dădea fiori.  

          Dintr-o dată, am ghicit: era Arcul de Triumf! Lacrimile au început să-mi curgă șiroaie. 

Mi-am adus aminte care fusese dorința mea atunci când voi vedea: să privesc Bucureștiul de 

sus, din Arcul de Triumf. Dragii mei părinți nu au uitat! Apropo, nici pe ei nu i-am văzut până 

acum! Cât sunt de frumoși! Le sărut mâinile și nu le mai dau drumul din brațe. 

 

1 iunie, seara 

          Azi, pentru prima oară văd … Azi, viața mea s-a schimbat în cea mai frumoasă 

călătorie … Din Arcul de Triumf, Bucureștiul pare locul unde vreau să-mi trăiesc, de acum 

înainte, viața.    
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                                               Stop, drogurilor! 

 

                                     Puterea zâmbetului și a iubirii 

 
                                                                                                   Carp Alexandra – Andreea 

                                                                                                   clasa a VIII-a B 

 

 

           Era o altă zi plictisitoare de prinormus (un fel de primăvară) pe planeta Vordumes. 

Catralioane de extratreștri vordumesieni sunt treziți de telefoanele lor ultra-sofisticate, care 

funcționează pe principiul vibrațiilor gigatronice, conectate la antena principală a galaxiei, 

realizată de însuși conducătorul Vordous Minoctimus, o combinație de caracatiță și 

extraterestru, cu antenele mai lungi decât sateliții de explorare și tentaculele mai colorate ca 

plafonul de cumulonimbuși în furtună. 

          Astăzi, Vordous Minoctimus a dat ordin ca toate școlile vordumesiene să își suspende 

cursurile. Elevii urmează să facă excursii tematice în locurile unde au căzut primii meteoriți 

intergalactici. Toată această bucurie a elevilor este umbrită de nefericirea ,,cuiva”: a micului 

Neuserus, un extraterestru, care este în a XIV-a grupă de școală (cam a VII-a clasă din ciclul 

vordumo-galactic). El e trist și foarte singur, deoarece nu are niciun prieten, iar timpul și-l 

pierde jucând ,,Nutka Vos”, un joc video de strategie subpământeană. Părinții lui l-au sfătuit 

că ar fi bine să meargă, așa că a urcat într-un megatron tip AK7-YB, alături de profesoara de 

limba vordumesiană și de ceilalți colegi. Au parcurs drumul în aproximativ două milisecunde 

cuantice. Ajunși la destinație și conduși de ghid, elevii au admirat urmele lăsate de câțiva 

meteoriți, primind astfel o lecție de astrologie. 

          Dar Neuserus se depărtă de grup și văzu o mâzgă roșie pe o urmă lăsată de un meteorit. 

Din punct de vedere științific, substanța misterioasă se numea Nikroum, o licoare ce provoca 

halucinații, pete pe corp, precum și dependență. Neuserus nu știa acest lucru. Din greșeală, 

ventuzele lui au absorbit o parte din lichid. I s-a părut gustos, așa că a băut un lumeus 

(aproape un litru). A încercat și a reușit să ascundă Nikroum într-un buzunar secret. S-a întors 

apoi la grupul din care făcea parte, ușor, pentru ca nimeni să nu-i observe lipsa.  Ajuns acasă, 

a constatat că nu mai putea mânca altceva decât acea mâzgă roșie. Mama lui i-a pregătit supă 

cu tăiței intergalactici, dar nici aceasta n-a fost pe placul lui, ca odinioară. Consuma de 

aproximativ trei ori pe zi Nikroum, neobservând ce efecte are. De fapt, micului Neuserus nu-i 

era niciodată somn, nu obosea și avea energie cât pentru zece. Când nu o bea, avea 

halucinații, pete pe ventuze, pe față și pe antene, iar temperatura corpului era de 255€ 

(temperatura unui vordumesian este de 15€). Se simțea de parcă s-ar fi avântat în mare cu o 

barcă găurită.  

          Văzând toate acestea, părinții lui s-au prezentat la cabinetul doctorului Elesumes, cel 

mai bun din întreaga galaxie. Acesta a afirmat că în corpul fiului lor există o substanță foarte 

periculoasă. Rețeta în alb a cuprins doar trei cuvinte: ,,smyluseum den  loveus” (adică 

zâmbete și iubire). Lucrurile au luat o întorsătură gravă. Nimic și nimeni nu-l putea opri pe 

Neuserus să consume licoarea morbidă. În scurt timp, micuțul extraterestru nu s-a mai dus la 

școală. Părinții lui erau disperați.  

          Știind cât de important este ca fiul lor să simtă că îi sunt alături și că îl iubesc, toți 

adulții familiei au început să-i zâmbească. Zilnic. Mult. Apoi, au continuat cu lungi discuții 

intergalactice. Discuțiile se însăilau indiferente, împingând timpul din urmă. Puterea de 

înțelegere a copilului părea că se izbește de toate celulele creierului, într-un ecou prelung. 

Luciditatea pierdea teren, simțul proporțiilor se dezechilibra, iar părinții simțeau că intră în 

fantastic. Au trecut misumes (ani-lumină) și părea că nimic nu se schimbă. Dar, inima de 

părinte are rațiunile ei...  Au continuat rețeta: zâmbete și iubire, iubire și zâmbete.  Până într-o 
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prinormus, atunci când nu se mai aștepta nimeni ... Și totuși, ei da, decizia  a venit din proprie 

inițiativă.  

 

 

Epilog: 

          Au trecut de atunci  30 de misumes. Pentru a nu se mai repeta incidentul de mult uitat, 

conducătorul planetei a dat ordin ca zona în care s-au prăbușit meteoriții să fie izolată. Copilul 

Neuserus a devenit adult. Are – la rândul său – copii, pe care îi educă în spiritul zâmbetului și 

iubirii. Când își aduc aminte de ,,perioada neagră” prin care a trecut odată,  atât el, cât și 

părinții - care încă îi sunt alături pentru a-l ajuta la creșterea celor 11 copii - zâmbesc 

intergalactic. Știu că zâmbetul nu îmbătrânește niciodată. Îl recunoști și când se sprijină în 

baston ...    
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                                                 De Crăciun 

 
                                                                                          Haralambie Mihai – Cristian 

                                                                                          clasa a VIII-a A 

 

 

          De Crăciun mi-am vizitat un vechi prieten la Cimitirul Bellu.  

          Era liniște. Cădeau arome de noapte veche și de lumânări peste mormântul încă 

proaspăt. Mă străduiam să nu plâng, așteptând să rămân cu memoria glasului lui, cu vocea lui 

gravă ca o alarmă, care îmi aluneca de-a lungul gâtului, parcă șoptindu-mi la ureche ceva  

numai de noi doi știut. Degetele mi s-au lipit de cruce, ca și cum ne-am fi ținut de mână, de-o 

viață. 

          Nu m-am obosit să-mi șterg lacrimile, pentru că, pur și simplu, continuau să izvorască. 

,,Ce mai faci, prietene?’’, l-am întrebat.  Ceva din tonul meu m-a făcut să roșesc tare și un val 

de căldură mi-a traversat fața și pieptul. Afară s-a pornit ninsoarea. Vorbele mi s-au aburit cu 

zăpezi hipnotice și am simțit omătul ca o lacrimă pe obrazul sufletului. Timpul și-a schimbat 

culoarea. 

          La fel ca alții, a crezut că drogurile reprezintă infinitul. A încercat să fie altfel, diferit, 

dar a aflat că acolo unde lipsește dragostea, e frig rău de tot.  Capitulările lui nu semănau între 

ele, cum nu semănau nici viciile.  

          Îmi va rămâne drag, ca orice amintire din trecutul meu. Acum, când mintea mă doare, 

când sufletul se încruntă, vreau să trag un semnal de alarma pentru toți cei care cheltuiesc 

iluzii. Oameni vii, aveți grijă de cei rătăciți! Nu-i mai lăsați la mâna destinului! Spuneți-le, o 

dată, pentru totdeauna, că drogurile ucid, iar vinovăția pe care o simți – adesea prea târziu – e 

un ocean în care te îneci.  

          Luna s-a ascuns în spatele norilor, dar povestea curge spre nesfârșit. Mi-au rămas doar 

cuvintele nespuse și vârtejul de ninsoare descărcat în văzduh. E Crăciunul și sunt mai singur 

decât mi-am imaginat. 
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                              Pregătiți pentru a ajunge în ceruri 

 
                                                                                                       Iordache Maria – Iasmin 

                                                                                                       clasa a VIII-a A 

 

 

          În secolul IV înainte de Hristos, grecii n-aveau Internet, își foloseau creierul. Azi, dacă 

nu ești conectat măcar la două – trei rețele de socializare, nu exiști. Iar dacă nu exiști, nu ai 

prieteni. Câtă logică! 

          S-au cunoscut pe Instagram, atât de repede, mai repede decât un neutron într-un 

accelerator de particule. Au făcut din ,,prietenia” lor un vis, unde totul era frumos, în afară de 

momentul trezirii. Au trăit o istorie cu episoade complicate. Știau că filmul în care jucau era o 

țesătură de minciuni, dar lor le plăceau țesăturile astea. Pluteau deasupra muritorilor de rând.  

           La început, a fost o joacă de-a ,,ia să văd și eu cum e”, apoi, viciul s-a abătut asupra lor 

ca un virus ce contaminează o populație întreagă. Am crezut că totul va fi ca o furtună de 

vară, care vine să răstoarne lumea și pleacă fără să schimbe nimic, dar niciunul nu vorbea, 

totul era o altă tăcere.  În final, păreau zidul propriei execuții.  

           Îmi doream să văd lumea așa cum o vedeau ei, ca să pot înțelege ce-i mâna în ,,lupta” 

asta. Voiam să-i privesc fără inhibiții, dar nu am nici stofă de luptător, nici stomac să digere 

ce nu-mi place. Simțeam că-mi trebuie mult curaj să întrerup tăcerea. Mă simțeam angajată pe 

două fronturi: să mă agăț cu dârzenie de realitatea faptelor, asemenea unei salamandre, care 

trece prin foc fără să simtă nicio durere, ori să-mi fac curaj să spun ,,Stop, drogurilor!” Vezi, 

bine, că n-am făcut-o la timp. Acum e tardiv și simt nevoia să dorm în colțul cel mai întunecat 

al ființei mele.  

          Ei doi s-au pregătit intens pentru a ajunge în ceruri. N-au pregetat niciun moment să se 

agațe de moarte cu premeditare. Pe spate le crescuseră câte două aripi și grație lor au plutit 

spre eternitate.   
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                                                       Destin 

 
                                                                                                       Bărăscu Marius – Florin 

                                                                                                       clasa a VIII-a A 

 

 

          Din plopul din fața casei nu mai rămăseseră decât crengile. Uscate, lungi și noduroase. 

Ici – colo, răsărea câte o căsuță pentru păsărele. Goală.  

          Iertați-mi credința în nea Anghel! Era cel mai priceput tâmplar din cartier. Ancorat în 

realitate, nu dădea înapoi, nu se pierdea cu firea, se ținea pe poziție. Ce ieșea din mâna lui era 

artă cu majusculă, până când, destinul, un vânt nemilos, l-a lovit cu putere drept în plex. I-a 

murit copilul, la scurt timp și soția, iar el, hai-hui, n-a mai putut ține drumul drept. Ca un 

tablou neatârnat pe pereți, a rătăcit prin sine și s-a proptit de ce i-a ieșit în cale: drogurile. Din 

muntele de om, care se cățăra prin copaci pentru a atârna căsuțele pentru păsărele, meșteșugite 

de el, a rămas o amintire. Bâjbâia pe străzi fără chemare, a renunțat la serviciu și mânca din 

pubele.  

          Povestea lui nea Anghel s-a încheiat ca orice poveste, când nimeni nu se aștepta, 

lăsându-ne pe noi, vecinii lui, în zăpada gândurilor noastre. Au trecut doi ani de atunci și 

totuși parcă a fost ieri. Poate că acolo, în steluța ta, vecine, viața este mai ușoară, necazurile 

mai puține, iar păsărelele ciripesc continuu. Și dacă acesta a fost destinul tău, mai bine să 

contempli infinitul, decât să te faci că prinzi apă în ochiurile năvodului. Cu toate astea, rămân 

la concluzia mea: că viața e o luptă și doar cei puternici reușesc să o câștige.  

          Copacii nu mai au putere să țină piept iernii. Căsuțele pentru păsărele sunt mute. Iarna a 

pus stăpânire pe tot cartierul ca o vrăjitoare care își agită globul magic. Luna stă prizonieră 

printre ramurile copacilor.  
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                                           Tradiții și obiceiuri  
 

                               Legenda Mărțișorului 

 

                                                                                   Udișteanu Gabriela - Andreea 

                                                                                   clasa a VII-a A 

 

          Mărțișorul, cunoscut și sub denumirea de ,,mărțiguș” sau ,,marț” este un obicei specific 

românesc, practicat înainte de întemeierea Daciei. ,,Mărțișor” este numele popular al lunii 

martie, cuvântul fiind de origine latină – Martius. După vechiul calendar roman, noul an 

începea pe 1 martie, o dată cu reînvierea naturii. Tot atunci, se sărbătorea ,,Matronela”, prima 

zi de primăvară, concomitent cu serbările lui Marte, zeul forțelor naturii, al primăverii și al 

agriculturii. 

          Arheologii români au descoperit pe teritoriul țării noastre mărțișoare cu o vechime de 

peste opt mii de ani, sub forma unor mici pietre de râu, vopsite în alb și roșu. Erau înșirate pe 

ață, deci se purtau la gât. Resturile ce simbolizau șnurul alb cu roșu exprimau schimbul de 

forțe care dădeau naștere vieții, necurmatul ciclu al naturii. Cea mai veche atestare a 

obiceiului la români datează de la începutul secolului al XIX- lea și se află în ,,Condica limbii 

române”, un dicționar lexicon manuscris, realizat de boierul Iordache Golescu.   

          La sfârșitul secolului al XIX-lea, mărțișorul era primit de copii, fete și băieți, fără 

deosebire, de la părinți, în dimineața zilei de 1 martie, înainte de răsăritul soarelui. El era 

împletit din două fire: unul alb și unul negru. În timp, negrul a fost înlocuit cu roșul, pentru a 

exprima iubirea și sacrificiul. De  firul mărțișorului se agăța o monedă de argint, uneori de 

aur. Se purta legat la mână, prins în piept sau la gât. Se scotea la o sărbătoare importantă a 

primăverii – Mucenici, Florii, Paște, Armindeni – sau la înflorirea unor arbuști ori pomi 

fructiferi, fiind agățat pe ramurile înflorite. Se credea că purtătorii mărțișorului nu vor fi arși 

de soare pe timpul verii, că vor fi sănătoși și frumoși ca florile, plăcuți și drăgăstoși, bogați și 

norocoși, feriți de boli și de deochi. 

          În urmă cu peste o sută de ani, în Moldova, mărțișorul era o monedă de aur, legată cu 

un șnur alb – roșu, simbolizând forma soarelui. Exista credința că această fărâmă de soare le 

aduce noroc purtătorilor. Fetele îl purtau timp de douăsprezece zile la gât, după care îl 

prindeau în păr și îl țineau astfel până la sosirea berzelor. După aceea, cu șnurul legau creanga 

unui pom, pentru ca mărțișorul să fie ridicat de rândunele și purtat spre soare, binecuvântând 

astfel norocul celei care l-a avut. Cu monedele de la mărțișoare, fetele cumpărau caș, pentru 

ca toată vara fața să le fie albă precum brânza, luminoasă și senină.  

          În Bucovina, pe 1 martie, la înmânarea mărțișorului, copiii veneau din locuri însorite de 

pe munte, până în pragul casei, aducând primele brazde de iarbă sau flori de corn. Fiecare 

membru al familiei trecea de trei ori peste brazdele de iarbă, iar florile se treceau din gură în 

gură, pentru ca oamenii să devină tari precum lemnul de corn. Femeile aduceau colaci, pe care 

îi împărțeau tuturor. Apoi, legau floarea de corn de șnurul alb cu roșu, punând-o în pieptul 

copiilor, care purtau mărțișorul până la sfârșitul lunii. În ultima zi a lunii martie, înainte de 

răsăritul soarelui, avea loc ritualul scoaterii mărțișorului și predării lui către natură. În satele 

de câmpie, mărțișorul se agăța pe crengile vișinilor, cireșilor sau prunilor. În satele de deal sau 

de munte, mărțișorul se punea în cornul sau măceșul înflorit.  

          În Dobrogea, mărțișorul se purta până la venirea berzelor, apoi era aruncat spre înaltul 

cerului, pentru ca norocul să fie ,,mare și înaripat”. În satele din Transilvania, împreună cu 

șnurul alb – roșu din lână, mărțișorul se agăța la porți, la ferestre, la coarnele animalelor, la 

strunga oilor, la torțile găleților, pentru îndepărtarea deochiului, a spiritelor malefice, pentru 
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invocarea vieții. Bihorenii credeau că apa de ploaie adunată de 1 martie te face frumos și 

sănătos. 

          Există o stradă în București, în cartierul Berceni, care se numește ,,Mărțișor”. Aici se 

află Casa Memorială ,,Tudor Arghezi”. În anul 1926, poetul a cumpărat de la stat un teren de 

17 250 de metri pătrați în această mahala a capitalei. Familia Arghezi (soția – Paraschiva și 

copiii – Mitzura – Domnica și Iosif – Baruțu) a locuit treizeci de ani la ,,Mărțișor”, nume care 

a fost dat străzii la îndemnul poetului, care observa anual cum locuitorii legau de ramurile 

copacilor, de 1 martie, șnururi albe și roșii. 

          Mărțișorul este și va fi întotdeauna simbolul bucuriei de a trăi, al purității sufletești. Un 

coșar – simbol al norocului și al prosperității; o potcoavă – aducătoare de noroc, care te apără 

de rele, dacă ai grijă să stea cu capetele în jos; un trandafir – simbolul Sfintei Fecioare sunt 

declarații de iubire, prietenie și respect.   
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                        Legenda Babei Dochia 

 
                                                                                                   Burcea Florian - Marian 

                                                                                                   clasa a VII-a A 

 

           Zilele cuprinse între 1 și 8 martie poartă în popor denumirea de Zilele Babelor sau 

Babele. Există și acum obiceiul de a-ți alege una dintre zile, iar caracteristicile vremii din ziua 

respectivă îți vor arăta cum va fi norocul tău în acel an. Fiindcă vremea are puterea de a 

dezvălui caracterul unui om, va fi norocos cel care va avea o zi caldă și însorită.  

          Prima zi din acest șir este închinată Babei Dochia, care a fost o femeie foarte frumoasă, 

dar și-a trăit tinerețea în desfrâu. Spre bătrânețe s-a pocăit, și-a împărțit averea săracilor, s-a 

retras într-o mănăstire și a fost botezată de episcopul Theodot. A primit rangul de cuvioasa 

mucenică Evdochia și o zi de celebrare în calendar: 1 martie. 

          Legenda Babei Dochia seamănă izbitor de mult cu soacra cu trei nurori a lui Creangă, 

fiind o poveste moralizatoare, ce exprimă foarte bine viața satului românesc. Pe la sfârșitul 

lunii februarie, Baba Dochia și-a trimis nora, soția lui Dragobete, să aducă fragi din pădure, 

deși nu era vremea potrivită pentru apariția lor. Nora cea ascultătoare și-a îndeplinit sarcina, 

fiind ajutată de un bătrân, nimeni altul decât Dumnezeu. Văzând fragii copți, simbol al verii, 

Dochia s-a hotărât să plece cu oile la munte. Cu toate că ceilalți ciobani au încercat să o 

convingă că nu e timpul potrivit pornirii cu oile, aceasta a fost de neînduplecat. Totuși, 

precaută, s-a îmbrăcat cu nouă cojoace și a început urcușul. Dar vremea s-a  încălzit din ce în 

ce mai tare, astfel încât, în fiecare zi, Dochia a lepădat câte un cojoc. Când în ultima zi a 

rămas doar într-o bluză subțire, a început ninsoarea și s-a lăsat gerul. Ca o pedeapsă divină, 

Baba Dochia a fost transformată într-o stană de piatră, împreună cu oile sale. În Munții 

Ceahlău există o stâncă, care poartă sugestiv numele de Baba Dochia, înconjurată de altele 

mai mici, oile sale. 

          În popor se spune că după cele opt zile ale babelor urmează Zilele Moșilor. Într-o 

legendă mitică, lunile martie și aprilie sunt reprezentate de doi moșnegi. Moș Martie era hâtru, 

capricios și îi plăcea să-și bată joc de semenii lui. Astfel, l-a invitat pe Aprilie la masă. Acesta 

a pornit la drum într-o căruță. Atunci, Martie s-a pornit pe nins. Aprilie s-a oprit din drum și 

și-a făcut o sanie, ca să poată continua drumul. Martie a pornit atunci o ploaie, dar Aprilie și-a 

construit o luntre și tot a ajuns la Martie la masă. 
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                          Dragobetele sărută fetele! 

 
                                                                                           Pleșescu Alisia – Bianca 

                                                                                           clasa a VII-a A 

 

 

          Dragobeții sunt atât feciorii cuprinși de fiorii dragostei, cât și mugurii culeși de fete de 

pe crengile copacilor și prinși la ureche, precum cireșele în luna mai. Originea sărbătorii de 

Dragobete este în ciclul naturii, mai ales în lumea păsărilor. Nu întâmplător, pasărea este 

personificarea dragostei, fiind considerată una dintre cele mai vechi divinități ale naturii și 

iubirii. Românii spun că pe data de 24 februarie păsările se împerechează și își fac cuib, de la 

ele obiceiul fiind preluat de către oameni. Păsările neînsoțite rămân stinghere și fără pui până 

în ziua de Dragobete a anului următor. Motivațiile preluării sunt  profunde, din moment ce 

păsările sunt  privite ca un mesager al zeilor, cuvântul grecesc ,,pasăre” însemnând ,,mesaj al 

cerului”. Asemănător păsărilor, fetele și băieții trebuie să se întâlnească azi pentru a fi 

îndrăgostiți pe parcursul întregului an. 

Se spune că dacii, care locuiau pe aceste meleaguri cu mii de ani în urmă, aveau un 

simbol pentru fertilitate, forță vitală și dragoste: un țap, pe care îl numeau ,,Trago”. Cealaltă 

parte a numelui provine dintr-un cuvânt dac uitat, ,,Pede”, care însemna ,,picioare”. De aici,  

derivă  ulterioara denumire, ,,Drago - Bete”, cuvânt,  evident,  cu înțeles diferit. El simboliza, 

la daci,  zeul care o dată cu începutul primăverii oficia în cer nunta tuturor animalelor.  

          Dragobetele, Cap de Primăvară, Logodnicul Păsărilor sau Năvalnicul, zeul dragostei și 

al bunei dispoziții pe plaiurile carpatice, este fiul Dochiei. El este identificat cu zeul iubirii, 

Cupidon, în mitologia romană și cu zeul dragostei, Eros, în mitologia greacă. Este un flăcău 

frumos, voinic, puternic și foarte iubitor, care poate fi întâlnit prin păduri în ziua de 24 

februarie. Există chiar unele fete sau femei care doresc să fie pedepsite de Dragobete. Astfel, 

ele lucrează în această zi, apoi iau drumul pădurii, fiind ,,nevoite” să se lase iubite de zeu. 

Chiar dacă mai ,,pedepsește” sexul frumos, Dragobetele ocrotește și poartă noroc 

îndrăgostitilor. 

          La sat, dimineața devreme, tinerii se îmbracă în haine de sărbătoare. Dacă vremea este 

urâtă, se strâng în cete pe la casele unora dintre ei; dacă vremea este frumoasă, fetele și 

feciorii ies la pădure. Băieții adună lemne pentru foc, iar fetele culeg primele flori de 

primăvară – ghiocei și brândușe – folosite apoi în descântece de dragoste. Pretutindeni se 

strigă: „Dragobetele sărută fetele !” De asemenea, fetele strâng apa din zăpada netopită, care 

are proprietăți magice, fiind născută din surâsul zânelor și putând astfel face fetele mai 

frumoase. Precum păsările, fetele „zburătoresc” , fugă rituală care se încheie cu prinsul și 

sărutatul lor de către băieți.  Tradiția cere ca atunci când se întorc acasă, fiecare băiat să-și 

„zburătorească” partenera favorită. Dacă fata este prinsă, poate fi sărutată în văzul celorlalți. 

Fetele de măritat se pot lăsa prinse de băieții cu care se află în vorbă.  Dacă doi băieți 

„zburătoresc” aceeași fată, ea se lasă prinsă de cel preferat, sărutul celor doi pecetluind 

logodna lor, cel puțin pentru un an. Conform tradiției, băiatul trebuie să-i confecționeze 

partenerei sale un leagăn, pe care să-l împodobească cu flori și pe care să-l atârne de crengile 

unui copac. Atât fetele, cât și băieții trebuie să-și vorbească unii altora, să-și spună cuvinte 

frumoase și „să se picure” (să se ciupească). 

          Cu acest prilej, iau cunoștință și părinții despre ,,alegeri” și fie că se arată sau nu 

satisfăcuți, declararea publică a iubirii este respectată, pentru că ea reprezintă o formă rituală 

sacră. Petrecerea durează câteva ore, timp în care, strânși în jurul focului, tinerii cântă, 

dansează, spun poezii, snoave ori povestiri specifice lumii satului. Maturii au și alte activități 

casnice. Femeile scot din pământ rădăcină de spânz, folosită în practicile de medicină 

populară, au grijă să dea mâncare bună animalelor și păsărilor din curte, în această zi nefiind 
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sacrificată nicio vietate. Ziua de 24 februarie este lăsată de Dumnezeu pentru sloboda 

împerechere a animalelor.   

La oraș, pe tot parcursul zilei de Dragobete are loc fraternizarea rituală pe sexe, 

legăminte rituale pe viață între fete  - numite „însurățiri” -   și între băieți - numite „înfrățiri”. 

Astfel, tinerii devin frați, respectiv surori de cruce. Legământul făcut este sfânt și nu se poate 

desface cel puțin un an de zile. Seara de Dragobete este dedicată petrecerilor.  Tinerii cântă, 

dansează, recită poezii de dragoste, spun proverbe, zicători, ghicitori. Tradiția cere ca de la 

masa de Dragobete să nu lipsească turta dulce și clătitele umplute cu petale de trandafir,  

miere și fistic, precum și ceaiul de busuioc, de cicoare sau de sulfină. 

Ziua de 24 februarie atrage ca un magnet tinerii din întreaga Românie. Orașul Târgu – 

Jiu este unul dintre locurile căutate, întrucât Poarta Sărutului, una dintre cele mai de seamă 

sculpturi ale umanității, executată de Constantin Brâncuși, semnifică calea de acces spre 

binecuvântarea iubirii. Îndrăgostiții consideră Poarta Sărutului un loc  ideal pentru a aduce în 

fața lumii întregi iubirea lor. Pentru ei, contează  doar Dragobetele și sărutul cuprins în Poarta 

lui Brâncuși. 

În Apuseni, între localitățile Buteștiu, Giurgiuț și Zânzești, venind dinspre Horea, există 

un deal special, amenajat pentru îndrăgostiți, numit ,,Dâmbul lui Gâf”, unde se află un fel de 

,,poartă a sărutului”, o ,,fântână a iubirii” și o ,,joampă a fericirii”. Dâmbul îndrăgostiților are 

cântecul lui: 

,,Cântă dorul sus, pe Gâf, 

Dâmb de Gâf și Gâf de Dâmb, 

Stai aici, pe-acest pământ, 

Tot iubit și gâfâind.” 

Oamenii locului spun că nicio moață care a trecut pe la Dâmbul lui Gâf  nu a scăpat neatinsă 

de zeul iubirii. De Dragobete, aici au loc adevărate manifestări artistice, însă tinerii nu trec cu 

vederea faptul că pot profita de frumusețea locului ca să se iubească cu foc. 
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                          Paștele la români 

                                                                              Gelea Maria - Valentina 

                                                                                      clasa a VI-a A 

 

          Sărbătoarea Paștelui este sărbătoarea primăverii, a bucuriei, a speranței, este sărbătoarea 

sărbătorilor, căci ne amintește de învierea Mântuitorului, cea mai mare minune, care îl pune 

pe Iisus în lumina adevăratei sale puteri dumnezeiești. Cuvântul ,,Paști” este, conform unor 

lingviști, de origine egipteană. El provine din cuvântul ,,Paseh”, care înseamnă ,,trecere” și 

simbolizează, pentru poporul din Valea Nilului, atât  ziua echinocțiului de primăvară, adică a 

trecerii soarelui din emisfera australă în cea boreală, cât și ziua biruinței luminii asupra 

întunericului. În limba greacă, acest cuvânt are înțelesul de ,,suferință” sau ,,pătimire”. Pentru 

creștini, Paștele marchează patimile, moartea și învierea lui Hristos, acestea reprezentând 

trecerea din această viață muritoare în altă viață nemuritoare.  

          În credința populară, se spune că cine nu merge la biserică de Paști riscă să se 

îmbolnăvească sau să lâncezească tot anul. Cine se naște azi va fi norocos, iar cine moare de 

Paști va căpăta iertarea păcatelor. Copiii obișnuiesc să danseze în dosul ușii, unde mamele lor 

pun o bucată de pământ cu iarbă încolțită, care semnifică belșugul și fertilitatea. În ziua de 

Paști nu se ia sare în mână, ca să nu-ți transpire palmele tot anul. De asemenea, azi se 

binecuvântează atât casele, cât și bucatele pascale, cu apă sfințită și se aduce foc nou în 

gospodărie pentru pregătirea merindelor. La masă se mănâncă întâi pește proaspăt pentru ca 

oamenii să fie vioi ca el. Este bine ca în această zi tinerii să poarte haine noi, în special cămăși 

țesute și cusute în Păresimi. 

          În dimineața zilei de Paști, oamenii se spală cu apă rece în care pun ouă roșii și bani de 

aur sau argint pentru a fi rumeni la față, sănătoși, curați și bogați. Fetele și băieții se scaldă în 

zorii zilei de Paști, înainte de răsăritul soarelui, într-o apă curgătoare (unul câte unul, fără să 

se vadă între ei), ca să fie scutiți de boli, să fie iuți, sprinteni, ușori, harnici, sănătoși și iubiți. 

          Toți cei care se întâlnesc după slujba de Înviere trebuie să se îmbrățișeze și să se sărute, 

în semn de iertare și de dragoste creștinească. Ei trebuie să ciocnească ouă roșii, pe care să le 

mănânce fără sare, ca să nu li se înroșească mâinile pe timpul verii. În tradiția populară 

românească, ouăle de Paști sunt purtătoare de puteri miraculoase: vindecă boli, aduc sănătate 

și fericire în familie. Ciocnirea lor se face ,,cap la cap” și ,,dos la dos”. Există credința că 

aceia care ciocnesc se întâlnesc pe lumea cealaltă. Se spune că nu e bine să păstrezi găoacele 

de la ouăle de Paști în casă, oricât ar fi de frumoase, căci se poate ascunde Necuratul în ele. Se 

obișnuiește ca din momentul în care preotul a rostit prima oară ,,Hristos a înviat!” și până la 

Înălțarea Domnului, cei care se întâlnesc să-și spună ,,Hristos a înviat!” și să li se răspundă 

,,Adevărat a înviat!” 

          La slujba Învierii, credincioșii din zona Călărașului aduc în coșul pascal, pentru 

binecuvântare, ouă roșii, cozonac și cocoși albi. Cocoșii sunt crescuți anume pentru împlinirea 

acestei tradiții, întrucât ei vestesc miezul nopții. Datina strămoșească spune că atunci când 

cocoșii albi cântă, Hristos a înviat. Cel mai norocos este gospodarul al cărui cocoș cântă 

primul, acesta fiind semnul că în anul respectiv în casa lui va fi belșug. După slujbă, cocoșii 

sunt dăruiți oamenilor săraci. 

          În Țara Moților, în noaptea de Paști, se ia toaca de la biserică și se duce în cimitir 

pentru a fi ,,păzită” de feciori. Dacă nu au grijă de ea și este furată, flăcăii sunt pedepsiți, a 

doua zi aceștia trebuind să dea de mâncat și de băut întregii comunități. Dacă ,,hoții” sunt 

prinși, atunci ei plătesc totul. 

          În Bucovina, fetele se duc în noaptea de Înviere în clopotniță și spală limba ceasului cu 

apă neîncepută. Tot cu această apă se spală pe față în zorii zilei de Paști, ca să fie frumoase tot 
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anul și așa cum aleargă oamenii la Înviere, când se trag clopotele la biserică, tot așa să alerge 

și feciorii la ele. 

          În părțile Sibiului, se împodobește un arbust asemănător cu bradul de Crăciun. Singura 

deosebire este că în locul globurilor se agață ouă vopsite, golite de conținut. Pomul poate fi 

așezat într-o cameră sau poate sta într-o vază, sporind farmecul sărbătorii. 

          Prin Maramureș, în zona Lăpușului, dimineața, în prima zi de Paști, copiii în vârstă de 

până la nouă ani, merg la prieteni și vecini să anunțe Învierea Domnului. Gazda dăruiește 

fiecăruia câte un ou roșu. La plecare, cei mici mulțumesc pentru dar urând gospodarilor 

,,Sărbători fericite!” Se pare că pragul casei trebuie trecut neapărat, prima oară, de un băiat, 

pentru ca acolo să nu fie discordie tot anul.  

          În Banat, după Înviere, oamenii se întorc cu lumina acasă și o sting de grindă, 

afumând-o în semnul crucii. După numărul crucilor se poate socoti numărul anilor casei. 

Lumânarea se păstrează cu mare sfințenie pentru a o avea la îndemână și a o putea aprinde în 

momente de cumpănă: furtună, grindină, inundații, cutremur. De asemenea, fetele nemăritate 

folosesc lumina lumânării când se duc la joc, petrecând-o prin cămașa îmbrăcată, cu scopul de 

a fi văzute de băieți. 

          Printre dulciurile pregătite de Paști de către gospodinele din Argeș, se numără și 

,,covrigii cu ou”, numiți astfel deoarece în compoziția lor se adaugă 10-15 ouă la un kilogram 

de făină. Fiecare femeie se străduiește să pregătească această delicatesă care este simbolul 

belșugului. 

          În satele din nordul Sucevei, se prepară diferite dulciuri precum ,,Babele”, un cozonac 

rotund, umplut cu nuci, rahat și stafide, numit ,,Simbolul vieții cumpătate”. Acesta este dus la 

biserică și sfințit la slujba Învierii. După slujbă, credincioșii merg la cimitir cu lumânări 

aprinse pentru a duce lumină celor dragi, plecați la viața veșnică. Tradiția din noaptea de Paști 

este continuată prin participarea la slujba de la ora patru dimineața. Atunci, preotul sfințește 

bucatele din coșul pascal: ,,Babele”, sarea, zahărul, șunca și banii, după care gospodarii 

împart săracilor jumătate din conținutul coșului. 

          În dimineața de Paști, credincioșii din Câmpulung Muscel ies în curtea bisericii cu 

lumânări aprinse, se așează în formă de cerc și așteaptă preotul care sfințește bucatele de 

Paști: semințe de mac (ce vor fi aruncate în râu pentru a alunga seceta), sare (care va fi 

păstrată pentru a aduce belșug), zahăr (care se va da vitelor dacă vor fi bolnave), făină (pentru 

ca rodul grâului să fie bogat), ceapă și usturoi (cu rol de protecție împotriva insectelor). Pe o 

farfurie, deasupra acestora, se adaugă: pască, șuncă, ouă roșii încondeiate, bani, flori, pește 

afumat, sfeclă roșie cu hrean, prăjituri. După sfințirea mâncărurilor, fiecare participant  merge 

acasă și ,,se spală” pe față cu ou roșu (pentru a fi roșu ca acesta), cu bani (pentru a nu avea 

pagubă) și cu flori (pentru a fi frumos și curat). 

          În afara Crăciunului (Nașterea Mântuitorului), cele mai multe dintre obiceiurile și 

tradițiile românești se găsesc grupate în jurul Paștelui (Învierea Domnului), poate și datorită 

faptului că acestea sunt cele mai însemnate sărbători creștinești. 
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                                                     Rețete 

 

                                      Rețetă pentru un om bun 

 
                                                                                                              Pleșescu Alisia – Bianca 

                                                                                                              clasa a VI-a A 

 

 

Ingrediente: 

 

- 100 de grame de bunătate 

- 100 de grame de milă 

- 100 de grame de emoții 

- 3 raze de lumină (pentru a-i lumina sufletul) 

- 3 petale din cele mai gingașe flori (pentru un suflet gingaș) 

- 7 grame de lacrimi de bebeluș (pentru un suflet curat) 

- 1 kg de iubire infinită (pentru a nu urî și a iubi) 

 

P.S. : Ne pare rău că nu avem un ingredient pentru a vindeca rănile lăsate de iubire, însă omul 

trebuie să se adapteze la mediul de viață, între oamenii răi și buni. Sperăm să vă ajute, totuși, 

ingredientul ,,iertare”, din care vă trebuie numai un gram, căci altfel, omul va ierta prea mult.  

 

 

Mod de preparare: 

 

Toate ingredientele se pun într-un bol și se amestecă cu putere. Se lasă în frigider timp de 

două zile, apoi îl scoateți și îl puteți admira. Admirație plăcută ! 

 

 

P.S. : Nu răspundem pentru rănile lăsate omului bun de oamenii răi !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

                                             Rețetă pentru un om bun 

 
                                                                                                      Nour Andreea - Mădălina 

                                                                                                                          clasa a VI-a A 

 

 

Ingrediente: 

- 20 de grame de loialitate 

- o cană de iubire 

- un pachet de fericire 

- 10 lingurițe de fidelitate 

- două linguri cu vârf de omenie 

 

Mod de preparare:   

          Luăm un castron, în care punem cele 20 de grame de loialitate. Totul devine un cântec 

scufundat în noapte. După aceea, turnăm cana de iubire și învârtim un minut. Poți săruta cu 

inima toate darurile pământului. Adăugăm pachetul de fericire și lingurițele de fidelitate, 

învârtim iarăși (tot un minut) și completăm rețeta cu elementul special: omenia. Ne e bine și 

cald. Compoziția se bate cu telul, apoi o punem într-o tavă, pe care o băgăm la cuptor. Viața 

devine o mică nirvana.  

          Nu puteți da greș ! Rețeta e verificată ! 
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                                Rețetă pentru un om bun 

 

                                                                                                       Burcea Florian – Marian 

                                                                                                       clasa a VI-a A 

 

 

Ingrediente: 

 

- un corp cu cap, mâini și picioare (nu întotdeauna creier!) 

- unul sau doi părinți 

- 20 de grame de bună purtare 

- 20 de grame de educație de calitate 

- 20 de grame de răbdare 

- 20 de grame de hărnicie 

- 20 de grame de susținere 

 

 

Mod de preparare: 

 

 

          Cei unul sau doi părinți iau corpul, capul, mâinile și picioarele (nu întotdeauna !) și le 

bagă la cuptor timp de șapte ani, cu multă grijă, ca să primească o educație bună. După aceea, 

preparatul se scoate la lumină și se asezonează cu praf de hărnicie, la foc mic. Procedeul 

continuă astfel cam patru ani, după care preparatul se trage la tigaie alți patru ani, cu o doză 

puternică de școală, ca să-i crească volumul. Urmează apoi opt ani de dospiri progresive, la 90 

de grade. Se așează pe o farfurie albă și se presară sare de susținere cât mai e nevoie. 

          Când preparatul este gata, poate ieși în lume, pentru a fi degustat de cât mai multe 

persoane culte și pentru a fi promovat tot mai sus. Atunci când va ajunge în vârful 

delicateselor, își va duce savoarea până când va începe să se strice. De acolo, savoarea sa va 

mai rezista cât îl vor mai ține condimentele. 
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                                                     În loc de încheiere 

 

          Noapte bună!, vă spun imaginar, azi, Duminică, 2021, după ce ați parcurs aceste 

pagini cât amiaza unei veri răsfățate. Noapte bună!, vă spun fictiv, înțelegând (cred!) că 

aventura voastră a fost o revoltă la malul artistic al adolescenței, acolo unde toate gândurile 

vi s-au clădit singure, fără să le chemați de foarte departe. Noapte bună!, vă spun ireal, acum 

când nu mai e nimic de făcut – nici de bine, nici de rău. 

          Un gând îmi șoptește că e toamnă devreme, dar pentru voi e Duminică. Excelsior! 

 

 

                                                                                                 prof. Gabriela Condrache 

                                                                                                 Școala Gimnazială nr. 2    
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   Bună seara!, vă spun imaginar, vouă – celor care scrieți Povești – care ați cucerit adevărul 

puțin al limbii și adevărul mult al vieții. Bună seara!, vă spun fictiv, pentru că aveți marele 

curaj de a scrie ce vedeți cu ochii minții, de a vă scrie gândurile, ce vi se clădesc singure, chiar 

dacă nu le chemați de prea departe. Bună seara!, vă spun ireal, fiindcă sprijiniți dureri trecute, 

pe care sufletul le adună, fără să vrea, dar și fără să le înțeleagă în totalitate, amintindu-vă că 

aceste Povești, luate separat sunt profunde, dar luate împreună devin realitate. 

 

          În paginile Ex-libris. Scripturam am adunat toate creațiile voastre literare, care au fost 

publicate în reviste precum ,,Ordinul povestitorilor” sau au fost premiate la concursurile 

naționale ,,Tinere condeie”, ,,Bucuria lecturii”, ,,Pașaport pentru cultură”, ,,Mesajul meu 

antidrog”, ,,Porți deschise NoNviolenței”, ,,Creativitatea, o șansă pentru evoluție”, ,,Un 

condei numit fairplay”, ,,Primăvară dulce europeană”, ,,Concursul Interdisciplinar de creație 

pe audiție muzicală: Muzica – artă, știință, emoție”, precum și la concursurile internaționale 

,,Cufărul cu poveștile copilăriei” și ,,Primăvara, povestea unui nou început”.  

 

          La gânduri de oră târzie, vreau să vă reamintesc faptul că uneori totul capătă sens, motiv 

pentru care a apărut Ex-libris. Scripturam. Cărticica nu ar fi existat fără voi, pentru că – așa 

cum vă spuneam adesea – viața dă fiecăruia ce i se cuvine, dar nimic din ce nu e neted, 

resemnat și vulnerabil, nu e sortit să rămână. Vă îmbrățișez cu sufletul pe toți și vă invit la 

lectură. 

    

prof. Gabriela Condrache - Școala Gimnazială nr. 2, București – 
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