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Gând de pace 
 

Într-o seară, la o oră târzie, stăteam în pat 

şi urmăream un film despre un copil care îşi 

pierduse părinţii şi era obligat să muncească 

pentru nişte oameni care i-au invadat ţara. Era la o 

vârstă fragedă de şase ani. Era îmbrăcat într-o 

haină lungă, prăfuită şi încălţat cu nişte cizme 

foarte mari. Când mă uitam la el, parcă îmi 

transmitea toată durerea, toată suferinţa pe care o 

avea. 

Voiam să fiu acolo, lângă el, să-l ajut. Nu-

mi vine să cred că există ţări care trec prin clipe 

atât de grele, prin zăzboaie cumplite care îi 

afectează pe cei mari, dar, mai ales, pe copiii care 

îşi pierd părinţii ori locuinţa şi pe copii, în general, 

care rămân cu mari traume sufleteşti. 

Sunt bucuros, deoarece ţara noastră nu 

suferă asemenea catastrofe, chiar dacă, în trecut, 

strămoşii noştri au trecut prin războaie şi au murit 

învingători în luptă. 

Când voi fi mare, aş vrea să lupt pentru 

ţara noastră şi aş vrea să-i conving pe oameni să 

mă ajute pentru a lupta cu toţii ca să fie pace în 

lume. 

Belciug Dragoș, clasa a VI-a 

 

Adulţilor 
 

Afară este iarnă, 

Războiul ne-nfioară... 

O mână-nsângerată 

Cade pe zăpadă. 

 

Copilul cade... 

Cu lacrima pe-obraz 

Îşi dă ultima suflare, 

Viaţa i s-a dus. 

 

O lume nouă 

Asta ne-am dori. 

Să avem un trai 

Mai bun pentru copii. 

 

Georgescu Samira, clasa a V-a 

 

 

PPP AAA CCC EEE AAA ,,,       
vvv iii sss uuu lll    eee ttt eee rrr nnn    aaa lll    ooo mmm eee nnn iii rrr iii iii    

 

 Suntem copii și nu ar trebui să ne 
preocupe războiul din țara vecină, dar 
este imposibil să nu vedem și să nu ne 
impresioneze și pe noi suferința copiilor 
ucraineni, lacrimile mamelor refugiate, 
durerea bunicilor care au fugit din casele 
bombardate. 
 Din inimile noastre mici, trimitem 
gânduri de pace și de încurajare către toți 
cei aflați azi sub amenințarea neagră a 
războiului și le dorim putere ca să treacă 
peste aceste uriașe necazuri. 
 Vrem să fie pace din nou în 
Europa, vrem siguranță, bunăstare și 
fericire pentru toți copiii lumii.  

Redacția 



  CURIER EXTRAŞCOLAR  *  Nr. 47-48                                                                                                                                        2021-2022 

 

  
2 

 
  

Gânduri de pace 
 

Câteodată mă gândesc 

Dacă o să reuşesc 

Să fac pace-n toată lumea 

Şi să nu ne mai gândim 

Că, luptând pentr-un război, 

Vom schimba ceva în bine. 

Pentru asta-ar trebui 

Războiul a se sfârşi 

Iar pacea va triumfa 

În toată, toată lumea. 

Asta ne dorim din suflet 

Noi, copiii lumii-ntregi. 

Ascultaţi, adulţi, la noi 

Până nu e prea târziu! 

 

Miu Adina, clasa a VI-a 

 

Cum ar fi o lume mai bună 

pentru tine? 
 

”O lume mai bună pentru noi ar fi aceea în 

care ar fi pace, armonie și liniște între toți oamenii. 

Cel mai bine ar fi să fim egali unii cu alții și să 

avem tot ce ne trebuie.” 

Matei Nicoleta, clasa a IV-a 

 

”Aș fi foarte fericită dacă nu ar exista acest 

coronavirus care a pus stăpânire pe întreaga 

planetă, dacă nu ar mai fi oamenii infectați, dacă 

nu ar mai muri atât de ușor, dacă s-ar găsi 

vaccinuri pentru toate bolile. Aștept cu nerăbdare 

să ne reluăm viețile și noi, copiii, să putem ieși din 

nou în parcuri, la școală, să ne jucăm împreună, să 

facem plimbări cu părinții oriunde, să putem pleca 

la bunici de câte ori vrem și putem.” 

Ocneanu Denisa, clasa a IV-a 

 

 

”Pentru mine, o lume mai bună ar fi dacă 

oamenii s-ar înțelege, dacă ar fi curățenie peste tot. 

Cred că ar fi minunat ca toți copiii lumii să aibă 

șanse egale, să nu fie unii prea bogați și alții prea 

săraci, să aibă ce să mănânce, ce să îmbrace, să 

aibă acces la educație.” 

Ivana Bianca, clasa a IV-a 

 

”Eu cred că o lume mai bună pentru toți ar 

fi dacă nu ar exista atât de multe mașini, fabrici și 

uzine care poluează aerul, dacă nu ar fi tăietorii 

ilegali de copaci, dacă nu s-ar arunca gunoaie în 

apele planetei.” 

Ghimpețeanu Nicolas, clasa a IV-a 

 

”Consider că lumea ideală pentru mine ar 

fi atunci când nu ar mai exista atât de multe legi 

care ne îngrădesc libertatea. Mi-ar plăcea să 

locuim toți împreună, în case mici, dar cu un 

minim strict necesar, să mâncăm împreună, să 

facem activități împreună, să ne înțelegem și să nu 

fie unii șefii altora, adică să fim toți egali, să nu 

existe discriminare.” 

Georgescu Samira, clasa a IV-a 

 

”Aș vrea să nu fie răutate, invidie, războaie 

nicăieri în lume. Cred că o lume frumoasă ar fi 

bine să își pună speranțele în Dumnezeu, dar și 

oamenii să facă tot ce ține de ei. Când este pace și 

înțelegere între oameni se rezolvă toate 

problemele.” 

Dinei Cristiana, clasa a V-a 

 

”Consider că de noi depinde să facem 

lumea mai frumoasă, prin felul în care vorbim unii 

cu alții, prin modul în care ne ajutăm, prin fapte 

bune.” 

Constantinescu Bianca, clasa a III-a 

 

Doar eu... 
 

Urlete, strigăte.. 

Chinuite. 

Sunt spiritele 

Din oraşul bântuit 

De dragoste, 

Labirintul întunecat 

Al gândurilor mele. 

Cimitirul sumbru 

Al căminului de sentimente… 

Mă zbat, 

Încerc a rupe, 
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Pur şi simplu, 

Legătura dintre 

Mine şi realitate… 

Dintre mine şi tine… 

Şi singurul lucru 

Pe care îl cer 

Este PACEA… 

Vreau pace deplină, 

Vreau ca lacrimile 

Fierbinţi să se oprească 

Şi să se piardă 

În cascada abisală 

A universului, 

În lanţul morţilor vii, 

În oglinzile sparte, 

Înjunghiate de violenţă, 

De pura violenţă 

A oraşului bântuit 

De dragoste! 

Georgescu Ana Maria, clasa a IX-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mama 
 

Fără tine, pe pământ, 

N-ar fi soare și nici vânt, 

N-ar fi lună, n-ar fi stele, 

N-ar fi dragoste și miere. 
 

Ești un înger păzitor, 

Ești mama plină de dor, 

Ești și soare, ești și luna, 

Tu esti zâna cea mai bună. 
 

Ale tale mâini calde mă-nvață 

Tot ce este bine-n viață. 

Mamă, pentru tot îți mulțumesc 

Și-ți spun din suflet: „Te iubesc!” 

 

 

Mâini calde 
 

Când noaptea, speriată, 

Uneori mă trezesc, 

Două mâini calde 

Cu drag mă liniştesc. 

 

Când bolnăvioară sunt, 

Când plâng sau când greşesc, 

Două mâini calde 

Cu drag mă ocrotesc. 

 

Aceasta este mama, 

E darul meu ceresc, 

Cu două mâini vrăjite, 

M-ajută ca să cresc. 

Stoica Evelyn, clasa a VI-a 

 

Mama - fiinţa cea mai dragă 
 

Ticăitul ceasului din perete mă 

hipnotizează. Am fost mereu atrasă de cursa 

agitată a acelor de ceasornic ce m-au fascinat în 

căutarea lor nebună de a-şi găsi pauza. Nu reuşeau 

niciodată să termine, căci după 12 ore în estul 

lumii, ele străbăteau milimetric cele 12 ore ale 

vestului. Şi tot aşa, în fiecare zi, acele de ceasornic 

călătoreau în lung şi în lat pe pământul cifrat al 

ceasului din perete. 

Pentru mine nu conta că nu puteam vedea 

ceasul, căci îl auzeam pretutindeni, zi sau noapte. 

Ticăitul ceasului mă liniştea şi doar auzindu-i 

bătăile ostenite am putut realiza că el îmbătrânise. 

Plânsul lui liniştit din miez de noapte m-a făcut ca 

într-o zi să îl îngrijesc. M-am gândit că este obosit 

şi l-am desprins de peretele care îl răstignise până 

atunci. Se odihnea acum în braţele mele, ticăind 

mai încet ca niciodată. Îl simţeam tremurând şi 

după fiecare bătaie a secundarului mă întrebam ce 

”Mulțumesc,  

iubită Mamă...”  
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va urma. Ultimele lui bătăi au fost zadarnice căci 

după 10 minute de chinuri, ceasul a murit. S-a 

stins în braţele mele, făcând ca ultimul ticăit să 

stoarcă din mine o lacrimă. 

Ecoul morţii lui împânzise camera însă 

amintirea ticăitului bolnav a rămas multă vreme în 

mintea mea. I-am aşezat trupul rece şi mort pe 

masă şi m-am uitat la acele lui amorţite. Ceasul se 

oprise la ora 12 fix. Am început să privesc în 

trecut şi am participat ca un spectator mut la 

spectacolul vieţii. 

Atunci te-am văzut, mamă. Erai acolo şi 

munceai necontenit pentru noi. Trupul tău tânăr 

era frânt de oboseală dar ochii tăi încă zâmbeau. 

Mă pierdeam de fiecare dată când privirea mea 

citea liniştea sufletului tău şi nu ştiu cum reuşeai 

să fi mereu acolo când aveam nevoie de tine. Te-

am văzut când ai zâmbit prima dată şi am crezut 

atunci că nicio jucărie nu îmi poate aduce o 

bucurie mai mare. Era tot ceea ce îmi doream: să 

te văd fericită. Tu însă ai ştiut mereu mereu să îţi 

ascunzi tristeţea şi nu au fost multe momentele în 

care puteam să te alin, să-ţi şterg lacrimile de pe 

obraz. Sufletul tău plângea pe ascuns după ce noi 

ne duceam la culcare dar nu ştiai că noi te visam 

suspinând. Erai eroina viselor noastre şi al 

copilăriei care a trecut pe lângă noi atât de repede. 

Erai persoana neînfricată care înfrunta toţi 

monştrii întunericului sau care alunga cu o singură 

mângâiere orice vis urât. Mama-eroină era acolo 

să ne audă plânsul sau strigătele şi ori de câte ori 

frica ne cuprindea, mama era lângă noi, 

strângându-ne în braţe. 

 

 

Şi Doamne, ce strângere! În braţele tale, 

mamă, simţeam că ploaia nu mă poate atinge şi 

nimeni nu mă poate răni. Braţele tale firave erau 

adăpostul de care avea nevoie în momentele cele 

mai grele. Mă cufundam în oceanul de dragoste pe 

care mi-l ofereai şi aţipeam mângăiată de glasul 

tău cald. 

Îmi aduc aminte cum fiecare zâmbet al tău 

sau fiecare laudă pe care mi-o spuneai îmi 

foloseau drept hrană sufletească căci nimic nu era 

mai preţios pentru mine decât mulţumirea din 

ochii tăi. Fiecare cuvânt care arăta dezamăgirea ta 

era ca o pedeapsă cruntă pentru mine. Nu mă 

dureau consecinţele fizice ale greşelilor mele, ci 

doar gândul că acasă, tu mă aşteptai şi trebuia să te 

dezamăgesc. Şi atunci mă închideam mereu în 

mine şi plângeam, nervoasă că te-am dezamăgit. 

Mă durea atât de mult încât uneori urma ruşinii mă 

forţa să nu vorbesc cu tine. Au fost momente când 

m-am dispreţuit enorm doar pentru faptul că te-am 

dezamăgit şi acea privire nemulţumită a ta încă nu-

mi dă pace. Te-am văzut însă zâmbind de multe 

ori şi pot spune că au fost zile când tu ai adus 

soarele în viaţa mea. 

Timpul a trecut, dragă mamă, şi anii au fost 

necruţători cu noi. Au fost nemiloşi când i-au 

poruncit vieţii să ne schimbe atât de mult. Acum 

am crescut şi când mă uit în trecut, poftesc la 

momentele copilăriei. Braţele tale nu mă mai pot 

cuprinde ca în copilărie dar strângerea ta încă este 

cea mai protectoare de pe pământ. Mă simt la fel 

de invincibilă când eşti lângă mine, exact ca atunci 

când mă ascundeam în spatele tău. Te pot cuprinde 

cu uşurinţă în braţe şi îţi pot strânge trupul la 

piept. Cu tine, timpul a fost mai dur. Aş vrea să-ţi 

pot strânge în mâini tot albul părului dar nu mă pot 

împotrivi timpului. De câte ori încerc să-ţi redau 

tinereţea, anii aruncă asupra ta înţelepciunea unui 

om matur şi părul tău devine iar cărunt şi tocat de 

grijile vieţii. Mâinile tale tremurânde sunt la fel de 

catifelate iar atingerea ta încă aduce liniştea 

sufletului nostru. 

Am încercat să opresc ceasul vieţii şi să îţi 

dau mai mult timp, mamă, dar el continuie să 

ticăie ancorat pe peretele lumii. Nu-ţi pot dărui 

timp căci banii nu cumpără minute. Încerc astfel 

prin mulţumirile prin care ţi le aduc să pot da din 

când în când ceasul înapoi. Uneori, sudoarea 

muncii mele îţi câştigă câteva secunde dar alteori 

te neglijez pentru a te salva. Dar nu te supăra, 

mamă, căci ceasul încă ticăie. Secundele se scurg 

şi viaţa continuă să meargă. 
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Îţi mulţumesc mamă pentru toate 

momentele frumoase pe care mi le-ai oferit, pentru 

toate sacrificiile şi grija pe care mi-ai purtat-o. 

Priveşte-mă, mamă, căci omul care se află acum 

lângă tine este rezultatul muncii tale. Eu sunt 

oglinda sufletului tău, copilul transformat în adult 

care este pregătit să îţi ofere ajutorul pe care l-a 

primit pe vremea când lumea era mult prea mare şi 

fioroasă pentru el. Sunt eu mamă, copilul cu suflet 

de aur pe care tu l-ai creat. 

Răduţ Bianca, clasa a IX-a 

 

Mama mea, fiinţă dragă 
 

Mama mea, cântec de dor, 

Îţi ofer un mărţişor. 

Eu pe tine te iubesc 

Şi multe eu îţi doresc. 

 

Mama mea, îţi mulţumesc 

Că pe-acest pământ trăiesc. 

Mi-ai dat viaţă, m-ai crescut 

De aceea, te iubesc mult. 

Ghimpețeanu Nicolas, clasa a IV-a 

 

Un alt fel de 8 Martie 
 

Începe marele spectacol al primăverii. În 

pădure se împrăștie un zvon de bucurie, iar 

peticele de zăpadă se topesc acum sub adierea 

zefirului. 

Cu ocazia zilei de 8 Martie, Bambi și 

prietenii lui s-au gândit să organizeze un spectacol 

pentru mamele lor. Ei s-au împărțit în echipe, 

fiecare având de făcut câte o misiune. Iepurașii 

trebuiau să culeagă viorele ca cerul, veverițele 

toporași violeți și aricii, fire plăpânde de ghiocei. 

După ce toți au strâns florile, păsările au început să 

le împletească pentru a face ghirlande parfumate. 

Căprioarele și cerbii, ajutați de castori, au construit 

o scena din lemne. Când aceasta a fost gata 

vulpițele au adus un microfon pe care l-au pus în 

mijlocul scenei. Ursuleții au cărat niste băncuțe 

făcute din buturugi și le-au aranjat frumos în fața 

scenei. 

La ora cinci, totul era gata, așa că fiecare 

pui a plecat acasă la el pentru a învăța câte o 

poezie. Ei și-au dat întâlnire la ora șapte. 

Când au ajuns împreună cu mamele lor, 

soarele arunca o lumină blândă și dulce asupra 

pădurii. Mamele au fost foarte surprinse și foarte 

fericite de surpriză. Aricii și-au înfipt în ace 

bomboane pe care 

le-au servit 

doamnelor. A 

început 

spectacolul. 

Bambi a fost 

primul care a 

recitat poezia lui 

pentru mama sa, 

apoi ceilalți au 

continuat 

spectacolul. Pentru 

că se făcuse 

întuneric, ei i-au 

chemat pe licurici pentru a-și putea continua 

petrecerea. La sfârșit, licuricii au plecat printr-un 

spectacol de artificii. 

A fost o seară magică în pădure. Cu toții s-

au bucurat și s-au simțit bine! 

Gogorici Briana, clasa a VII-a 

 

O, mamă! 
 

O, tu, mamă, cu iubire nespusă 

Ca o albină faci trebă în casă 

Ai grijă de mine 

Dar mai ai timp și de tine? 

 

Ne protejezi de rele multe, 

Vrute și nevrute. 

Tu faci pentru noi mâncare 

Stai tot timpul în picioare. 

 

O, mamă, mult te iubesc! 

Pe tine te prețuiesc 

Și îți spun: ”Îți mulțumesc!” 

Iota Andrei, clasa a IV-a 

 

Mama – Univers de iubire 
 

Mama – două silabe, primul cuvânt, atât de 

simplu, dar care îmbracă în el greutatea unei iubiri 

infinite asemenea universului.... 

Când mă gândesc la mama, simt cum în 

străfundurile mele inocente îşi face sălaş o pace cu 

aripi moi, iar ochii îmi sunt plini de imaginea ei 

blajină ca o revărsare tainică de lumină. 

O văd zâmbind, iar zâmbetul ei senin pare 

scăldat în puritatea unui ghiocel. Cu el îmi 

risipeşte întristarea. Căldura mamei mă învăluie, 

mă leagănă, mă adoarme şi somnul îmi este 

pecetluit de o sărutare pe frunte, pe care mama nu 
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uită să mi-o dea în fiecare noapte cu buzele-i moi 

în care macii şi-au revărsat culoarea. 

Chipul mamei expresiv este încadrat de un 

păr moale, mătăsos, în care noaptea s-a rătăcit şi a 

uitat să plece. Ochii mari sunt galeşi, umbriţi de 

gene lungi şi mă privesc cu duioşie. Privirea ei mă 

alintă, mă ceartă şi mă iartă. Cum este mama? 

Blândă ca un bob de rouă ce niciodată nu îndoaie o 

petală, sensibilă că un câmp de iarbă unduioasă, ce 

vibrează la atigerea unui fluture. Răbdătoare ca o 

sămânţă, ce aşteaptă să devină arbore. Mama este 

asemenea crinului ce şi-a ridicat potirul către cer, 

revărsându-se în el frumuseţea, armonia şi întreaga 

căldură a răsăritului. 

Cine este mama ? Este un înger trimis din 

înalturi să mă vegheze, să mă îndrume, să-mi 

lumineze calea, să îmi arate drumul cel bun. 

Atunci când sufletul îmi este prins în 

cătuşe de tristeţe, la uşa inimii mele bate 

întotdeauna iubirea mângâietoare a mamei. Iar, 

dacă mi-a dat drumul la mână, ştiu că niciodată 

nu-mi va da drumul din inima ei. 

Aşa a fost, aşa va fi întotdeauna, căci 

mama este numai una ! Nepreţuită! 

O iubesc atât de mult! 

Udrea Miruna, clasa a  V- a 
 

O întâmplare neobișnuită 
 

Era o sâmbăta însorită de primăvară, însă 

nu era o sâmbăta oarecare, ci era 8 Martie. 

La ora 13,00, m-am trezit  din cauza 

ciripitului păsărilor care cântau atât de frumos în 

fața ferestrei mele. Mă sculasem la acea ora, 

deoarece vineri am stat până târziu să fac teme și 

mai apoi să mă joc pe telefon, astfel am uitat cu 

desăvârșire să îi iau un cadou mamei. Aveam 

noroc că era la serviciu, așa că puteam să îi 

cumpăr ceva până când ajungea acasă, însă de la 

ora 14,00 aveam meditație la matematică două ore, 

iar mama venea la ora 17,00 de la muncă. Însă, 

aveam timp să îi iau un buchet de flori după ce 

ieșeam de la meditație. 

Când am terminat, m-am dus la florăria din 

cartier și am constatat cu dezamagire că era 

închisă. M-am dus și la cea din centrul orașului, 

dar și acolo era închis. M-am dus în stația de 

autobuz pentru a mă întoarce acasă și aveam  

lacrimi în ochi. Atunci, m-a văzut o femeie care 

uda florile dintr-o grădină. Ea avea părul blond, 

ondulat, lung până la mijloc, iar pe cap purta o 

coroniță de frezii și ghiocei. Avea o rochie lungă, 

făcută  din toate florile de primăvară și o trenă 

asortată cu pantofii de culoarea smaraldului. Se 

apropie încet de mine și mă întreabă de ce plâng. 

Cât timp i-am povestit ce s-a întâmplat, mi-am dat 

seama că vorbeam cu Zâna Primăverii. După ce 

am terminat de povestit, m-a întrebat ce flori 

căutam. I-am spus că voiam un buchet cu ghiocei, 

deoarece și mama mea îi lua tot ghiocei  bunicii de 

8 Martie. Atunci zâna mi-a șters cu blândețe 

lacrimile de pe obraji  și și-a rupt din rochia ei un 

buchet frumos de ghiocei. 

Nici nu am apucat să îi mulțumesc că ea a 

dispărut, apoi a venit autobuzul. Mergeam spre 

casă bucuroasă, dar și uimită de întâmplarea prin 

care trecusem. Am ajuns acasă fericită și i-am 

dăruit mamei buchețelul de ghiocei gingași, apoi 

am îmbrățișat-o cu multă dragoste și i-am pus cât 

de mult o iubesc. 

Buică Maria, clasa a IX-a 

 

Cadou de 8 Martie 
 

Iubita mea mămică, sunt trup din trupul tău 

Și tu mereu mă aperi de tot ce este rău. 

Ești zâna mea cea bună care în vis apare 

Să mă ferească de tot ceea ce doare. 

 

Iubirea ce mi-o porți este atât de mare, 

Iar eu ți-o răsplătesc dăruindu-ți o floare. 

Eu sunt destul de mică și atât îți pot da: 

O minunată floare și inimioara mea! 

Udrea Maria, clasa a VI-a 
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Spectacolul Primăverii 
 

Este o zi de primăvară. Aceasta a venit ca o 

duminică peste pământ. De bucurie, mugurii 

plesnesc pe ramuri. Cu acele cupe de safir și cu 

parfumul puternic, zambilele au îmbătat fluturii 

rupți din curcubeu. Rândunelele au venit cu 

soarele pe aripi. Copacii s-au îmbrăcat în veșminte 

primăvăratice. Primăvara a dăruit câmpiilor 

hlamide de safir, pe care mielușeii zburdă veseli. 

Toporașii se închină gingașelor lăcrămioare. 

Mă duc să mă plimb în pădure  unde razele 

soarelui se strecoară printre crengile înverzite. 

După ce ajung la pădure, o zăresc pe Zâna 

Primăvară care și-a făcut apariția într-o caleașcă 

decorată cu flori rozalii. Zâna era foarte frumoasă. 

Avea o coroniță făcută din ghiocei, părul îi era 

blond ca aurul, ochii albaștri ca safirul și purta o 

rochie cusută din mii și mii de flori primăvăratice. 

Am alergat spre ea și am spus: 

-Unde vă duceți așa grăbită? 

-Mă duc la un spectacol ținut în cinstea mea! a 

răspuns ea. 

-Pot să vin și eu cu dumneavoastră? 

- Desigur. 

Am urcat în caleașcă și am pornit. Am 

ajuns în mijlocul codrului într-un loc splendid. 

Acolo era ținut spectacolul. M-am așezat în liniște 

și am așteptat până când a început evenimentul. 

În deschidere, minunatul ghiocel a ținut un 

discurs și ne-a încântat cu albul lui pur. Au urmat 

ciocârliile care au cântat melodii despre mărțișor, 

despre mamă, despre Paște și despre frumusețea 

primăverii. Au mai venit și copacii ca să-și arate 

ținuta. Spre final, a venit Zâna Primăvară pe scenă 

ș i le-a mulțumit tuturor pentru spectacolul oferit. 

Spectacolul nu se terminase încă. Au venit 

și cei trei  feciori ai primăverii: Martie, Aprilie și 

Mai care, pentru scumpa lor mamă, au dansat, au 

cântat de parcă ar fi fost un moment îmbinat într-

unul singur. Emoționată, Primăvara a început să 

plângă. S-a bucurat enorm de cadoul pe care i l-au 

dăruit toți și plecă fără să poată să mai spună ceva. 

Am plecat și m-am dus acasă. 

În următoarea zi, am mers la un concurs la 

care trebuia să fac o compunere despre primăvară. 

În compunere am povestit ce s-a petrecut în ziua 

precedentă. Am luat locul I . M-am bucurat foarte 

mult! 

A fost cea mai frumoasă experiență pe care 

am trăit-o până acum! 

Alexe Maria, clasa a V-a 

 

Amuleta 
 

În sfârșit, a sosit primăvara, anotimpul 

mult așteptat de noi toți! 

În această dimineață am plecat la bunici. 

Când am ajuns, un stol de vrăbiuțe m-au 

întâmpinat cu ciripirile lor vioaie. În curtea 

bunicilor, primăvara își intrase în drepturi. Iedera 

de pe casă era de un verde aprins, la fel și copacii 

care străjuiau curtea. Mugurii mici și bombați 

ornau crengile copacilor. Fluturii colorați și veseli 

dansau un dans primăvăratic. 
O chem pe vecina Irina pe la mine pentru a 

ne juca. 

Deodată, în fața noastră s-a ivit o fată cu o 

pelerină alb-verzuie. Avea o față senină și blândă, 

părul era maro-deschis, iar peste rochie purta o 

pelerină galbenă. În mână ținea o baghetă din lemn 

de stejar, cu margini argintate. Aceasta mergea pe 

la fiecare copac, îl atingea cu bagheta magică și 

copacii se umpleau de flori frumoase. 

- Bună, micuță fată! Cine ești? Crăiasă, regină sau 

prințesă? 

- Cine vorbește? se întoarse ea speriată. Voi mă 

puteti vedea? Ce puteri magice dețineți? 

- Suntem Maia și Irina, două fetițe normale. 

- Eu sunt Zâna Primăverii. Încântată să vă cunosc! 

Mă nedumerește faptul că mă vedeți! Ar trebui să 

fiu invizibilă pentru toți. Rostul meu este să dau 

viață naturii. Mă puteți ajuta? 

Zâna Primăvara ne-a învățat cum să facem 

să înflorim florile și copacii, cum să aducem 

căldura. La finalul zilei, ne-a spus: 

 

Curier de primăvară 
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- Mulțumesc! Mi-ați făcut ziua minunată și m-ați 

ajutat mult! Drept răsplată vă ofer câte o amuletă. 

Apoi a dispărut într-un nor de praf. 

- Maia, Maia, scoală-te! strigă sora mea. 

- Ce s-a întâmplat? 

- Ai adormit afară, sub cireș. 

- Dar... am trăit momente așa frumoase... a fost așa 

real totul... 

- Ce spui? 

- Nimic, nimic... 

- Trebuie să plecăm. 

- Bine, vin imediat! Ce este aceasta? Amuleta... 

Poate nu a fost doar un vis... Poate Irina... 

- Maia, am găsit această amuletă în buzunar, spuse 

Irina. Știi cumva ce este? 

- O, da... este o poveste cam lungă...  Și începe 

chiar în acestă grădină, în plină primăvară... 

Catană Maia, clasa a IV-a 

 

Jurnal de primăvară 
 

Era o zi minunată de primăvară! 

Mă uitam pe fereastra cu ramă de lemn de 

stejar, care mereu mă făcea să fiu cuprinsă de 

nostalgie, aducându-mi aminte de toate priveliștile 

pe care le-am văzut de acolo. 

Câmpiile înverzite și pădurile de foioase 

mă îmbiau într-un mod misterios să ies din casă, 

așa că m-am îmbrăcat cu o rochiță verde, mi-am 

luat un coșuleț făcut din nuielușe împletite și am 

plecat. 

Nu a trecut mult timp până când am ajuns 

într-un luminiș, unde se găseau mereu frăguțe și 

alte fructe de pădure. Atmosfera din acel loc era 

nemaipomenită. Soarele mângâia cu blândețe 

mugurii timizi, iar glasuri de păsărele se auzeau 

pretutindeni. Nu am mai putut rezista tentației de a 

mă înfrupta din delicioasele frăguțe, ce erau 

presărate din loc în loc, prin luminișul inundat de 

lumina blândă a soarelui. 

În curând, însă, ploaia a început să se audă 

pe fundal, iar eu mi-am strâns lucrurile și am 

plecat. Odată ajunsă acasă, ropotele liniștitoare ale 

ploii m-au făcut să mă arunc în pat și să citesc o 

carte interesantă. 

După ce ploaia s-a liniștit, am ieșit pe afară 

și mi-am petrecut toată ziua în aer liber. 

A fost o zi minunată! 

Colonescu Diana, clasa a IV-a 

 

Primăvara ruptă din Rai 
 

Într-o zi frumoasă de primăvară, un ghiocel 

pe nume Albișor admira frumusețea naturii. 

Acesta se bucură când vede câte o rază de soare 

care inundă pământul și îi dezmorțește puțin 

rădăcinile. 

Acum, ultimele petice de zăpadă se topesc, 

iar Zâna Primăvara o va învinge, într-un final, pe 

Baba Iarnă. Prin frunze vechi, viorele ca cerul și 

toporași violeți răzbesc, iar prin pădure, oamenii 

se plimbă agale, bucurându-se de frumusețea 

primăverii. 

- Ah, abia așteptam acestă zi! spuse ghiocelul. Nu 

mai aveam răbdare! Sunt nerăbdător să mă 

întâlnesc cu prietenii mei: toporașii, lalelele, 

viorelele. 

În acel moment, se auzi o voce: 

- Hei, Albișor, mă mai cunoști? 

- Cine ești? întrebă firava floare. 

-  Cum, nu mai știi cine sunt? Eu sunt vioreaua 

Violeta. 

- Aaa, tu erai! De când nu ne-am mai văzut..., 

spuse Albișor. 

- Am trecut prin niște zile geroase, de care nu mai 

credeam că o să scap. Dar, trecutul nu mai 

contează, ci prezentul, spuse cu optimism Violeta. 

- Am o idee! Hai să ne lăsăm în voia vântului și să 

vedem ce se întâmplă, se gândi ghiocelul. 

- Bună idee! grăi vioreaua. 
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Aceștia au experimentat și au văzut că 

încet-încet le cădea câte o petală, așa că s-au oprit. 

Au stat de vorbă până seara, apoi și-au spus: 

- Pa, Albișor! Ne vedem mâine dimineață! zise 

bucuroasă Violeta. 

- La revedere, Violeta, și Noapte bună! îi răspunse 

Albișor. 

Cred că a fost o zi magnifică pentru ei! 

Costache-Anghelescu Ana-Maria, clasa a IV-a 

 

Zâna Primăverii 
 

Este 1 Martie, prima zi de primăvară. 

Afară plouă cu lacrimi de cristal. 

Eu împreună cu prietenul meu ne-am 

gândit să mergem în pădure, însă, după ce se 

oprește ploaia. Brusc mi-am adus aminte că este 

ziua mărțișorului și i-am dăruit surorii mele unul 

pe care i-l cumparasem cu câteva zile în urmă. 

Ploaia s-a oprit, iar eu și David am plecat 

în pădure. Acolo era un miros proaspăt. Albinele 

zumzăiau, fluturii rupți din curcubeu se întreceau 

în zborurile lor, iar gândăceii abia ieșeau 

somnoroși din locurile lor retrase. Natura a înviat. 

Plimbându-ne pe o alee mai lăturalnică, observăm 

un ghiocel care se transformă într-o clipă în Zâna 

Primăverii. Acesta nu era un vis. 

- Bună ziua! spuse David. 

- Bună ziua, dragilor! răpunse cu blândețe Zâna 

Primăverii. 

- Alex, cred că acesta nu este un vis! mi-a zis 

David în șoaptă. 

Eram uluiți, iar David, care mereu are 

cuvintele la el, rămăsese mut de uimire. 

Zâna era îmbrăcată într-o rochie cu 

ghiocei, iar pe cap avea o coroniță verde. 

- Veniți cu mine! spuse ea pe un ton hotărât. 

- Ok, spuserăm noi, fără să gândim prea mult. 

Ne-a dus într-un palat plin de verdeață și 

de flori frumoase, parfumate. În spatele palatului 

era o grădină, iar în ea, numai ghiocei. Atunci, 

zâna ne întrebă: 

- Vreți să  mă ajutați? 

- Desigur, am răspuns noi încă mirați. 

- Trebuie să udați cât mai mulți ghiocei neînfloriți 

pentru a crește în lumea voastră. 

Zâna Primăverii a dispărut brusc, iar noi ne 

aflam în pădurea și în locul în care ne-am întâlnit 

cu ea. 

- Alex, îmi poți explica ce a fost asta? întrebă 

David. 

- Nu știu. 

În acel moment ne-am amintit că trebuie să 

udăm ghioceii, David pe o parte, eu pe alta. După 

o jumătate de oră a început din nou ploaia și am 

fugit acasă. Mama mea ne-a întâmpinat: 

- Unde ați fost și ce ați făcut? 

- Ne-am plimbat puțin prin pădure. 

- Bine, spuse ea liniștită. 

L-am luat pe David în camera mea și i-am 

spus: 

- Să nu spui nimic nimănui. Bine că am ajuns 

acasă teferi. A fost o magie și gata! 

Aceasta a fost cea mai specială zi de 

primăvară! 

Măldăruși Alexandru, clasa a III-a 

 

Ghiocelul 
 

A venit primăvara, cel mai frumos anotimp 

al anului. 

Am ieșit afară cu un prieten. Ne-am jucat 

foarte frumos și, dintr-odată, am văzut un ghiocel 

alb, gingaș, firav. I-am arătat prietenului meu 

micuța floare și el i-a făcut o fotografie. Apoi, o 

buburuză mică și drăgălașă s-a așezat pe plăpândul 

ghiocel. Am mai făcut încă o poză, mai ales că 

aveam de realizat la școală un proiect despre 

sosirea acestui minunat anotimp. Am fost încântați 

de instantaneele făcute, apoi am decis să ne 

continuăm joaca. 

A fost o zi frumoasă de primăvară! 

Mihai Rareș, clasa a III-a 

 

Ghiocelul vestitor 
 

Bună! După cum știți, vine primăvara, un 

anotimp frumos care aduce bucurie. Ea are niște 

ajutoare de nădejde: ghioceii, păsările și multe 

flori parfumate. Cel mai de nădejde este ghiocelul. 

Despre el vă voi povesti astăzi. 
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Ei bine, ghiocelul are diferite legende, 

spuse de diferite persoane, însă eu cred altceva. 

Haideți să vă spun părerea mea. 

Într-o zi călduroasă de martie, toate florile 

s-au adunat pe un câmp înverzit. 

- Este ziua cea mare, a spus crizantema încântată. 

Era multă gălăgie, însă când Zâna 

Primăverii își făcu apariția în caleașca ei de flori 

colorate se făcu imediat liniște. 

- Dragile mele floricele, ne-am adunat astăzi ca să 

aleg florile mele și încă un ajutor. Cine a pregătit 

discursul pentru a fi aleasă, este poftită pe scenă. 

 
Multe flori colorate și parfumate au avut 

discursuri frumoase. Ghiocelul timid a spus și el 

câteva cuvinte, deși știa că nu are unul bine 

pregătit: 

- Eu, ghiocelul, voi apărea primul în grădinile 

oamenilor și îi voi anunța că a sosit minunatul 

anotimp. 

După ce a terminat, toate florile au râs de 

el. 

- Tu nici nu ai culoare, ești alb ca zăpada! Cui îi 

place zăpada? spuse trandafirul răutăcios. 

- Liniște! a strigat zâna. 

Ghiocelul își aplecă căpșorul și se duse 

mâhnit la locul său. 

- M-am decis. Dacă vă auziți numele, pășiți în 

față! Următoarele flori vor fi ale mele: laleaua, 

zambila, narcisa, vioreaua... 

Zâna continuă să anunțe multe flori până a 

zis: 

- În final, voi anunța vestitorul meu, al primăverii. 

Este Ghiocelul! 

Toate florile tăcură. 

-Eu? Cum așa? spuse timid ghiocelul cu o voce 

firavă. 

-Tu ești special! Ești atât de modest și de delicat! 

Acum, însă, mergi la treabă! 

-Bine, bine! a răspuns ghiocelul. 

El a fugit din pădure și a mers în prima 

grădină pe care a găsit-o, înveselind oamenii. 

Da, asta este toată povestea... 

Tu ce creazi despre ghiocel? Hei, stai! De 

ce nu îmi răspunzi? Stai! Nu pleca! 

Nicolescu Eva, clasa a IV-a 

 

O întâlnire cu  

Zâna Primăvară 
 

Era o zi însorită de primăvară. Mă 

plimbam prin curtea mea plictisită împreună cu 

cele două pisici ale mele, Claud și Obby. 

M-am gândit să mă duc în curtea din spate, 

gândindu-mă că m-aș distra mai mult. 

Deși era luna aprilie, nicio minune a 

primăverii nu își făcuse apariția. Totul era la fel. 

Deodată, am observat un fluture multicolor, 

zburând zglobiu în stânga și în dreapta, fără o țintă 

precisă. L-am urmărit cu privirea până ce am 

amețit. M-am frecat la ochi și fluturele se 

transformase, într-o secundă, într-o doamnă 

zâmbitoare, îmbrăcată cu o rochie cusută cu 

ghiocei, toporași, crenguțe subțiri și firave de 

copaci. Aceasta și-a făcut apariția într-o caleașcă 

plină cu flori. 

La început, mi-a fost teamă să văd în 

grădina mea, apoi mi-am făcut curaj să întreb: 

- Ci-cine ești tu? 

- O! Nu fi așa speriată, dulceață! Eu sunt Zâna 

Primăvară! 

Atunci, am încremenit. Nu mințea, 

deoarece nu se putea teleporta aici dintr-odată 

dacă era un om obișnuit sau nu era un vis. 

- Da, chiar eu sunt! Am venit să te înveselesc 

puțin, să aduc primăvara! spuse ea hotărâtă. 

Îmi citise gândurile, spunând că urma ca ea 

să plece. Nu aș fi vrut să mă lase singură, mai ales 

că era o zână și chiar a primăverii... Mi-a spus cu 

un ton calm să mă duc să mă uit în livadă, să văd 

liliacul după ce ea va pleca. Asta am și făcut, nu 

înainte, însă, de a-mi lua ”La revedere!” de la 

frumoasa zână. 

Am admirat mai întâi liliacul. Am observat 

cum crenguțele lui zvelte începuseră să 

înverzească și alcătuiau o priveliște absolut 

spectaculoasă! Am stat câteva minute să observ 

totul, apoi am plecat spre livadă. Ajunsă acolo, am 

rămas uimită, nu-mi venea să-mi cred ochilor! 

Acum câteva minute, livada mea era uscată, iar, 

după ce Zâna Primăvară a apărut, aceasta era 

acoperită cu mii de mugurași care plesneau pe 

ramuri. 
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M-am întors cu zâmbetul pe buze acolo 

unde o lăsasem pe zână, dar nu mai era... În 

schimb, pe iarba de un verde proaspăt se afla un 

bilețel. L-am ridicat cu emoție și în el era scris: 

”Dă-i drumul de sus!”. L-am ridicat din nou și mai 

sus, de data acesta deasupra capului meu și l-am 

lăsat să zboare ușor spre pământul de catifea. Acea 

micuță foaie de hârtie s-a transformat într-un 

colorat fluture. Mi s-a așezat pe nas, apoi a zburat 

fericit spre văzduhul senin, lăsându-mă să mă uit 

la el cum își ia zborul grațios spre înălțimi. 

M-a întristat plecarea lui și că am rămas, 

din nou, singură, dar știam că toată ziua mă voi 

gândi la această întâlnire magică! 

Rada Anastasia, clasa a IV-a 

 

Ajutorul Primăverii 
 

Luna Martie a sosit după o iarnă geroasă, 

oferind speranţe pentru o vreme mai caldă. Însă 

florile fragile şi gingaşe, şoapta plăcută a vântului, 

razele calde ale soarelui, cerul curat şi luminos, 

mirosul divin de primăvară nu se regăseau nicăieri 

în natură. Nici vestitorii primăverii nu îşi făcuseră 

apariţia de sub grosul strat de nea care nu binevoia 

să dispară din peisajul îngheţat. 

Mia era o fetiţă de 11 ani care a văzut, de 

când se ştie, lumea nu aşa cum este ea, ci cu un 

strop în plus de bunătate şi magie. 

În a doua săptămână din luna martie, 

aceasta a ieşit în curtea casei şi privea cu speranţă 

către natura adormită, care parcă, aştepta să fie 

trezită. Pe cerul cenuşiu, plin de nori plumburii, o 

suliţă de lumină străbătea zorile şi a aterizat în 

nucul uscat din grădină. Pentru un moment, fata a 

crezut că bătrânul copac va lua foc, dar, deodată, o 

pasăre, asemuită unui înger cu pene albe şi aurii, a 

căzut din el.  Îngrijorată, Mia a alergat spre nuc 

pentru a se asigura că mica vietate nu a păţit 

nimic. Aceasta a luat , în mâna ei mică, pasărea, 

care părea doar ameţită şi a întrebat-o: 

- Eşti bine? 

- Se putea şi mai bine, dar, da. 

- Poţi vorbi ?! se miră fetiţa. 

- Normal că pot vorbi. Ce, credeai că sunt o pasăre 

normală care ciuguleşte seminţe din parc ? 

răspunse cu puţină aroganţă mica vietate. 

- Nu. Mi-am dat seama că eşti specială când ţi-am 

văzut penajul preţios. 

- Foarte bine. Oricum, eu am venit aici pentru a-ţi 

cere ajutorul. 

- Mie? De ce? 

-Tu esti o persoană diferită, care crede în magie şi 

vede lumea din alt punct de vedere. Nu te-ai 

întrebat de ce primăvara nu a acaparat natura până 

acum ? 

- Ba da. S-a întâmplat ceva rău ? 

- Zâna Primăvară nu a reusit să termine pregătirile 

la timp din cauza Zânei Iarnă, deoarece aceasta a 

făcut tot posibilul ca primăvara să nu reuşească să 

aducă în acest an gingaşii ghiocei, ramurile 

înflorite ale copacilor, nopţile plăcute şi înstelate, 

poienile pline de verdeaţă, seninul razelor de 

soare, cântăreţii vestiţi ai codrului. Cu alte cuvinte, 

să nu reuşească să trezească întreaga natură din 

somnul lung al iernii. 

- Aş fi bucuroasă să o ajut, zise Mia cu un surâs în 

glas. 

 
Aceasta a urmat-o în fugă pe micuţa vietate 

până la un copac care, spre surprinderea Miei, era 

acoperit de flori roz de catifea. 

- Vino! i-a spus pasărea. 

În clipa următoare, pasărea s-a izbit de 

pom şi a dispărut. Mia a făcut aşa cum i s-a spus 

şi, deoadata, se afla în cu totul altă lume, unde 

primăvara dăinuia. 

- Am realizat că ai prostul obicei de a te izbi de tot 

ceea ce îţi iese în cale, i-a spus Mia păsării care se 

afla lângă ea. 

- Ce spirit fin de observaţie ai, răspunse aceasta 

puţin deranjată de afirmaţia copilei. Ar fi bine să 

ne vedem de drum. 

Au mers împreună către palatul Primăverii. 

Acesta era construit în interiorul unui trunchi 

imens de copac şi era decorat cu liane, flori 

multicolore, fluturi şi gaze mici şi roşii. În interior, 

Zâna Primăvara alerga agitată de colo- colo, până 

o văzu pe fată. 

- Bună!  Ce mă bucur că ai acceptat să ne 

ajuţi! 

- Bună! Cu mare drag ! Când începem? 
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- Acum. Deja este târziu. Primăvara trebuia să 

sosească de mult. 

Următoarele două zile, acestea au lucrat cot la 

cot, ajutate, bineînţeles, şi de pasărea ,,de lumină’’ 

şi astfel primăvara a sosit până la urmă pe 

meleagurile unde locuia fetiţa şi natura şi-a 

îmbrăcat iar straiele de sărbătoare. Fluturii şi 

albinele zburau din floare în floare umplând 

văzduhul cu zumzetul lor, ghioceii cu capetele 

aplecate ne salutau respectuos, lumina aurie şi 

razele mângâietoare ale soarelui au trezit 

animalele din hibernare, mugurii copacilor se 

desfăceau rând pe rând, acoperind pădurile cu o 

mantie verzuie. Totul era colorat în nuanţe de 

verde, roz, portocaliu şi galben, iar, în fundal, se 

auzea minunatul cântec al păsărilor. 

Câtă animaţie, câtă bucurie era peste tot, nici 

nu vă puteţi închipui ! 

Iar, în calitate de narator, vă pot spune că a 

fost cea mai frumoasă primăvară dintre toate, chiar 

dacă a venit cu întârziere, aşteptarea meritând ! 

Tache Irina, clasa a VI-a 

 

Puiul salvator 
 

Era o zi de sfârșit de februarie. Iarna își 

arăta ultimele sale răutăți, încercând din răsputeri 

să mai reziste în fața ghioceilor, care au început 

deja să apară în număr mare . Primăvara parcă 

ruptă din Rai a apărut după o săptămână. 

În țările calde, mai erau doar două 

rândunici: mama și puiul ei de un an. După câteva 

zile, s-au decis să plece și ei. Au avut un drum 

greu, din cauza vijeliei, așa că imediat ce au zărit 

un loc unde să se poată adăposti s-au și dus acolo. 

Fiul era foarte obosit și nu prea mai voia să plece, 

dar nu avea de ales, fiindcă nu puteau să rămână 

acolo neavând casă și, mai ales, pentru că era 

foarte frig. Imediat ce s-a oprit ploaia, ei au și 

plecat la drum.     

 Dintr-odată, un vânt cumplit a început. Fiul 

se simțea bine, însă mama se cam dezechilibra și 

nu mai avea controlul. Ea a obosit foarte rău și a 

căzut. Văzând asta, fiul  a încercat să zboare mai 

jos ca să poată să o prindă. Din fericire, el a reușit 

și, fiind foarte greu să zboare cu ea pe aripi, a 

trebuit să aterizeze. Ei au coborât într-o livadă 

acoperită cu o spumă argintie. 

Mama s-a odihnit puțin, apoi i-a spus fiului 

că nu mai poate continua, fiind conștientă că 

puterile îi slăbiseră. 

- Mamă, mamă, nu putem să ne oprim aici! 

- Doar eu mă opresc! Tu continui! 

 - Nu! Eu nu plec de aici fără tine! 

 - Trebuie, fiule! Trebuie!  

Deoarece puiul nu voia să plece fără mama 

lui, i-a venit în minte o idee. 

- Mama! Care este cea mai apropiată țară 

în care putem zbura? 

Mama se gândi puțin și spuse: 

 - România!    

  Și cât de aproape este? întrebă fiul 

nerăbdător.     

 - Nu mai este foarte mult. 

Puiul era puțin speriat, dar el a spus: 

- Cred că până în România aș putea să te 

duc pe aripile mele.    

 - Dacă poți tu… Atunci, mama se gândi că 

ar trebui să-l încurajeze și spuse: 

- Știu că poți, acum ești băiat mare!

 Aceste cuvinte îi dădură  multă încredere 

puiului. El se mai odihni puțin și plecă, ducând-o 

și pe mama lui. 

Pe drum, se vedeau munții acoperiți cu 

hlamide de smarald și câmpiile îmbrăcate cu 

verdeață proaspătă, unde mielușeii veseli zburdau 

în voie. Mama și puiul său treceau pe lângă fluturii 

rupți din curcubeu, care zburau fericiți. 

Eu voiam să ies pe afară cu prietenul meu, 

David. Când eram în fața casei, am văzut un pui, 

cărându-și mama pe aripile lui. Mi-am dat seama 

că este foarte obosit, așa că am vrut să-l prind în 

mâini fără să se sperie. Pe el l-am pus jos, iar pe 

mama sa am bandajat-o, i-am făcut un mic cuib și 

am pus-o acolo. 

Puiul a zburat în cuib, a îmbrățișat-o pe 

mama, s-a mai odihnit puțin și a plecat după hrană. 

În acest timp, eu cu David i-am dat mamei 

să bea puțină apă, apoi am plecat să ne jucăm. 

De atunci, în fiecare vară eu am oaspeți 

minunați care mă încântă în fiecare dimineață cu 

trilurile lor. 

Darius Tănase, clasa a IV-a 
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1 Martie, o zi specială 
 

Era  o  dimineață  răcoroasă. Văzduhul  

mirosea  a pământ reavăn, iar  soarele și-a  adunat  

razele sclipitoare într-o horă mare și dansau 

grațios. Mantia albă  se transforma în firicele de 

apă călduță, care porneau să trezească minunile 

adormite. 

Soarele și Mama Natură au plămădit 

gingaşul ghiocel, din albul curat al zăpezilor și din 

verdele fraged și crud al ierbii, ca semn al 

prieteniei intre cele două anotimpuri. 

Deodată aud vocea mamei : 

-Alexia, trezește- te!  O să întârzii  la școală! 

Ea a tras perdeaua, lumina a intrat în cameră, iar 

eu nu am mai putut să dorm. 

Am coborât să mănânc și apoi m-am îmbrăcat. 

- Ti-ai luat mărțişorul pentru doamna dirigintă? 

întrebă tata pornind spre școală. 

- Da, tată! 

Când am intrat în clasă, i-am oferit 

mărțişorul doamnei, iar băieții mi-au oferit și ei 

mărțișoare. Doar Mircea nu a împărțit nimic, 

deoarece el spunea ca 1 Martie  este o zi ca oricare 

alta. 

Din cauza aceasta, doamna s-a gândit să ne 

spună câteva legende, crezând că îi va schimba 

părerea și așa a fost. 

A doua zi, Mircea a venit cu un coșuleț în 

care erau ghiocei și a oferit fiecărei fete câte un  

buchețel. 

Amzarescu Alexia Gabriela, clasa a V-a 
 

Primăvara  

și mărțișorul vestit 
 

A sosit primăvara. 

Natura reînvie. Copacii își pun podoabe 

înmiresmate și gingașe, pe fiecare colț de ramură. 

Magicele floricele își scot căpșorul delicat de sub 

plapuma albă ca spuma laptelui. Razele soarelui se 

împrăștie pe tărâmul verde, mereu vesel. Norii se 

joacă ”De-a v-ați ascunselea” cu soarele. 

O frumoasă tradiție a pornit de la o poveste 

dură, însă rămasă în cotlonul inimii noastre, 

restrânsă și întunecată. Povestea trebuie să fie 

repovestită în fiecare primăvară, așa că eu o voi 

spune cu glas stins și cu o durere nevinovată a 

animăluțului: era prima zi de martie, o căprioară 

ieșise pe câmp cu părinții și frații săi. Pe câmpul 

geros, încă era mireasma iernii. Aceasta se 

convinse că trebuie să meargă la o plimbare, să 

respire din nou aerul curat. Mergea, mergea și se 

îndepărta de familie mai mult și mai mult. Când 

văzu un ghiocel cu căpșorul scos din zăpadă, s-a 

gândit să îl admire, nemaivăzând de mult unul. 

Nicio clipă nu trecuse de când se opri, căci un 

animal de pradă, fioros și nemilos în căutare de 

hrană, l-a omorât. Sângele bietei căprioare sări pe 

zăpada rece lângă ghiocel Și așa s-a format 

mărțișorul. 

Nu este tocmai cea mai fericită istorioară, 

însă este singura specificație a primăverii! 

Brîu-Roşu Raluca, clasa a VI-a 

 

Mărțișorul magic 
 

Într-o zi însorită de primăvară, m-am trezit 

și am observat un mărțișor la geam. Am coborât , 

ca să-i întreb pe părinți dacă mi l-au pus ei, însă, 

am constat că eram singură acasă. Mărțișorul era 

sublim. Am deschis fereastra și afară copacii erau 

îmbrăcați în veșminte primăvăratice, iar vântul 

purta pe aripile lui puful păpădiilor. O mică ploaie 

a început. Ea asigura fundalul muzical al 

primăverii. 

Am luat mărțișorul în mână și el a început 

să îmi vorbească. L-am întrebat ce caută aici, iar el 

mi-a răspuns: 

Mărțișor 

cu dor 
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-M-am pierdut și nu știu pe unde să merg ca să 

ajung la frații mei. Poți să mă ajuți să-mi găsesc 

drumul? 

- Desigur!  i-am spus eu cu bucurie sinceră. 

Așa că l-am luat cu delicatețe în palmă, însă, 

deodată, el a spus. 

- Stai, Ema, vreau să rămân la tine! Noi, 

mărțișoarele colindăm acum, la început de 

martie, și ne așezăm în pieptul fetelor pentru a le 

face fericite și a le proteja. Frații mei, probabil, 

și-au găsit locurile lor, așa că, te rog mult, să mă 

așezi unde îmi stă mie cel mai bine! 

L-am luat cu grijă, dar și cu multă bucurie 

și l-am pus în pieptul meu, având grijă să nu mă 

înțep. Am fost foarte bucuroasă, fiindcă era atât de 

frumos! 

Toată luna martie, mărțișorul m-a însoțit 

pretutindeni și am devenit cei mai buni prieteni! 

Delayat Emma, clasa a V-a 

 

MĂRŢIŞOR,  

PE ARIPI ÎN ZBOR 
 

Primăvară… natura a renăscut aducând 

speranţe şi visuri noi. Soarele sfios a ieşit de după 

cenuşii nori, încălzind cu ai săi soldăţei natura 

moartă. Copacii degeraţi şi-au aranjat crengile 

pentru peisajul nou format. Miresmele unice ale 

florilor primăvăratice au atras fluturii rupţi din 

curcubeu şi harnicile albinuţe, acestea umplând 

întregul crâng cu zumzetul lor.  Prea măreţii 

vestitori se iveau cu gingăşie de sub grosul strat 

de nea. Păsările călătoare s-au întors de pe 

tărâmurile calde, aducând cu ele melodioasele 

concerte. 

1 Martie… vestitul mărţişor aduce iar 

zâmbete largi pe chipurile tuturor. Toata lumea se 

agită pe la florării, standuri şi magazine care vând 

mărțișoare. Fire roşii şi albe, împletite într-un 

maiestuos şnur umpleau natura, evidenţiindu-se 

cel mai bine prin haosul imens. 

Păsările călătoare, întoarse de curând cu 

soarele pe aripi, încep grăbite să strângă rămurele 

pentru a repara ale lor case de basm ce au fost 

afectate de iarna grea şi gerul năprasnic. O mică 

păsărică, tânără şi blajină, parcă ieşită din focul 

Soarelui și din albastrul cerului, îşi ajuta în acea 

zi sora la construirea cuibului unde vor locui până 

la venirea toamnei. În timp ce strângea crenguţe 

de zor, găseşte, agăţat într-un copac, prea vestitul 

şnur de mărţisor. Curioasă, s-a apropiat de acesta 

şi vrând să ştie ce este l-a apucat şi a zburat la 

sora sa. 

- Ce este acest şnur ? o întreabă Mia pe 

sora sa, Robin. 

- Acesta este motivul pentru care oamenii 

se agită atât de mult  în această perioadă şi nu ne 

lasă pe noi să ne construim cuiburile în linişte, 

Mia. 

- Dar ce este ? 

- Ţi-am zis, dar observ că nu auzi . 

- Ce este acest lucru colorat? insistă Mia. 

- Dacă tot vrei aşa mult să ştii, află singură! 

îi răspunse sora sa. Eu am treabă, trebuie să refac 

cuibul în care să ne adăpostim de ploaia rece de 

primăvară şi de arşiţa verii. 

Mia pleacă tristă. ,,Cum să aflu 

singură ?’’. ,,Pe cine să întreb ?” se gândea 

aceasta. 

Deodată şnurul pe care îl ţinea în cioc a 

început să se mişte . Speriată, Mia îi dădu drumul, 

însă acesta nu cădea, ci stătea paralizat în aer, 

formând cuvântul ,,Urmează-mă’’. ,,Vrei să te 

urmez ? Bine, răspunse puţin speriată mica 

vietate. 

Mărţişorul începu să zboare în depărtare, 

departe de crângul înverzit, unde, cu mult timp în 

urmă, se afla un imens castel. După un timp, 

acesta s-a aşezat pe pământ, formând  fraze 

întregi, de această dată : 

,,În acest loc uitat de lume, acum mult 

timp, Făt-Frumos cel măreţ s-a luptat cu un 

malefic  zmeu pentru a elibera Soarele, acesta 

fiind rănit în luptă. Sângele său cald, scurs pe 

zăpada albă a topit-o, iar în locul acesteia au 

apărut firave flori albe.  Astfel, în această zi 
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mirifică din an oamenii cinstesc bravul tânăr, 

împletind doi ciucuraşi : unul alb şi unul roşu, pe 

care îl oferă  fetelor şi femeilor dragi. Roşul 

simbolizează sângele voinicului, iar albul, zăpada 

și puritatea ghiocelui, vestitorul primăverii’’. 

,,Wow ! Sunt aşa de fericită ! În sfârşit, 

am aflat ce eşti  şi de ce oamenii sunt aşa agitaţi 

în această perioadă. Eşti simbolul unui erou, aşa 

că am să te cinstesc şi eu !’’. 

Din acel moment, Mia a luat şnurul de 

mărţişor peste tot unde mergea. I l-a dăruit dragii 

ei surioare şi spunea tuturor legenda mărţişorului 

pentru a-l cinsti toată lumea! 

Tache Irina, clasa a V-a 

 

 
 

 
 

 

Vitraliu de Paște 
 

O ploaie caldă ușor se pornește, 

Natura plânge, Iisus pătimește. 

Iar vraja nopții peste lume trece, 

Aduce animație în atmosfera rece. 
 

E miez de noapte, iar vuietul tace, 

E lumea afară în taină și pace. 

Oameni creștini slujba ascultă, 

Așteptând să primească lumina cea sfântă. 
 

Lumânări aprinse, curăță gândul, 

Lumina îmbracă cerul și pământul, 

Zorii dimineții îi încălzește, 

Atingerea-i suavă totul trezește. 
 

Trece lin în aer o caldă adiere, 

Natura pregătește a sa înviere. 

Afară se-aude cum clopote bat, 

Din ceruri răsună: „Hristos a înviat!”. 
 

Miros divin se simte, aduce alinare, 

Pască și cozonac, masă de sărbătoare. 

Afară la umbră, mielușei se pitesc, 

Și ouă roșii copiii ciocnesc. 
 

Totul răsună de viață, culoare, 

Muguri și flori se deschid sub soare. 

Natura învie mereu de Paște 

Și-n oameni sufletul renaște. 

Georgescu Ana Maria, clasa a IX-a 

 

 

 

Sfintele Paști  
în inima mea 
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Răstignirea 
 

Spini pe frunte în coroană, 

Fără milă ei I-au pus, 

Şi cu vorbe de ocară 

Pe Golgota-n vârf L-au dus. 

Şi acolo-L răstigniră, 

Sus pe cruce L-au întins, 

I-au bătut în mână cuie, 

Şi picioarele I-au prins. 

Maica Domnului se roagă 

De o salcie pletoasă 

Ramuri tinere să rupă; 

Crengile în jos se lasă. 

Şi-o coroană împleteşte 

Să I-o ducă lui IISUS, 

Să-I mai curme din durere, 

Suferinţa de nespus. 

Sub coroana grea de spini, 

Crengi de salcie aşază, 

Astfel, fruntea lui IISUS 

Parcă nu mai sângerează. 

De-atunci, salcia pletoasă, 

Nu s-a mai uitat în sus 

Şi-a rămas pe veci plecată 

Să îl plângă pe IISUS. 

Gogiu Timeea, clasa a VII-a 

 

 

Paștele, lumina sufletului 

 
Din cele mai vechi timpuri până astăzi, 

oamenii sărbătoresc Paștele cum știu ei mai bine. 

Dar oare cu toții știm ce semnifică această 

sărbătoare? Ei bine, eu mă îndoiesc de acest lucru. 

Așa că pentru propria-mi curiozitate, mă 

decid ca, împreună cu o prietenă apropiată să 

organizăm un sondaj în care să notăm cât la sută 

din numărul locuitorilor din oraș știu semnificația 

acestei sărbători. 

Astfel, dis- de- dimineață, dornice de a afla 

cât mai repede cunoștiințele, dar și dragostea față 

de Paște, acea sărbătoare ce semnifică Învierea 

Domnului, dar totodată și lumina sufletului, a 

oamenilor, pornim chiar de la primul locuitor și 

începem să ne facem treaba. 

Așa că, după ce am terminat, ne-am întors 

obosite acasă, rămânând ca proiectul să fie 

terminat de mine. 

Pusă pe treabă, imediat ce am ajuns, m-am 

așezat la birou, am luat pixul în mână și am 

început să lucrez la proiect. 

Deodată, o lumină puternică se așterne în 

toată camera. În ciuda faptului că, în fiecare 

colțișor al camerei, pătrunsese acea misterioasă, 
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dar totodată și bizară rază de lumină, nu se putea 

distinge nimic, de parcă totul fusese înghițit de 

acel alb pur și mirific. 

După puțin timp, totul revine la normal, 

însă unde mă aflam? Camera în care stăteam și 

încercam să îmi termin proiectul, al cărui răspuns 

doream să-l aflu cât mai repede cu putință, 

dispăruse. Acum, în fața mea se afla un castel, 

înconjurat de o splendidă grădină ale cărei flori de 

toate felurile, încântau privirile oricui. 

Devenisem din ce în ce mai curioasă de 

locurile pe care mi le oferise noua lume în care mă 

aflam. Toată priveliștea era de vis. Curioasă, căci 

așa ar fi fost oricine s-ar fi aflat în locul meu,  m-

am apropiat din ce în ce mai mult de castelul ale 

cărui uși imense erau deschise. Văzând că nu este 

nimeni care să mă oprească să intru, am pășit ușor, 

dar apăsat înăuntru. Totul era de o splendoare 

aparte. Aventurându-mă din ce în ce mai mult, 

descopăr o cameră destul de încăpătoare, unde, din 

câte se vedea, era o așa- zisă bucătărie. Acolo se 

aflau câteva persoane foarte agitate, care se 

străduiau să pregătească un anumit fel de mâncare, 

dar care le dădea dureri de cap, căci nu putea fi 

făcut de oricine. Vrând să le dau o mână de ajutor, 

m-am dus lângă ei. Aceștia erau surprinși, căci nu 

mă mai văzuseră până atunci, așa că ei credeau că 

sunt un musafir nepoftit. Degeaba încercam eu să 

le explic cum ajunsesem acolo, căci nu mă credea 

nimeni. Până la urmă, după atâtea explicații și 

rugăminți oferite de mine, una dintre femeile de 

acolo, care se părea că are un suflet curat, dar și 

înțelept, le-a propus celorlalți că, dacă nu voi reuși 

să pregătesc acel fel de mâncare pe care ei nu 

reușiseră să îl facă, să mă alunge de la castel, iar 

dacă voi reuși, să fiu binevenită alături de ei. 

 

 
Tot acea femeie mi-a povestit că ei încă de 

câteva luni se străduiau să se pregătească pentru o 

sărbătoare numită Paște, iar singurul lucru pe care 

nu îl reușiseră era acel fel de mâncare, căruia 

nimeni nu îndrăznise să-i dea un nume și mi-a mai 

povestit că doar cineva aparte și care știe cu 

adevărat semnificația Paștelui îl poate pregăti. 

Curioasă să văd dacă sunt eu acea 

persoană, dar nevrând nici să fiu alungată de la 

castel, mă apuc de gătit, citind mai întâi de câteva 

ori foaia cu ingredientele de care aveam nevoie 

pentru a pregăti acel fel de mâncare. După puțin 

timp, îmi dau seama că ingredientele folosite aici, 

nu sunt altele decât cele pe care le folosea mama 

când pregătea faimosul cozonac de Paște. Și, din 

fericire, la numeroasele sale rugăminți, învățasem 

cum să-l prepar. Acum îmi dădeam eu seama câtă 

dreptate avusese mama când spusese că o să îmi 

prindă cândva bine să știu să-l pregătesc. Ei bine, 

nu se înșelase. 

Încrezătoate, mă apuc de treabă. După 

câteva ore grele de muncă, am terminat,  totul 

ieșind perfect. Când au sosit bucătarii și au văzut 

minunea, căci ei așa o numeau, au rămas muți de 

uimire. Atunci toți au început să mă felicite, fiind 

foarte fericiți, căci, din câte spunea legenda, doar 

cel care va reuși să pregătească acest fel de 

mâncare știe cu adevărat semnificația Paștelui. Dar 

acea bucurie nu a durat prea mult, pentru că, 

deodată aud vocea prietenei mele. Cum era 

posibil? Venise și ea cu mine? După ce îi mai aud 

o dată vocea, mă trezesc. Totul fusese doar un 

simplu vis, însă unul frumos, care, chiar dacă nu 

fusese real, în inima mea va fi păstrat mereu. 
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Prietena mea venise să vadă dacă am 

terminat proiectul, iar cum acesta nu fusese sfârșit, 

m-a ajutat. După câtva timp de muncă, am reușit. 

Descoperisem că peste optzeci și cinci la sută 

dintre locuitorii orașului știau semnificația 

Paștelui. 

După spectaculosul rezultat, eu și prietena 

mea ne-am bucurat foarte mult, spunând că efortul 

depus meritase pe deplin, căci majoritatea 

oamenilor din oraș știu că Paștele reprezintă 

Învierea Domnului. 

Oanță Andrei, clasa a VII-a 

 

Rugăciune 
 

În noapte, când clopotele bat 

Şi Hristos a înviat 

Noi cu sufletul curat 

Lumina sfântă am luat. 

 

Doamne, cu dragostea Ta, 

Iertare şi har ne-oi da! 

Şi ne-ajută tot mereu 

Şi la bine, şi la greu. 

 

E ziua sfântă a Învierii 

În lumina primăverii, 

Noi voia Ta s-o-mplinim 

Şi pe oameni să-i iubim. 

Popescu Ilie, clasa a VII-a 

 

Speranţa 
 

Doar cuvântul „roşu” îmi deschide sufletul 

spre o sărbătoare magică numită „Paşte”. 

Mă uit pe geam... Calda ploaie îmi arată ce 

nu am mai văzut până acum de la ea – lumina. 

Lumina unei sărbători greu de explicat în cuvinte. 

Pe un tablou de pănză albă parcă ţese cu firul 

amintirii un nume sfânt. Încet, încet apar lumini 

şterse din nişte bucăţi  rotunde de plastic roşu. Ele 

stau pe lângă biserica în care se reflectă nişte 

umbre degradate. 

Deodată, în acest peisaj apare un om trist, într-

o jachetă albastră, cu fermoarul rupt. Era pe lângă 

el şi o fetiţă, micuţă, cu ochii albaştri ca cerul 

senin şi cu păr bălai. La fel de nefericită părea şi 

ea şi picături cristaline i se prelingeau lin pe 

obrajii îmbujoraţi. M-am dus la ea să o întreb de 

ce e supărată la o asemenea sărbătoare. Mi-a 

răspuns cu timiditate: 

- M..m.. mama... mama mea... a murit... 

În acel moment mi-am dat seama de durerea 

din sufletul său. Mi-am adus aminte de mama mea, 

acum cu având părul alb, alb şi cu ochelarii ei 

rupţi după ureche, cu privire magică şi cu un 

zâmbet imaculat. 

Deodată, felinarul din faţa mea strălucea din ce 

în ce mai tare.Licărea, licărea, vrând să ne spună 

ceva... Acum s-a spart. Din el, a ieşit o femeie 

tânără cu păr castaniu şi ochii ca două mărgele, 

atent alese dintr-o cutie cu multe bobiţe banale. 

Când ieşi din felinar, fetiţei îi reapăru deodată 

zâmbetul pe buze. Fericirea i se putera citi pe 

chipul copilăros. Abia mai respira de emoţia ce o 

cuprinsese. 
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- Mamă, tu eşti? şopti emoţionată. 

Femeia parcă îi spunea ceva, dar ea nu 

înţelegea. Fericirea, bucuria şi emoţia nu o lăsau să 

audă un glas firav de înger. Dar, ce îi trebuia? 

Doar apariţia chipului drag îi aducea în suflet un 

sentiment ce nu putea fi expălicat în cuvinte. Un 

ocean s-ar umple, o mare ar seca de la aceste 

impresionante „cuvinte”. 

Paştele... sărbătoare încrederii, a viselor devenite 

realitate şi a unui nou început... 

Stroe Raisa, clasa a VI-a 

 
 

 

Întâlnire cu Zâna Toamnă 
 

Este o zi frumoasă de toamnă. 

Am ieșit de la școală și am decis să mă duc 

prin parc. Frunzele foșneau sub picioare. 

 Deodată, o fiică a unui copac se așază pe 

mâna mea. Ea avea ochi, nas și gură. M-am 

întrebat de ce oare? 

- Bună, sunt Ioana! 

- Bună, fată frumoasă! Eu sunt Zâna Toamnă. 

- Zână Toamnă, de ce ești o frunză? 

- Acum o mie de ani o vrăjitoare m-a transformat 

în ceea ce sunt. De atunci, eu cad prima din 

copacul în care mă aflu, ca să vestesc sosirea 

anotimpului îmbelșugat. 

- Dar se poate rupe vraja? 

- Desigur, dar numai vrăjitorul din Munții Carpați 

poate să mă elibereze. 

- Nu vrei să mergem la el? 

- Ba da, aș da orice să revin la normal! 

-Între timp, vrei să stai la mine? 

- Desigur! Sâs-a bucurat ea. 

Toată săptămâna ne-am distrat. A fost minunat!. 

Am mers împreună la cinema, la școală, în parc și 

în multe alte locuri. 

A venit ziua să mergem la vrăjitor. Am pornit pe 

munte cu rucsacul în spate. 

- Vom avea de parcurs un drum lung! 

- Așa este, dar vom reuși! 

Într-un final, am ajuns și în fața noastră s-a ivit un 

castel. Am intrat pe o ușă mare. Acolo am văzut 

un ceaun, poțiuni, niște instrumente ciudate. 

- Buna ziua, domnule vrăjitor!eu sunt Ioana, iar 

prietena mea este Zâna Toamnă. 

- Ce vă aduce pe la mine? 

- Mă puteți transforma în Zâna Toamna, fiindcă o 

vrăjitoare m-a făcut o biată frunză. 

- Sigur! Fac asta doar pentru că această copilă a 

avut curajul să urce până aici cu tine. 

Bătrânul vrăjitor a turnat niște lichide într-un 

pahar mare, apoi a zis: 

- Gata. Trebuie să bei această licoare portocalie! 

După ce a terminat tot ce era în pahar, 

frunza s-a transformat într-o femeie frumoasă, 

îmbrăcată într-o superbă rochie galbenă cu frunze 

maronii pe ea. Mi-a zis: 

- Mulțumesc că m-ai ajutat! 

După ce i-am mulțumit bătrânului vrăjitor, zâna 

m-a invitat în lumea anotimpurilor, drept răsplată 

pentru că am ajutat-o. A sos o baghetă, a fluturat-o 

de trei ori și ne-am trezit într-o lume în care erau 

multe zâne, dar și cele trei surori ale toamnei. 

- Ioana, ele sunt surorile mele. Primăvara, vara 

și iarna. Cât mă bucur să le revăd! 

Am vorbit câtva timp cu ele, apoi a, văzut 

locuri pe care mi-a plăcut să le vizitez. S-a înserat 

și a trebuit să plec acasă. Dar am stabilit cu zâna să 

ne mai vedem și toamna viitoare. 

-  La revedere, Ioana! 

- La revedere, dragă prietenă! 

A fost o aventură de nedescris! 

Alexe Ioana, clasa a II-a 

 

   

”Lasă-mi, Toamnă, 
pomii verzi...” 
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Copacul fermecat 

 
Era toamnă, într-o sâmbătă a lunii 

octombrie și mă plimbam cu familia prin luncă. 

Deodată, am zărit un copac care avea toate 

frunzele verzi. M-am mirat. Am întrebat-o pe 

mama dacă pot merge aproape de el. Când am 

ajuns acolo, m-am uitat mirat la el și a început să-

mi vorbească: 

- Ce faci, micuțule? 

Când am auzit copacul vorbind, am fost tare mirat. 

-Bine, am spus eu. 

-Cum te cheamă? mă întrebă copacul vorbitor. 

-Sunt Nicolas. Pe tine cum te cheamă? 

-Numele meu este Verdeață. 

-Chiar mă întrebam cum de ești atât de verde, iar 

frații tîi au rămas golași? 

-Eu sunt un copac fermecat. Vino cu mine și o să-

ți arăt ceva. 

Când am pătruns în locul acela, totul era 

verde, parcă era primăvară.Toată lumea de acolo 

era bucuroasă. 

Departe, am văzut o masă plină cu gutui 

galbene, struguri tămâioși și mere roșii ca focul. 

Copacul m-a întrebat dacă mai vreau să îmi arate 

și altceva. Am acceptat și atunci m-a dus într-o 

pădure în care frunzele se așterneau pe pământul 

moale și catifelat. Unele dansau ca niște balerine. 

Se simțea o mireasmă blândă de toamnă, cu aer 

curat și răcoros. 

-Mi-ar mai plăcea să rămân în compania ta, dar 

trebuie să mă întorc la ai mei. 

A fost o drumeție uimitoare pe care mi-ar 

plăcea s-o mai repet! 

Ghimpețeanu Nicolas, clasa a IV-a 

 

Aventuri alături de  

Zâna Toamna 
 

Începe marele spectacol al toamnei. 

Păsările călătoare pleacă cu soarele pe aripi.Vântul 

se strecoară ca o șoaptă, ca o rugăciune printre 

crengile copacilor. 

Mă plimb pecărările prăfuite ale parcului. 

Văd cum de pe deal toamna își face apariția în 

caleașca ei vopsită în nuanțe de sânge vecji și 

stins. Alerg spre ea pentru a o vedea mai bine. 

Apropiindu-mă, îmi pare un înger venit din vis, 

trimis de Dumnezeu pentru a ne binecuvânta 

pământul. Aceasta avea părul ruginiu și ochii de 

culoarea pământului reavăn. Avea un colier făcut 

din bobițe de brumă și o coroniță din crizanteme 

colorate.  Rochia era cusută din mii de frunze 

arămii. Parcă norii de ploaie o urmăreau oriunde 

se ducea. O văd vorbind cu o frunză care-i spune: 

- Draga mea copilă, ai găsit vrajace mă va 

transforma pe mine înapoi în om? Ne-am săturat 

să stăm închiși în casă ca lumea să nu se holbeze 

la noi ca la monștri! 

- Da, am găsit-o, dar am nevoie de copilul ales din 

cartea magică pentru a o îndeplini. 

- Și cine este? L-ai putut găsi? 

- Nu am găsit-o. Se numește Maria Alexe. Ai auzit 

ceva despre ea? 

- Nu. 

Auzindu-mi numele, ies sfioasă din tufiș și spun: 

- Eu sunt! 

- O, slava Domnului! Spuse frunza. În sfârșit, te-

am găsit! Bănuiesc că ai auzit discuția dintre noi. 

Deci, vrei să ne ajuți? 

- Cu tot dragul! 

Următoarea zi, mă echipez și plec în 

călătorieZâna mă aștepta cu o carte uriașă, în care 

era scrisă vraja specială. Eram entuziasmată, până 

când am fost întrebată: 

- Sper că ți-ai luata rmura la tine, căci trebuie să ne 

luptăm cu un dragon 

- Stai, ce spui? 

- Nu te panica! Nu este atât de greu pe cât pare. Aș 

face-o chiar eu, dar vraja mea nu merge. 

- Dar pentru ce m-ai ales pe mine să lupt? 
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- Stai să găsesc. Aici scrie: ”Și copilul ales, numit 

Maria, va trebui să ia o nestemată de la Dragonul 

de Smarald”. Acum că ești lămurită, hai să 

mergem! 

Ea spuse o incantație și în fața noastră a 

apărut un pod de smarald. La capătul lui se afla 

dragonul. Din nefericire, acesta era treaz. Când ne-

a văzut, a scos flăcări de rubin pe gură. Știind că 

nu am nicio șansă să câștig în fața acestui fioros, 

am zis: 

- Dragonile, te rugăm să ne dai o nestemată pentru 

a face o vrajă! 

- Vă dau cu mare plăcere, fiindcă mi-ați cerut 

frumos. 

- Mulțumim mult! 

Și ne dăruiește un safir minunat. Ne întoarcem și 

întreb: 

- Ce trebuie să facem acum? 

- Să luați puțin din cenușa Păsării Pheonix. 

- Bine, să pornim! 

Zâna fluieră ușor și veni la noi un covor 

împletit din frunze multicolore. Ajungem la un 

cuib uriaș. În el era cenușa păsării. Zâna Toamnă 

mă îndemnă să o iau, dar puteam să o fac fără 

acordul păsării gigantice. Așa că spun: 

- Pasăre Pheonix... 

Și din cenușă pasărea învie. 

- Doriți ceva? 

- Vrem puțin din cenușa ta. 

- Puteți lua însă doar cât cantitatea de sare care 

trebuie pusă în mâncare, altfel nu voi mai putea 

învia altădată. 

- Mulțumim! Vom fi atente! 

 
Ajunse apoi la casa frunzei, punem 

ingredientele în ceaunul plin ochi cu apă, după 

aceea Zâna Toamna spuse: 

- Acum am terminat, dar mai scrie ceva: 

”Ingredientele nu vor avea valoare dacă nu sunt 

luate de copilul ales”. Vezi de ce ești copilul ales, 

pentru că mereu iei cele mai bune decizii. 

Facem vraja și frunza se transformă în 

soția bătrânului An, care, deși era bătrână, avea o 

frumusețe aparte. Aceasta mi-a mulțumit și apoi a 

dispărut cu fiica sa. 

În acea zi, am învățat că totul trebuie să fie 

făcut cu bunătate, cu calmitate și cu intenții bune 

ca să iasă rezultatul dorit. 

Alexe Maria, clasa a V-a 
 

Zâna Toamnă 
 

Era o zi călduroasă de toamnă. 

Eu și câinele meu Max ne plimbam prin 

parcul Trivale. 

Deodată, Max începu să alerge pe o potecă 

care ducea în inima pădurii. Am început să fug 

după el. Frunzele foșneau în urma noastră. Inima 

îmi bătea în piept. Am alergat mult după Max. 

Brusc, el se opri în vârful unui deal. Am urcat și 

eu încet și cu grijă.Acolo am zărit un pâlc de 

crizantememinunate. În mijlocul lor era o creatură 

magnifică ce culegea crizanteme și cânta o 

melodie divină. Nu am vrut să o deranjez, dar nu 

îmi puteam lua ochii de la ea. Avea părul arămiu 

ca frunzele, rochia de frunze ruginii pe care nu o 

voi uita niciodată. Cel mai mult îmi plăceau 

pantofii ei: erau din cristal colorat și ornați cu o 

frunzuliță. 

Pe o creangă, deasupra ființei parcă din altă 

lume, Max văzuse o veveriță și începuse să latre la 

ea. Ființa se sperie și fugi. 

- Max! M-am răstit eu. 

El mârâi la mine. 

- Este cineva? Se auzi o voce caldă ca mierea. 

M-am  uitat peste deal și era ființa. Nu fugise. 

-Bună! Zic eu. 

-Bună, fetițo! Răspunse ea. Nu te speria de mine. 

Sunt Zâna Toamna. 

-Încântată să vă cunosc! Eu sunt Sofia! Îmi pare 

rău că va speriat câinele meu! 

-Nu este nicio problemă! Iubesc animalele, însă 

acum trebuie să plec la o întâlnire cu surorile mele, 

anotimpurile. Mă bucur că ne-am cunoscut! Poate 

ne mai vedem! 

Mi-am luat ”La revedere!” de la zână. 

A fost o zi minunată! 

Iordăchiță Sofia, clasa a III-a 
 

Spectacolul toamnei 
 

Afară era o frumoasă zi de toamnă. Mă 

plimbam prin parc. Deodatată, vântul începu să 

sufle. După ceva timp, el s-a oprit. M-am gândit să 
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fac o plimbare prin pădure. Zis şi făcut. Acolo am 

văzut multe peisaje de toamnă, am simţit cum 

vântul se strecura printre crengile copacilor, 

mingea de foc se străduia din răsputeri să-şi mai 

trimită solii pe pământ. Vremea s-a schimbat pe 

neaşteptate. Cerul era destul de întunecat. Nu trecu 

mult timp şi începu să plouă. Norii plângeau cu 

lacrimi de cristal. M-am adăpostit sub un copac. 

Deodată, aud un sunet. O frunză s-a aşezat pe 

mâna  mea şi mi-a spus: 

- Nu sunt în siguranţă aici! 

- Ba da, eşti! te voi proteja eu. Apropo, 

cum te numeşti? 

-Eu sunt Frunzuliţa. Vântul m-a suflat de lângă 

părinţii mei şi am fost împinsă până aici. 

Mă poţi duce acasă? întrebă aceasta. 

- Desigur! 

       Ea mi-a spus că locuieşte lângă un pod într-un 

pom mare, mare. Am călătorit până ce am văzut 

casa Frunzuliţei. Ne-am luat rămas bun, unul de la 

celălat, iar eu am plecat spre parc.  Pe drum, m-am 

uitat la frunze şi am văzut culorile toamnei: roşu, 

maroniu, cărămiziu, galben, portocaliu. Prea puţini 

copaci rămăsăseră verzi. 

      Frunzele copacilor nu au mai rezistat pe 

crengile acestora.Când am ajuns în parc, m-am 

mirat, pentru că nu mai era nici un copil. Frigul se 

lăsase. Şi în acea clipă, am auzit un sunet. Acesta 

fusese doar un vis, căci o auzeam pe mama cum 

mă strigă: 

- Trezirea, hai la şcoală! 

          A fost un vis frumos pe care nu-l voi uita 

niciodată!  

Măldăruşi Alexandru-Nicolas, clasa a III-a 

 

 

Clopoțelul toamnei 
 

A venit toamna cu o mulțime de culori 

minunate. 

Fructele și legumele ne îmbie cu mirosul 

lor, iar vântul se joacă cu frunzele care, atunci 

când obosesc, se aștern pe pământ formând un 

covor foșnitor. 

Când am ieșit din casă, am fost întâmpinat 

de acest covor interesant. După ce m-am uitat cu 

admirație la tot ce era în jurul meu, am simțit că 

mă aflu în paradisul culorilor calde. Nuanțele de 

roșu și portocaliu erau așa frumoase, încât am 

simțit că sunt învelit de o pătură pufoasă și caldă. 

Era o senzație foarte plăcută. 

Am urcat în mașină, fiindcă trebuia să 

plecăm, când, mama îi spune tatălui meu: 

- Oprește, am uitat poșeta! 

După ce s-a întors din casă, am plecat. Pe 

drum, tata mi-a explicat despre noua viață pe care 

aveam să o încep. Mi-a mai spus că școala este 

mai grea decât grădinița, dar este și mult mai 

interesantă, fiindcă voi învăța multe lucruri. 

Am ajuns în curtea școlii. Era mare gălăgie 

și copiii mai mari se bucurau că se revăd. Mama 

m-a îndemnat să merg într-o direcție unde erau 

doamna învățătoare și viitorii mei colegi. Nu a 

trecut mult timp și mi-am dat seama că am niște 

colegi minunați, deși ne cunoșteam de atât de 

puțin timp. Am uitat să vă povestesc de doamna 

învățătoare. Avea o voce de înger, era frumoasă și 

foarte elegantă! Ziua aceasta a decurs minunat. 

După ore, m-am dus și i-am povestit tatălui meu 

cum a fost. El mi-a spus că acum pot să fac ce 

vreau. Normal că am ales să mă joc cu Maya, 

cățelușa mea despre care v-am povestit într-o 

compunere anterioară. Am stat cu ea până s-a 

întunecat, apoi am intrat în casă, am mâncat, m-am 

spălat pe dinți, m-am băgat sub pilotă și m-am 

întrebat: 

- Oare ce voi face mâine? 

Negru Ștefan, clasa a IV-a 

 

Povestea frunzei 
 

Era prima zi din Octombrie. Frunzele încep 

să cadă tot mai mult și vântul se strecoară ca o 

șoaptă printre crengile neputincioase ale copacilor. 

De după dealuri, Regina  Toamnă își făcea 

apariția în calesca ei de frunze arămii. 

În sfârșit, a ajuns și la Regele Copac. 

Frunzele, fiicele lui știau ce se întâmplă. Doar 
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frunză cea mica nu știa. Speriată se gândi că mama 

ei îi va spune ce se întâmplă. Mama a zis: 

- Draga mea, este timpul despărțirii. 

Frunza a înțeles că asta îi era soarta. Apoi 

căzut până când ateriză în palmele unei fetițe. O 

chema Esmeralda. 

- Bună,  dragă frunzuliță! Am auzit povestea 

surorilor tale. Cred că și tu ai pățit ca ele. 

- Da, la fel ca ele. 

- Toamna este de fapt o doamnă frumoasă! Uite, 

aceasta este o floare de toamnă. Se numește 

crizantemă. 

- Ce frumoasa este! 

- Acesta este câinele meu, Astru. 

Astru a rugat-o pe Esmeralda să îi arate castelul 

Toamnei. 

- Aceasta este partea mea preferată! 

Când au ajuns la castel, au văzut că natura era 

poluată și au întrebat-o pe Regina Toamna: 

- Ce s-a întâmplat aici? 

- Niște oameni nu au știut să aprecieze natura, așa 

că au distrus-o. Dar, dacă ai putea să faci un anunț 

cu tema: "NU POLUAȚI NATURA", aș fi 

recunoscătoare! 

- Voi face tot ce pot! spuse Esmeralda. 

- Dar ce te aduce pe aici? 

- Aceasta frunză nu are casă. Mă gândeam că o 

veți adopta. 

- Sigur! Doar pune-o jos. 

Esmeralda așeză încet frunză jos și se 

îndepărtă. Regina a făcut o vrajă și dintr-odată 

apăru o fată cu părul brunet și drept, iar ochii îi 

sclipeau. Avea o rochie lungă, galbenă și pe cap 

avea o coroniță. 

- De acum vei fi fiica mea. 

Fata zâmbi ușor și intră în castel. 

- Vă mulțumesc că ați ajutat-o! 

Esmeralda a plecat în pași săltați, zâmbind. 

Frunza a fost salvată și mergea mereu la tatăl 

ei. 

Nicolescu Eva, clasa a IV-a 

 

 

Prieteni de joacă 
 

Animalele se trezesc cu gândul de a găsi 

prieteni de joacă, dar puțin știu acestea că 

nemiloasa toamnă s-a instalat și că, până va pleca, 

multă vreme va dura. 

Încă de dimineață, veverițele se întreabă ce 

s-a întâmplat cu atmosfera liniștită de vară. Vântul 

le suflă adăposturile. Acesta aspiră să țintească 

spre frunze, nu spre scorburi.  

 Dezastruosul dușman nu inteționa să 

supere animăluțele cu alor coadă stufoasă. De fapt, 

nu intenționa să avarieze niciuna dintre culcuțurile 

vietăților. Fie copaci, fie mici găurele în pământul 

reavăn, fie alt locșor minuscul, vântul le dobora pe 

toate. Frunzele, care odată erau verzi ca iarba, 

acum sunt răsfirate pe jos. De unde oare au prins 

ele acel pigment ruginiu? Cred că și ele se întreabă 

același lucru. Animalele le găsesc pe jos și își 

folosesc gândirea: dacă ar putea să se joace cu 

ciudatele figuri neregulate care par a fi o 

infinitate? 

E drept că, atunci când erau agățate pe 

crengile slăbite ale copacilor, erau de neatins. 

Acum, fiiind coborâte la pământ, sunt mult mai 

ușor de analizat. Când veverițele și alte ființe 

necuvântătoare sar în mormanul de frunze, acestea 

zboară prin aer ca niște steluțe căzătoare. 

Atmosfera devine mai vioaie. Micile prietenii se 

leagă între animale și frunzulițe. Acum sunt 

prieteni de joacă. Ciocănitoarele parcă ar cânta în 

tandem cu vântul. Unele se alătură jocului, altele 

își clădesc case în copacii îmbrăcați în veșminte 

tomnatice. 

Niște frunze rușinoase au rămas înțepenite 

pe crengi, parcă temându-se de necunoscut. În 

procesul lor, al prietenilor jucăuși, unele frunze 

foșneau și se rupeau. Asta este trist, desigur. Așa 

ajunge tot parcul să fie acoperit în nuanțe de maro, 

portocaliu și roșu.  Curând, veverițele ajung 

fără parteneri de distracție cu care să 

împărtășească bucuria. Toate s-au rupt, s-au 

împrăștiat, s-au pierdut. 

Dar să nu uităm că mereu există o speranță. 

Câteva ciocănitori se apucă de decojit copacul care 

are cele mai multe frunze timide. Bătrân fiind, 

arborele tremură de durere și de anii prin care  

trecut. Animalele află speranța: păsările. 

Veverițele, cățărătoare fiind din naștere, urcă în 

copac și vorbesc cu acele ciocănitori într-o limbă 

necunoscută nouă, oamenilor. Brusc, alte frunze 

cad din copac. Veselia revine iarăși. Păsările intră 
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cu un vuiet în grămada de frunze și așa reîncepe 

jocul. Mult timp s-au distrat noii prieteni de joacă. 

Partea cea mai bună era că, în jocul lor, o 

ploaie ruginie de frunze cădea, în timp ce oamenii 

din parc fotografiau momentele de joacă dintre 

animale și frunze. 

Oanță Andrei, clasa a VII-a 

 

Picătura magică 
 

În după-amiaza aceasta, am fost foarte 

bucuroasă de venirea anotimpului meu preferat, 

toamna. 

Astăzi, cerul nu a mai putut zâmbi. 

Picăturile cerului înnorat s-au așezat pe pervazul 

camerei mele. 

În timp ce citeam Povestea Norilor, am 

auzit un glas subțire: 

-Hei! E cineva acolo? Hei! 

Nu mi-am dat seama la început de unde 

venea sunetul, apoi m-am ridicat și m-am îndreptat 

către fereastră. Am deschis geamul și am văzut o 

picătură de ploaie, alunecând lent pe fereastră. 

- Este cineva aici? am întrebat eu puțin speriată. 

- Da, da! Eu sunt! Sunt aici, mă vezi? 

- Ești o picătură de ploaie? 

- Mă vezi? 

- Desigur,dar tu poți vorbi? 

- Păi… eu sunt o picătură de ploaie cu puteri 

magice. 

- Nu am mai întâlnit o picătură vorbitoare, dar stai! 

Cu ce te-aș purtea eu ajuta? 

 

- Sunt trimisă de Dumnezeu ca să te răsplătesc 

pentru fapta bună pe care ai făcut-o. Deci? Ce 

dorință ai vrea să îți îndeplinesc? 

- Nici nu știu… Aș putea să te iau și să te pun în 

ghiveciul cu flori pe care îl am pentru a-i ține tu 

pământul umed mereu? 

- Desigur! Cu cea mai mare plăcere! Mie îmi plac 

florile. 

- Sigur, aici este locul tău! 

Din acel moment, picătura s-a dezlipit de geam și 

a zburat în ghiveciul cu flori mov. 

- Mai ești acolo? Mă mai poți auzi? 

- Da, sunt aici și te pot auzi. Am o întrebare. În 

timp ce zburam, am văzut o carte pe patul tău. Ce 

citeai? 

- E Povestea norilor! Este foarte frumoasă, aș 

putea să o citesc mereu. Vrei să ți-o citesc? 

-Aș fi foarte încântată, dar, înainte să o citești, poți 

să-mi zici cum te cheamă. 

- Eu sunt Izzy. Pe tine cum te cheamă? 

- Eu nu am un nume. Ai vrea să îmi găsești tu 

unul? 

- Hmm…Am găsit! Ți-ar plăcea Poli? 

- Da! Îl ador! 

După ce i-am citit Povestea Norilor, am 

plecat să mă culc, deoarece era târziu și ziua 

următoare mă trezeam devreme pentru a pleca la 

școală. 

De atunci, în fiecare seară, îi citesc lui Poli 

câte o poveste înainte de culcare. Sunt bucuroasă 

că am o nouă prietenă! 

Gogorici Briana, clasa a VII-a 

 

Basmul toamnei 
 

A venit toamna cea rece și haină. Vara s-a 

sfârșit atât de repede, încât parcă a durat doar o 

secundă. 

A început școala, iar Ariana tocmai s-a 

întors acasă de acolo. Voia să se apuce de teme, 

când s-a auzit un ciocănit la geam. Ariana s-a dus 

să vadă ce este acolo, dar nu era nimic. A deschis 

geamul și deodată, apăru o doamnă bizară 

îmbrăcată într-o rochie făcută din crizanteme și 

frunze uscate. 

-Cine ești tu? întrebă Ariana. 

-Eu sunt Zâna Toamnă! Sunt creatoarea a tot ce se 

află în acest anotimp! 

-Serios? Eu nu te cred! 

-Vino cu mine și o să vezi! 

Zâna o luă de mână pe Ariana și deodată s-

au teleportat într-o caleașcă plutitoare. Atunci 
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Zâna a început să-i arate pădurile învelite în culori 

tomnatice care îți bucurau privirea. Frunzele parcă 

țineau un spectacol, dansând prin aer și  la urmă 

cădeau, așternându-se pe covorul foșnitor. Mingea 

de aur se străduia din răsputeri să-și mai trimită 

solii către pământul înspăimântat. 

Au zburat în lung și-n lat și au văzut 

gospodari care culegeau: mere roșii ca focul, nuci 

lemnoase, prune brumate, struguri tămâioși și 

multe alte bunătăți. Au zărit de la cei mai mari 

nori plumburii până la cele mai mici bobițe de 

brumă care alcătuiau un colier minunat al toamnei. 

Deși totul era minunat, Zâna a dus-o pe Ariana să 

vadă cât de mult greșesc oamenii. În plimbarea lor, 

ea i-a arătat și râuri poluate și câmpii pline de 

deșeuri. 

La sfârșitul zilei, Zâna a dus-o acasă pe 

Ariana și i-a spus: 

- O să mai vin și altă dată sa continuăm călătoria, 

dar, până atunci, ține minte că trebuie să avem 

grijă de natură ca să ne putem bucura de ea, 

deoarece, dacă vom continua să o poluam, ea nu 

va mai fi la fel de înflorită, ci ofilită! 

A doua zi, Ariana s-a dus la școală și le-a 

spus tuturor colegilor că trebuie să aibă mai multă 

grijă de mediul înconjurător. 

Rada Anastasia, clasa a IV-a 

 

 
 

Feerie de iarnă 
 

Doamne, ce frumos ninge afară și ce liniște 

e pretutindeni, parcă peisajul creat de Zâna Iarna a 

îndemnat oamenii să nu mai iasă din case, iar pe 

străzile pustii doar crivățul aspru și  sălbatic mai 

anima imaginea înghețată. 

Din când în când, ne mai viziteaza câte un 

roi de fluturi argintii și delicați ce dansează elegant 

în aerul rece de iarnă, semn că simfonia lor  deja a 

început. În zarea îndepărtată se aud colinde 

pretutindeni: în case, la porți, la fiecare colț de 

stradă; cete de copii le cânta cu drag.Vai, ce 

frumos este, stelele s-au agățat de bolta vineție și 

ne picură argint printre gene, iar cerul și pământul, 

doi prieteni de nedespărțit se îmbrățișează într-un 

mirific vals. De bucurie, stelele lucesc asemenea 

unor făclii, iar în casele albe, cernute cu argint nu 

lipsește mirosul de cozonac abia scos din cuptor, 

minunatele mandarine parfumate și aroma 

scorțișoarei ce plutește în aer. 

 
Să nu uităm de magia pădurii ce abia 

așteaptă să fie vizitată, deoarece pomii au adunat 

reci podoade de cristal, iar crengile lor par 

cercelate cu flori de zarzări. Dar nu numai în 

natură se dezlănțuie magia, ci și la gura sobei unde 

basme vechi sunt povestite cu blândețe de către 

bunica. Pe masă, stau frumos așezate vase de 

porțelan prețioase ce așteaptă bucatele alese ce 

vestesc apropierea Crăciunului. 

În timp ce o mână talentată desenează 

neasmuite flori de gheață, pe derdeluș este larmă 

mare, deoarece o mulțime de copii sunt curioși ce 

putere au noile lor săniuțe. Nu prea departe se află 

patinoarul asemuit cu o oglindă de cristal, unde 

balerine grațioase dansează asemenea unor lebede 

delicate. La o aruncătură de băț, oamenii de 

zăpadă prind viață ajutați de o mulțime de mânuțe 

ce vor să transforme peisajul într-o adevărată eră a 

oamenilor de gheață. 

Într-un cuvânt, iarna ne umple sufletul de 

bucurie cu toate darurile pe care ni le oferă cu 

multă generozitate. 

Alexe Maria, clasa a V-a 

 

Taina iernii,  

secretul din căsuță 
 

Iarna a ajuns din nou în satele și casele din 

țara noastră. Aceasta aduce cu ea sărbători, 

fericire, frig și zăpadă, timp petrecut în armonie 

alături de cei dragi. 

În prima parte a acestui anotimp, pe data de 

6 Decembrie, este Sfântul Nicolae. Cu această 

ocazie, copiii își pregătesc sârguincios ghetuțele, 

lustruindu-le. Apoi, Moș Nicolae vine peste 

 Feerie de iarnă  
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noapte, punând în ghetuțe dulciuri, jucării sau o 

nuielușă pentru cei mai năzdrăvani. Bradul de 

Crăciun se împodobește cu ornamente 

strălucitoare desprinse parcă dintr-un tărâm de 

basm. În timpul serii dinspre 24 Decembrie către 

25 Decembrie, alt moș, de data asta Moș Crăciun, 

își face apariția și pune cadouri copiilor sub brad. 

În ziua de Ajun, văd copii cum ies afară, 

care se joacă în zăpada ce scârțâie metalic sub 

pașii lor mărunți și vioi. Aceștia sunt îmbrăcați 

gros, deoarece afară frigul e năprasnic și le 

înroșește obrăjorii bucălați numaidecât. Aceștia 

fac îngeri în zăpadă, se „luptă” cu bulgări de 

zăpadă, construiesc oameni de zăpadă și se dau cu 

sania. Afară ninge cu steluțe argintii de zăpadă. Ce 

mai distracție! Mă alătur și eu copiilor.Dintr-odată 

vedem două case acoperite cu zăpadă. Când am 

intrat acolo, era o casă simplă, dar prietenul meu, 

Olaf, vede dintr-un colț că strălucește ceva. Nu 

știam ce, așa că am tras de covor și am găsit un 

tunel. Nu era foarte lung, dar am decis să mergem.  

 
Când am trecut de el, am zărit o siluetă 

măruntă: era un spiriduș. Nu ne-a venit să credem, 

eram șocați, dar spiridușul era și mai speriat. Ne-a 

dat o poțiune și, când am băut-o, am devenit de 

mărimea acestuia. Eram uimiți. El ne-a introdus în 

atelierul lui Moș Crăciun. Nu ne venea să credem 

ochilor! Ne-a arătat cum se fac jucăriile, cum le 

împachetează frumos și ne-a invitat chiar la 

Petrecerea Spiridușilor! Dar noi voiam să îl 

întâlnim și pe Moș Crăciun, așa că ne-a dus la 

acesta. Moșul era surprins să ne vadă, dar a fost și 

bucuros în același timp. 

Odată ajuns acasă, eram foarte fericit: 

știam că sunt unul dintre copiii norocoși care a 

văzut cu ochii săi atelierul magic. Era timpul cinei, 

iar în casă mirosea a cozonaci, a mâncare 

tradițională și a multă sărbătoare! Iar eu păstram în 

suflet un secret nemaipomenit! 

Ștefan Cotoman, clasa a VI-a 

Crăciunul 
 

Într-o zi de iarnă, m-am trezit și am 

observat pe calendar o zi deosebită, Crăciunul. 

Afară ninge cu niște lacrimi înghețate, 

crengile copacilor s-au împotobit cu beteală 

argintie, gerul, vrăjitor aspru și sălbatic, s-a 

strecurat prin văzduh și a acoperit totul cu un văl 

de promoroacă țurțuri lucitori. Casele și-au pus 

căciuli de blană albă și fulgii de nea dansează prin 

aer ca niște grațioase balerine. 

Am coborât în bucătărie unde mirosea a 

cozonaci, scorțișoară și portocale. Mama pregătea 

masa îmbelșugată, iar tata împreună cu sora mea 

împodobeau bradul cu globuri strălucitoare. 

Când noaptea se lăsă, toată familie se uita 

la un film de Crăciun. Dipă aceea, am deschis cu 

emoție cadourile primite. 

Crăciunul este important pentru mine, 

deoarece are un farmec aparte și pot să stau alături 

de familia mea. 

Delayat Emma, clasa a V-a 
 

Hoțul de cadouri 
 

Era seara de Crăciun. 

Afară vântul rece mișcă ușor crengile 

copacilor, steluțe mici și albe pluteau în zbor 

așezându-se peste tot. 

În această noapte, mii de copii colindă, 

vestind Nașterea Domnului. Noi așteptăm cu 

nerăbdare venirea Moșului, sperăm să ne aducă 

lucruri frumoase. 

Am adormit cu greu, nerăbdători să vină 

ziua următoare. A doua zi, de dimineață, când 

ne-am trezit, nu am găsi tniciun cadou sub brad. 

Ne-am uitat mai bine și am văzut niște urme 

mici, suspecte. S-au trezit și părinții. Le-am 

povestit ce s-a întâmplat și au rămas uimiți. 

Împreună, am început să facem pe detectivii, să 

aflam cine este hoțul de cadourii. După câteva 

minute, am observat că urmele duceau la cușca 

câinelui nostru, Max. Acestui prieten al meu, cu 

ochii blânzi și albastri ca zarea, îi plăcea să fure 

lucrurile noastre. Le-am recuperat pe toate și 

împreună am deschis cadourile. 

A fost o seară minunată, plină de lumin și 

căldură, iar Crăciunul unul plin de peripeții. 

Ghimpețeanu Nicolas, clasa a IV-a 
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Iarna... ca-n poveşti! 
 

Sunt în parc. În liniştea neclintită ca de rai, 

mă bucur de peisajul strălucitor şi încremenit. 

Mantia regală a iernii acoperă parcul vesel de 

odinioară. 

Deodată, o rază de argint îmi taie calea, iar 

aleea pe care mă plimbam se umple de culoare... 

Silueta scânteietoare a Crăiesei Zăpezii prinde 

contur în faţa mea, iar un glas cristalin mă îmbie: 

- Cât de mult mă bucură întâlnirea cu tine, 

copil cuminte! 

Cu emoţie, am reuşit să-i răspund: 

- Eşti în visul meu sau chiar tu, Crăiaso? 

- Nu visezi, sunt adevărata regină a iernii şi 

m-ai chemat prin gândurile tale frumoase 

ca să îți vorbesc despre împărăţia mea. Te 

invit în caleaşcă, pentru a merge în castelul 

de cristal în care locuiesc. 

N-am apucat să-mi arăt recunoştinţa, că am şi 

ajuns în faţa unui paj care ne-a întâmpinat cu flori 

de cristal şi cu clinchete de clopoţei. 

Coloanele sculptate în gheaţă, jilţul maiestuos 

şi pajii jucăuşi descriau o atmosferă de basm. 

Cuvintele mele n-ar fi suficiente pentru a arăta 

frumuseţea ireală a palatului. 

La întoarcere, Crăiasa mi-a dăruit un talisman, 

spunându-mi: 

- Primeşte acest suvenir şi, când te vei simţi 

singur, gândeşte-te la mine... Voi veni, ca 

să îți aduc fericirea! 

- Nu am cuvinte să-ţi mulţumesc, i-am 

răspuns emoţionat. 

I-am urmat sfatul şi am chemat-o de fiecare 

dată când tristeţea mă copleşea. 

Zeiţa iernii mi-a mângâiat sufletul! 

Negru Ștefan, clasa a IV-a 

 

Magia Iernii 
 

Era 23 decembrie. Lara făcea fursecuri și 

turtă dulce pentru Moș Crăciun. Era nerăbdătoare 

să fie seara de Crăciun. 

În jurul casei ei erau copaci de zahăr și 

fulgii de nea pluteau prin aer ca un roi de fluturi 

albi. 

Lara aștepta lângă șemineu să se facă ora 

18:00 ca să meargă la colindat. Ca să nu se 

plictisească și-a făcut o ciocolată caldă și s-a jucat 

cu pisica ei Pufi. 

Era ora plecări. Își luă două pungi și plecă. 

Când a ajuns era așa obosită încât adormi pe loc. 

A doua zi se uită pe geam și văzu ca 

zăpada era până la genunchi. Nu a mai stat pe 

gânduri și afară sa facă un om de zăpadă. Omul de 

zăpadă avea în loc de ochi două pietre și 

bineînțeles in loc de nas un morcov. După câteva 

ore mama ei o chemă la masă. 

 
Se făcuse seara și Lara a făcut bradul. Fata 

încălzise lapte, a luat fursecurile și le-a pus pe 

masa de lângă șemineu. Când s-a trezit și-a luat 

pisica și a mers să vadă ce a primit. Lara primise: 

o rochie, carioci, o pijama două păpuși, un 

lănțișor, un penar și Pufi a primit o casă de pisici și 

o jucărie. Lara voia sa meargă în camera ei sa se 

joace dar o cutie mică de sub brad i-a atras atenția. 

Merse încet și deschise cutia. Era nelămurită. În 

cutie era doar un glob vechi. Deși era vechi, Lara a 

pus globul în brad. 

Venise noaptea asa ca Lara s-a culcat. În 

timpul nopții a mers să bea apă dar văzu o lumină 

care venea din camera cu bradul. A luat-o pe Pufi 

în brațe și intră in cameră. Văzu ca globul pe care 

îl primise lumina. Lara a luat globul și a închis 

ochii. Când i-a deschis era în satul lui Moș 

Crăciun. Erau spiriduși peste tot. Uni patina,altii 

făceau oameni de zăpadă și alții se dădeau cu 

sania. 

În sat erau tot felul de magazine:de 

dulciuri, de ciocolată caldă și era chiar și o poștă. 

Bineînțeles că erau și fabrici de jucării. Lara era 

uimită însă lui Pufi îi plăcea doar magazinul de 

pisici. 

În sfârșit îl văzu și pe Moș Crăciun. 

-Bună, Lara! 

-Bună, Moș Crăciun! 
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-Eu te-am ales pe tine să îmi fii de ajutor. 

-Mulțumesc! Dar trebuie să merg acasă. 

-Stai liniștită! Aici un minut este o secundă. 

După ceva timp Lara văzu un om înalt care urca în 

copac vrând să fure steaua. 

-Moșule, vino repede! a strigat ea. 

Dar degeaba. Nimeni nu a răspuns. 

Lara se gândi: E doar o stea… Ce se poate 

întâmpla… 

Dar tocmai când a luat steaua în sat totul 

era pe dos. În loc să facă jucării elfii le stricau și în 

loc sa fie fericiți erau nervoși. 

Când Lara a vrut să fugă se trezi la ea în 

casă. Când părinții adormira din nou, Lara a mers 

în satul lui Moș Crăciun. În sat totul era urât. Lara 

se gândi ce să facă, și tocmai atunci îl văzu pe 

omul care a furat steaua. A alergat spre el și a 

strigat: 

-Stai! Lasă steaua și pleacă! Uite ce ai făcut! 

Omul se opri și spuse: 

-Și eu ce primesc? 

-Poți locui fericit aici cu tot ce vrei. 

El i-a dat steaua și își ceru scuze. 

Lara a pis steaua în brad și totul era normal. 

Chiar atunci ajunse Moș Crăciun. 

-Lara, totul a fost fals! A fost un test sa vad dacă te 

descurci. 

-Și am trecut? 

-Bineînțeles! 

Până și azi Lara îl ajuta pe Moș Crăciun 

alături de pisica ei. 

Nicolescu Eva, clasa a IV-a 

 

Magia Crăciunului 
 

Era Ajunul Crăciunului. Afară ningea ca-n 

povești cu fulgi de nea strălucitori. Tina era 

nerăbdătoare să vadă ce-i va aduce Moșul, mâine 

dimineață. Își făcea temele și nu putea să-și ia 

gândul de la toate cadourile minunat împachetate, 

așa că mai greșea câte o adunare sau înmulțire. 

Era foarte fericită, până când mama ei a intrat pe 

ușă tristă. Aceasta se uită în ochii Tinei și îi spuse: 

- Draga mea, îmi pare foarte rău, dar 

anul acesta nu îți poate aduce Moș 

Crăciun nimic ... 

- De ce? întreabă Tina îngrijorată. 

- Pentru că... nu mai are destule jucării... 

Știu că te-am dezamăgit, dar nu avem 

ce să facem. 

Adevărul era că mama Tinei nu avea destui 

bani pentru cadouri și nu știa cum să-i spună. 

Mama ieși din camera fetiței, iar ea începu 

să plângă. 

Familia lor locuia într-o încăpere mică, cu 

chirie, dar, totuși, se mulțumeau cu ce aveau. Tina 

știa prea bine că situația lor nu este una tocmai 

bună, mai ales că în această iarnă gerul ăși făcuse 

apariția mereu și era din ce în ce mai frig. 

Fata și-a șters lacrimile, s-a îmbrăcat și a 

plecat afară. 

Totul în jur era alb ca spuma laptelui. 

Fulgii de nea dansau ca niște grațioase balerine. 

Era o atmosferă minunată, dar fata nu se putea 

bucura de ea. 

Se înserase. Tina intra în casă, se schimbă 

și se culcă. 

Se trezi în miezul nopții și auzi clopoței. A 

mers să vadă de unde se aud,  iar, când ajunse 

lângă brad, îl văzu pe Moș Crăciun! 

- Moșule! spuse Tina. 

- Ho, ho, ho! M-ai prins! 

- Credeam că nu mai ai cadouri și pentru 

mine! zise fata confuză. 

- Cum adică? Normal că am cadouri! Nu 

mai crede mereu ce spun adulții, mai 

greșesc și ei câteodată! Acum, scuză-

mă, dar trebuie să plec! O să descoperi 

mai multe mâine dimineață. 

Moșul dispăru, iar Tina se trezi din nou 

culcată pe pat. Adormi repede. 

Dimineața, Tina îi trezi pe părinții ei care 

erau foarte surprinși să vadă cadourile frumos 

ambalate sub brad. 

Fata se așeză să le deschidă, dar văzu un 

bilețel. Îl deschise și citi. 

 
 

 De atunci, Tina a primit mereu cadouri de 

Crăciun și nu a mai pus niciodată la îndoială 

puterea magică a Moșului! 

Rada Anastasia Ioana, clasa a IV-a 

Dragă TINA, 

Tu ești cel mai cuminte copil de pe 

lista mea. Vreau să-ți spun doar că 

nu trebuie să te îndoiești niciodată că 

voi veni la tine.  

Îți voi face mereu surprize  

minunate de Crăciun! 

 

            Cu drag,  

        Moș Crăciun! 
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Întâlnire cu Crăiasa Zăpezii 
 

Era iarnă. Eu mă plimbam prin pădure și, 

deodată, am văzut cum Crăiasa Zăpezii arunca cu 

fulgi de nea spre pământ. Era atât de frumoasă! 

Părul ei strălucea ca gheața în bătaia soarelui și 

purta o rochie albă și moale. 

Ea a coborât pe pământ cu însoțitorii ei, 

doi oameni de zăpadă și m-a întrebat dacă vreau să 

merg pe tărâmul ei, iar eu am răspuns că da, mi-aș 

dori foarte mult să cunosc casa ei. Am urcat pe o 

scară de gheață până în nori. Acolo era tărâmul ei. 

Era foarte frig, dar mirosea foarte bine: a 

portocale, cozonac, chec și scorțișoară. Ea mi-a 

spus povestea ei în timp ce mâncam o felie de 

cozonac cald. 

La un moment dat, m-am uitat la ceas și 

mi-am dat seama ca trebuia să plec. I-am spus că 

trebuie să mă întorc acasă, căci, altfel, părinții mei 

se îngrijorează și am plecat, dar nu cu mâna goală. 

Mi-a oferit o cutie învelită în hârtie poleită și mi-a 

spus să o deschid când ajung acasă. 

Când am ajuns acasă, am deschis cutia cu 

nerăbdare și în ea era o rochie la fel ca a Crăiesei, 

albă, moale și fină ca sărutul mamei. Și era pentru 

mine! 

Am fost atât de fericită în acea zi, încât am 

adormit cu rochița în brațe și am visat cum dansam 

îmbrăcată în ea la balul fulgilor de nea! 

Ce zi frumoasă am trăit! 

Tulea Ilinca Maria, clasa a II-a 

 

Un mister cu zahăr pudră 
 

,,O, Christmas Tree…, O, Christmas 

Tree!”… 

Iubesc colindele, voi, nu? Chiar dacă nu le-

aș îndrăgi, tot aș fi nevoită să le ascult, căci în 

această magică perioadă a anului, dedicată 

miracolelor și familiei, tot orașul are chef de 

sărbătoare. În toate casele în care vei avea plăcerea 

să intri, este imposibil să nu fii fermecat de 

decorațiuni, miros de turtă dulce și cozonac, 

colinde, ciocolată caldă, bunicuțe care împletesc 

nepoților ciorăpei festivi, care să le încălzească 

piciorușele întreaga iarnă… Și să știți că nici 

străzile orașului nu se lasă mai prejos, acestea 

fiind îmbrăcate cu luminițe mii. Oh, câte minuni 

specifice lunii ,,Undrea’’! 

Dar unele dintre cele mai importante 

elemente care contribuie enorm la această 

atmosferă festivă sunt natura și peisajele mirifice 

create de către aceasta, căci norii plumburii au 

început să cearnă steluțe argintii care zboară pe 

aripile nevăzute ale vântului, oferindu-ne 

spectacole gratuite, în timp ce fluturași lucitori 

gătesc pământul înghețat, iar vata de zahăr căzută 

din cer se așterne pe întreg pământul… 

 
Ce să vă mai spun ? O, da ! Crengile 

copacilor s-au îmbrăcat în paltoane de nea și și-au 

luat mănuși de puf, iar veselele căsuțe și-au tras 

peste urechi căciuli groase de lână. 

Prietena mea, Crăiasa Zăpezii a ajutat elfii 

omătului să coasă pe la geamuri minunate broderii 

de gheață. Vremea nu era foarte veselă, iar zăpada 

cădea puzderie, măruntă și deasă, însă cu toate 

acestea oriunde te uitai zăreai peisaje de 

neconceput: pădurea era toată un castel cu turle 

argintate prin care doar vântul mai îndrăznea să 

treacă, potecile se decoloraseră și peste câmpii, 

dealuri și munți se așternuse o plapumă călduroasă 

de lumină ce proteja semințele plantate toamna. 

Anotimpul alb a adus naturii odihna anuală 

binemeritată. 

Eu însă v-am convocat azi, aici, nu pentru 

a vă vorbi despre vreme sau decorațiuni , bine, 

poate puțin și despre decorațiuni, ci pentru a vă 

povesti o întâmplare petrecută anul trecut, în 

Ajunul Crăciunului. 

Hai, să încep… Era Ajunul Crăciunului, 

după-amiaza, mai exact. 
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Fiind mirifică seară în care Crăciunul își flutura 

magica baghetă pe deasupra lumii, păstrând tot ce 

e bun și frumos, înseamnă că totul trebuia să fie 

gata pentru sosirea unui oaspete special. Vă dau un 

indiciu, este un personaj foarte îndrăgit de toți 

copiii, care alunecă pe horn, fără a-și rupe vreun 

os, poartă un costum roșu ca sângele și are o barbă 

lungă și brumată și, de obicei, dacă ai fost 

cuminte, îți lasă cadouri. Așa că eu, mama și 

surioara mea ne bucuram de una dintre tradițiile 

mele preferate, aceea de a face fursecuri, cu 

variate forme festive…Mmm, mirosea delicios ! 

Scorțisoară, nucșoara, vanilie, multă glazură și 

bombonici… 

Ne-am apucat de fursecuri, am făcut 

aluatul, în el am pus făină, care a ajuns și pe noi, 

lapte, ouă, miere, unt si am uitat  mai ce…, l-am 

întins pe masă, l-am decupat în diverse forme: 

omuleț de turtă dulce, fulg de nea, glob, brad, stea, 

om de zăpadă, după care le-am pus în cuptor, la 

copt. Au stat acolo ce au stat, apoi le-am scos și le-

am pus la răcit pentru a le decora. 

Însă, în momentul în care voiam să 

decorăm fursecurile, am observat că din ele 

lipseau câteva. Cineva ne fura delicatesele de 

Crăciun! Noi nu le-am luat, l-am întrebat pe tata, 

dar și el a spus că nu le-a luat, iar alte persoane nu 

mai erau în casă… Hmm, foarte ciudat ! 

Am decis să trecem cu vederea 

întâmplarea, dar și din tăvile următoare dispăreau 

fursecuri, chiar înainte de a le decora. Așa ceva era 

inacceptabil. Trebuia să facem ceva, dar ce ? Apoi 

mi-a venit ideea, cînd am văzut-o pe surioara mea 

că lăsa urme de făină pe oriunde mergea… O, da ! 

Capcana perfectă ! Însă nu vă spun care era 

aceasta. 

 
Am scos o nouă tavă cu fursecuri din 

cuptor si am lăsat-o la răcit, iar noi am plecat din 

cameră. Când ne-am întors în bucătărie, lipseau 

din nou prăjituri, dar capcana a mers. Urme 

minuscule de zahăr pudră (pe care l-am pus pe jos 

intenționat) ieșeau din bucătărie, traversau holul, 

intrau în sufragerie și se opreau lângă bradul 

fermecat, cu cetina tot verde, care găzduia bucuros 

globulețe colorate, luminițe multicolore și beteală. 

M-am uitat sub el și... nu o să vă vină să credeți ce 

am văzut. Decoraținea de pluș, sub formă de 

spiriduș, apărută printre decorațiunile de Crăciun 

nu știu de unde, pe care am așezat-o lângă brad și 

Moș Crăciunul decorativ, mânca, ghiciți ce?... 

Fursecurile noastre. 

Când am văzut asta, mi-am zis că visez, că 

nu are cum să fie real și probabil m-a luat somnul 

la filmul de Crăciun la care ne uitam, mai 

devreme. M-am ciupit cât de tare am putut, dar mi 

s-a demonstrat că nu visam, iar totul era real. 

Uimitor! L-am întrebat: 

- Cine ești? 

- Cum adică cine sunt? răspunde acesta, puțin 

deranjat de întrebare. Sunt minunatul, importantul 

și bine cunoscutul șef al spiridușilor de la Polul 

Nord! 

- Dacă este adevărat ce spui, cum de ești aici și nu 

la Polul Nord să supraveghezi munca spiridușilor ? 

- Am treburi oficiale de îndeplinit, pe care nu i le 

pot spune unei fetițe. 

- Poftim ?! A, stai, te referi prin treburi oficiale la 

furtul de prăjituri și mințitul ? 

- Cum adică mint ? Nu este frumos ce spui. 

- Ești verde la față, ceea ce înseamnă că minți. 

- Of ! M-ai prins ! Dar de unde știai că mă fac 

verde când mint ? 

- Îmi place foarte mult să citesc, iar în această 

perioadă am citit foarte multe povești despre 

Crăciun, iar într-una dintre acestea era și această 

informație. 

- Am înțeles ! 

- Zi-mi adevărul, ce faci aici, când ar trebui să fii 

la Polul Nord? 

- Crăciunul trecut, când am ajuns în această casă, 

am vrut să-i fac o farsă Moșului, pentru că ador 

farsele, așa că m-am dat drept decorațiune, iar 

naivul de el chiar a crezut acest lucru. E hilar! 

Problema este că a crezut-o atât de mult, încât… 

- Te-a lăsat aici. 

- Da. Poate a vrut să trag o învățătură din acest 

lucru și anume aceea că nu este frumos să faci 

farse. 

- Exact. Eu una nu cred că a crezut că ești o 

jucărie, mai mult ca sigur a vrut să îți dea o lecție. 
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- Poate ai dreptate. Oricum, am stat un an în cutiile 

cu decorațiuni așteptând să vină seara aceasta 

pentru a mă putea întoarce la Polul Nord. 

- Ok, atunci te las să aștepți, dar nu ne mai fura 

fursecurile ! Ai înțeles !? 

 
- Bine, bine, dar îmi era foooarte foame. Nu este 

ușor să stai nemâncat un an de zile și să reziști 

apoi acestor miresme îmbietoare. 

Astfel, l-am lăsat singur pe micul spiriduș și m-am 

întors la decorat prăjituri, nu înainte de a-i mai da 

câteva fursecuri pentru a mă asigura că nu va mai 

veni să-și ia singur. 

A doua zi, lângă brad se aflau doar 

cadourile, luminate de luminițele multicolore și de 

razele palide și fără putere ale soarelui iernatic, ce 

pătrundeau subtil printre florile de gheață desenate 

pe geamuri. După ce am desfăcut cadourile, am 

căutat spiridușul hoțoman, dar nu l-am găsit 

nicăieri, ceea ce  înseamnă că Moșul l-a iertat și l-
a luat acasă. 

Tache Irina, clasa a VI-a 

 

Feerie de iarnă 
 

Este vineri, 24 decembrie, Ajunul, una 

dintre acele zile învăluite din atmosfera 

Crăciunului. Toată casa miroase numai a cozonacii 

proaspeți ai bunicii, merele coapte ale mamei, 

cojile de portocale lăsate pe sobă ale bunicului și 

scorțișoara din ciocolata caldă a tatei, iar agitația 

celor din casă îmi amintesc de roii de fluturași ce 

dansau și alergau prin aer la prânz, când afară 

ningea naiv. 

Ușor ușor se înnoptează și noaptea începe 

să își aprindă luminile una câte una, în timp ce eu 

privesc printre jaluzelele albăstrii ale camerei mele 

cum podoabele reci ornează ramurile goale ale 

copacilor ce sunt asemenea unor soldați muți și 

reci, cu zale argintii, învăluiți în dantele albe, 

cercelate care dorm adânc pe timp de ninsoare, 

atunci când zăpada se cerne mereu, fără oprire. 

Ieșind pe balcon, simt gerul vrăjitor, aspru și 

sălbatic ce s-a strecurat prin văzduh și acoperă 

totul cu un văl de promoroacă și țurțuri lucitori. De 

acolo,  poți observa cel mai bine casele care și-au 

pus căciuli cu blană albă și poți simți planeta care, 

pentru o clipă, parcă a încremenit într-o liniște de 

început de lume, peste care cad neîncetat fulgii 

mari și pufoși precum într-un basm povestit de 

străbunica la gura sobei. 

Pe cer, cununa de steluțe argintii lucește 

asemena unor făclii, lăsând o stea pe dinafară, ușor 

de observat. Razele aceleia fac ca pătura de nea să 

capete sclipiri de diamant. Speriată, intru repede, 

trag perdeaua și mă duc să mă spăl pe ochi. După 

ce ies din baie, vreau să îmi întind pătura și pe 

pernă găsesc o scrisoare. Deschid plicul și pe o 

foaie pictată în culorile iernii găsesc următoarele 

cuvinte scrise îngroșat: 

 IUBIRE, SACRIFICIU, RĂBDARE, 

BUCURIE, ONESTITATE, ASUMARE, 

ORGANIZARE, ÎNCREDERE, DREPTATE. 

Nu înțelegeam ce a vrut exact să spună, dar 

când mi-am luat ochelarii ca să le citesc încă o 

dată, la geam a apărut cineva... Era o frumoasă 

domnișoară ce purta o rochie cusută cu ace de 

gheață și împodobită cu mii de steluțe lucitoare și 

argintii... era chiar Crăiasa Zăpezii. 

Am invitat-o în casă și am început să stăm 

de vorbă în legătură cu scrisoarea. Mi-a spus că 

pentru a reuși anul ce vine să realizez tot ceea ce 

mi-am propus, am nevoie de aceste valori la care, 

bineînțeles, trebuie să adaug ingredientul cel mai 

special, curajul. 

Pentru a lua o gură de aer, am mers către 

lacul din apropierea casei mele. Ca să îmi arate că 

eu pot controla întotdeauna lucrurile pe care le fac, 

crăiasa a atins apa lacului cu degetele și a 

transformat-o într-o oglindă de cleștar. Fulgii ușori 

și albi ca florile de cireș se jucau prin văzduhul 

cenușiu apoi, la semnalul prințesei, se lăsau agale 

pe pământul somnoros. 
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La final, crăiasa a trebuit să plece înapoi de 

unde venise, lăsând în spate șiragul de săniuțe de 

pe ulița satului. 

În acea seară, am înțeles cu adevărat sensul 

vieții și scopul acesteia, echilibrul dintre muncă și 

relaxare, timpul petrecut tine însuți, dar și 

esențialul - că nașterea lui Iisus aduce lumină în 

sufletele oamenilor, iar aceștia simt în inimile lor 

chemarea divină și sunt cu adevărat mai buni, mai 

senini, mai darnici. 

Tudor Diana, clasa a VII-a 

 
 

 

 

 
 

Pe aripi de HAIKU 
 

O frunză cade, 

o clipă zboară 

şi ne trezim iarna. 

Pădurea zumzăie, 

păsărele cântă fericirea, 

florile aclamă. 

Vântul foşneşte 

prin ochi de primăvară: 

soartă deschisă. 

Ghiocei străvechi 

răzbat încet prin albe 

speranţe de vis. 

Chitară albă 

Ce cântă duioşia 

Rozei închise. 
Copac albastru 

din inimă adâncă: 

sunet al stelei. 

 

Benția David, clasa a VII-a 

 

 
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 

 

Apus de soare, 

nisip fin pe tălpi ude, 

valuri nasc vise. 

Vals în zi de mai, 

parfum în flori de cireș, 

gând pur dăruiesc. 

Zbucium amar am, 

dorința-mi naște chin, 

fost-ai plecat și vei fi... 

Visez în taină, 

Negru în flacără văd, 

Te simt, înger crud! 

 

Poezia,  
muzica  

îngerilor 
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Atingerea ta, 

mătasea-o umbrește, 

fior cald ia-mă! 

Buică Maria, clasa a IX-a 

 
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 

 

Marea albastră 

Cu glasul ei cel dulce 

Şopteşte duios. 

Cerul albastru 

visează la mai multe 

stele argintii. 

Un vânt puternic 

Izbeşte răutăcios 

Un val maritim. 

Pe cerul senin 

Cu-n galben soare zboară - 

Un fluture mic. 

 

Matei Nicoleta, clasa a V-a 

 
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 

 

Cuprinzând luna 

Braţe întinse spre cer 

Lacrimi pe obraz. 

Luna veghează 

Peste visele mele 

Arcuş pe strună. 

Luna printre crengi 

Legănată de ramuri 

Şoptea vântului. 

Frunză uscată 

Tremurătoare în aer 

Lacrima florii. 

 

Prioteasa Ștefan, clasa a VII-a 

 
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 

 

 
Floare gingaşă 

Plină de frumuseţe 

Dansează un vals. 

Marea albastră 

Un delfin cenuşiu 

Sărind în apă. 

Podoabe arse 

Soarele înflăcărat 

Dogoare totul. 

Sămăreanu David, clasa a VII-a 

 
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 

Mărul te-mbie 

Cu fructul său de aur 

Toamna darnică. 

Sevele cântă 

Viţa-de-vie plânge 

În poloboace. 

Vin păsărele 

cu vestea cea mai mare 

e primăvară. 

 

Stoica Eveyn, clasa a VI-a 

 
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 

 

Adoarme o stea 

Lacul tace în noapte 

Vântul şuieră. 
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Pământul reavăn 

Parfum de raze calde 

Se joacă noaptea. 

Culoarea curge 

Cerul dispare în nori 

Soarele râde. 

Şopteşte marea 

Doineşte focul aprig 

Jocul scoicilor. 

 

Tudor Diana, clasa a VII-a 

 

 

Poezie dedicată lui  

Mihai Eminescu 
 

O, tu, poet nemuritor, 

Luceafăr între stele, 

De multe doruri purtător, 

Tu rătăcești prin ele. 

 

O, grăitor de adevăr, 

Puțin știut de lume, 

Al nostru răsfirat popor 

Slăvește al tău nume. 

 

O, fiu al codrului de ieri, 

Codrul de azi ți-e fiu, 

Acum el naște mari averi, 

Pământ rămas pustiu. 

 

Te plânge-o țară, drag erou, 

O țară greu rănită, 

Căci știe doar al tău ecou, 

Cât o mai sta unită. 

Te plânge lacul, plin cu flori, 

În el tremură luna, 

Te cântă vântul, calzi fiori, 

Valul te poartă-ntruna. 

 

O, trecătoare-i viața asta, 

Ne poartă cum vrea Dumnezeu, 

Și noi ne-om întâlni cândva, 

Tu n-oi fi tu, și-oi fi alt eu. 

 

Georgescu Ana Maria, clasa a IX-a 

 

Cvintete în amintirea 

lui Eminescu 
 

Eminescu 

Creativ, sclipitor, 

Scriind, dăruind, visând 

Este un poet etern  

Genial. 

 

Luceafărul 

Îndrăgostit, neînţeles, 

Dorind, visând, călătorind. 

El arată înflăcărarea eternă 

Iubeşte. 

 

Nemuritor 

Frumos, deştept 

Învăţând, înfrumuseţând, transmiţând 

Creaţii „pline de-nţelesuri”. 

Vibrează. 

 

Poetul 

Visător, romantic, 

Creând, plăsmuind, cugetând 

Ne-a lăsat moştenire opera sa 

 

Eternă. 

Eminescu, 

Iubitor, zâmbitor, 

Creând, gândind, scriind, 

A compus poezii valoroase 

Iubind. 

 

Fluturaş 

Mic şi drăgălaş, 

Zburând, minunând, plutind, 

În culori te împleteşti, 

Gingaş. 

Ivana Bianca, clasa a V-a 
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  Regina mea 
 

Privesc spre cerul plin de stele, 

Privesc şi văd visele mele, 

Ne văd pe noi dansând sub clar de lună, 

Mă văd pe mine ȋmpletind din flori cunună. 

De sus, din nori, priveşte însăşi ea: 

Regina mea, regina mea. 

 

Dar seara suflu-n lumânare 

Şi toată-nchipuirea mea dispare, 

Dispare-n chip de porumbel, 

Pleacă cu tot, cu tot cu el 

Şi mai ramân doar eu cu ea:  

Regina mea, regina mea. 

 

Iar tu din ceruri mă priveşti  

Şi ca o mamă mă grijeşti, 

Cât ai clipi pătruns-ai prin fereşti, 

Te-apleci şi la ureche ȋmi şoptești: 

-Voi sta aici şi te voi proteja, 

Voi fi mereu ,,regina ta” ! 

Georgescu Ana Maria, clasa a IX-a 

 

 

Dascălului meu 
 

Am căutat cuvinte dulci ca mierea şi 

gingaşe ca mătasea; am căutat cuvinte limpezi ca 

recile izvoare; am căutat cuvinte înflorate şi unice 

prin înţelesul lor, dar nu le-am găsit decât pe 

acestea … 

De mult timp, nu l-am mai întâlnit... 

Domnul învăţător avea o privire blândă şi albastră 

în care  mă pierdeam cu bucurie. 

De mult timp nu i-am mai auzit glasul 

duios şi limpede; mi-e dor  de vremurile când îmi 

vorbea cu vocea-i uşoară, pe bancă, sub castanul 

din vie ; mi-e dor de viaţa de atunci… 

Măcar pentru o clipă aş vrea să redevin 

copil, să simt feeria vârstei inocente, să îi citesc 

ochii precum o carte-n care e cuprinsă toată 

întelepciunea cunoaşterii umane, să fiu din nou 

fetiţa din banca întâi  care stătea  mereu cu mâinile 

pe sus… 

 
Mi-aş dori să redevin eleva bunului meu 

dascăl, să mă înveţe din nou primele slove, să îmi 

citească, cu glas duios, primul abecedar, poveştile 

în care ne cufundam imaginaţia … 

Mi-aş dori să redevin fata cu părul strâns în 

codiţe, iar când, cu vorbe dulci, răspundeam 

corect, învăţătorul meu îmi zâmbea cu mulţumire 

şi tare mândru era de  mine … 

Mi-aş dori să reînviez clipele când ne 

plimbam prin grădina verde a dumnealui, în care 

mă pierdeam ca într-un vis …. 

Mi-aş dori să-l  revăd, să îi mulţumesc 

pentru învăţăturile pe care mi le-a dat, pentru acei 

ani în care mereu îmi dădea sfaturi, pentru atâtea 

ore în care ne plimbam şi povesteam, pentru că, 

spre marea mea bucurie, eram vecini. Se întâmpla 

să plâng de necazurile de-acasă, iar domnul 

învăţător era atunci şi confidentul meu, singurul 

om căruia îi puteam spune tot adevărul. 

Aş vrea să-i mai văd ochii albaştri şi barba 

încărunţită; aş vrea să-l  mai ajut să se ridice de pe 

banca din grădină sau să îi  aduc bastonul când îl 

cere… aş vrea... orice legat de dumnealui! 

Ce greu este să-mi scriu amintirile, să 

mânuiesc aceste umbre ale trecutului, să plâng  la 

Profesorilor noștri,  

cu dragoste  
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fiecare frază scrisă…, dar totul pentru bunul meu 

dascăl! 

Pe de o parte–mi vine a râde la gândul că va auzi 

de mine, iar pe de alta –mi vine a plânge  de  dorul  

dumnealui… 

Dar e mai bine să nu  mai scriu despre 

trecut, despre amintirile dulci ori amare ale 

copilăriei mele. 

Acum sunt  femeie-n toată firea, aşezată la 

casa ei. De când viaţa m-a dus departe de dascălul 

meu, totul mi-a mers bine: întâi am intrat la liceu 

şi tare greu mi-a fost la început. Profesorii erau şi 

ei buni cu mine, blânzi şi duioşi, dar niciunul ca 

învăţătorul meu. După liceu, am intrat la facultate, 

pe care am terminat-o cu bine, căci  niciodată nu 

am uitat vorbele dumnealui: “ Luptă pentru tot ce 

vrei de la viaţă … “ .  După facultate, am început 

să scriu despre copilăria mea şi despre dascălul 

meu, mi-am căutat de lucru.. . Mi-am găsit uşor un 

post de profesoară. Copiii mă plăceau şi eu îi 

iubeam la rândul meu. Totul era bine … 

Doar datorită dascălului meu, am luat-o  pe 

acest drum şi am ajuns departe. Acum locuiesc 

tocmai în Franţa, căci, la puţin timp după ce am 

terminat de scris, am trimis un volum de amintiri 

unei edituri şi mare mi-a fost mirarea când m-au 

anunţat că-l vor publica. Nu va imaginaţi cât am 

putut să plâng, de data aceasta de bucurie, că mare 

parte din carte avea în centru figura învăţătorului 

meu iubit, căruia i-am păstrat o stimă deosebită 

toată viaţa. Editorii m-au întrebat de este real ori 

ba, ei voiau chiar să-l  cunoască, să-i mulţumească 

pentru tot ce m-a învăţat. Datorită dumnealui, eu 

am scris. Sper că datorită mie, alţii vor scrie  la 

rândul lor şi astfel se va naşte creaţia din 

educaţie… 

 

Îi  mulţumesc pentru tot, îi mulţumesc că 

mi-a fost un dascăl atât de bun şi că m-a creat pe 

mine, o mică scriitoare încă de când eram elevă… 

Îi mulţumesc nu numai eu, ci-ntreaga educaţie 

pentru inovaţia pedagogică cu care ne înconjura. 

Îi mulţumesc că a existat ! 

Şi acum, cu degetele amorţite  de scris, îmi 

iau adio de la colile pe care le-am umplut cu nesaţ, 

căci bate miezul nopţii în clopotul de alamă… 

Brîu-Roșu Bianca, clasa a VI-a 

 

Învăţătoarea mea 
 

Am cunoscut-o într-o zi melancolică de 

toamnă, când am intrat pentru prima oară pe 

poarta rece a şcolii. Simţeam un fior ce parcă îmi 

străpungea inima şi care ajuta frica să-mi 

încolţească gândurile şi sufletul. 

Un zgomot asurzitor trecea pe la urechile 

mele, făcându-mă să tremur de emoţie. O picătură 

mică şi jucăuşă îmi atinse năsucul mic şi catifelat, 

dar se stinse într-o clipită, pierind în urma rafalei 

de vânt. 

Eram cu mama. Mă încuraja, spunându-mi 

o mulţime de lucruri. Eu nu eram atentă. Mă 

gândeam la clădirea aceea uriaşă al cărui nume nu-

l ştiam, dar mi se părea foarte bizară. 

Dintr-odată, m-am trezit înconjurată de 

copii, în mijlocul cărora se afla o doamnă uscăţivă, 

cu părul castaniu, scurt. Gura era micuţă, iar 

mâinile fine şi calde le cuprinseră, pe neaşteptate, 

pe ale mele. Un sentiment de dragoste faţă de 

dânsa mă cuprinse şi el, deşi era pentru prima dată 

când o cunoşteam. Părea ca o a doua mamă în acel 

moment, deoarece emoţiile trecuseră, însă eu 

rămăsesem prinsă într-o lume de basm. 

M-am trezit la realitate şi m-am bucurat că 

nu era un vis aşa cum am crezut. Din toată 

hărmălaia, am auzit doar trei cuvinte, spre ruşinea 

mea: „Bine aţi venit!”. 

Am făcut cunoştinţă cu elevii ce erau în 

aceeaşi clasă cu mine şi am simţit întâia oară, că 

am nişte prieteni. Am intrat sub un pod minunat de 

flori. M-am considerat foarte importantă, iar 

bucuria celorlalţi mă copleşea în curând şi pe 

mine. 

Ajunşi în clasă, împreună cu părinţii, ne-

am aşezat în bănci cu colegul ales. 

Doamne învăţătoare a început să ne 

vorbească, iar eu o măsuram cu privirea din cap 

până în picioare. În ochii dumneaei calzi se 

reflecta blândeţea şi iubirea pe care ne-o oferea. A 
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venit momentul în care părinţii au trebuit să plece, 

iar noi am rămas singuri, cu Doamna. Am făcut 

cunoştinţă, după care am cântat şi am spus poezii. 

Mă simţeam extraordinar, ca într-o familie cu mai 

mulţi fraţi şi surori. 

Trecută a fost şi ziua aceasta. Apoi au 

urmat altele şi mai frumoase, şi mai pline de 

veselie. Am început să o cunoaştem foarte bine pe 

Doamna. O iubeam, iar acest lucru se vedea pe 

chipurile noastre şi prin faptele prin care îi 

demonstram că dânsa este totul pentru noi. 

Orele de geografie şi de istorie au devenit 

cele mai plăcute şi mai relaxante. Cu toţii învăţam 

după puterile fiecăruia, dar ne plăcea cartea. În 

zilele în care optimismul şi speranţa ne părăseau, 

Doamna ne readucea zâmbetul pe buze şi, de 

fiecare dată când spunea vreo glumă râdeam, 

râdeam şi chiar eram fericiţi. 

Parcă anii m-au luat prin surprindere, astfel 

încât m-am trezit în clasa a patra. 

Doamna ne spusese că ne vom despărţi, dar 

noi o luam ca pe o glumă, însă nu avea să fie 

tocmai aşa. În apropierea sfârşitului de an, 

Doamna m-a rugat să citesc o poveste dintr-o carte 

veche, cu filele galbene. Am început. Acele 

ceasului arătau ora exactă până când avea să sune 

clopoţelul. În clasă era o linişte deplină. 

Toţi ascultau, înmărmuriţi. Sfârşisem. O 

lacrimă caldă udă cuvântul „învăţătoare”. 

Am închis cartea şi au început să biciuiască 

obrazul meu alte perle de argint. 

Doamna m-a văzut şi m-a îmbrăţişat, 

spunându-mi doar atât: „ O să fie bine!”. Era aşa 

de bună! Uneori, sprâncenele dânsei doreau să se 

împreuneze, dar nu izbuteau, deoarece un zâmbet 

plin de iubire îi inunda faţa senină. 

La concursuri aveam mari emoţii. Dânsa 

ne strângea cu putere mâinile, luându-ne frica. Îmi 

aminteam atunci de prima zi de şcoală, în care 

acest sentiment îmi străpunsese inima. 

Sosise şi ultima oră pe care aveam s-o 

petrecem cu Doamna. Eram tristă, palidă, 

îngândurată. Vorbele dumneaei se adeveriseră: ne 

despărţeam de toate amintirile plăcute, de tot ceea 

ce-a fost mai bun şi mai frumos, de tot ce am avut 

şi de tot ce vom pierde acum. Am discutat liber, 

deschis, fără nicio teamă. Am obţinut cu toţii 

diplome şi felicitări. Dar nu asta ne doream... 

Voiam să mai rămânem, să mai facem o boacănă, 

să mai zâmbim, măcar pentru o clipă. Nu era 

posibil. Totul se sfârşea aici, acum. 

Cu părere de rău, am ieşit pe poarta şcolii. 

Am privit înapoi, fixându-mi privirea spre locul de 

lângă sala de sport. Am văzut o fetiţă speriată, cu 

un mic ghiozdănel în spate. Eu eram, în prima zi 

de şcoală. 

Îmi amintesc şi-acum ţipetele de copii, aud 

şi-acum inima ce bate neîncetat, simt şi acum 

primul sărut al Doamnei mele învăţătoare. 

Nicula Bianca Ștefania, clasa a V- a 

 

 
Iulie, Pitești 

 

Dragă Andreea, 
 

Bună! Ce mai faci? Eu şi familia mea 

suntem bine. De curând am fost în Delta Dunării. 

Am avut o vacanţă nemaipomenită. Delta este un 

adevărat paradis al naturii. Flora şi fauna sunt 

unice în Europa. 

Drumul a fost unul lung, dar a meritat. 

Ajunşi acolo, ne-am cazat la o pensiune de pe 
malul Dunării. În prima zi, am reuşit doar să ne 

acomodăm. Cu cât zilele treceau, cu atât ştiam mai 

Exercițiu  

epistolar 
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multe lucruri despre acel loc minunat. Un domn 

amabil ne-a oferit o excursie pe cele trei canale ale 

Dunării. Bărbatul ne-a arătat un loc ştiut numai de 

el unde exista o floare carnivoră. Bineînţeles, nu 

mânca oameni, ci doar insecte. 

 
Sutele de specii de păsări întregeau peisajul 

natural. Cel mai mult m-au atras raţele care 

pluteau pe apă printre feluritele tipuri de plante şi 

flori, dar şi pelicanii care se plimbau mândri pe 

malul fluviului. 

Oamenii locului, chiar dacă sunt săraci, 

sunt foarte generoşi şi muncitori. În fiecare seară, 

după ce mâncam preparatele specifice, inclusiv 

borşul de peşte care devenise preferatul nostru, 

gazdele ne povesteau despre locurile frumoase pe 

care ar trebui să le vizităm. Printre ele, era şi 

pădurea Letea, o rezervaţie naturală. Nu am stat 

mult pe gânduri şi am hotărât să mergem cât mai 

repede cu putinţă. Am fost plăcut surprinsă când 
am văzut câţiva cai zburdând într-o poiană. Timp 

de câteva clipe, i-am admirat şi mi-am dat seama 

că natura creează „tablouri” minunate care cuprind 

toate frumuseţile: de la micile flori care se văd din 

depărtare până la copacii înalti care îşi fălesc 

coroanele pline de frunze verzi. De asemenea, 

pădurea din Delta Dunării are o faună bogată 

alcătuită din numeroase specii de păsări. 

După ce lista locurilor frumoase din deltă 

s-a încheiat, a sosit ziua de plecare. Mă ataşasem 

mult de aceste locuri, încât nu doream să mai plec, 

dar trebuia să-mi reiau activităţiile cotidiene. 

Te sfătuiesc şi pe tine să-ţi organizezi un 

concediu în acest loc al reîncărcărilor energiilor 

pozitive! 

Cu drag, 

colega ta, 

Bianca 

P.S.: Ne vedem în toamnă, la şcoală! 

Vacanţă plăcută în continuare! 
 

Brîu-Roșu Bianca, clasa a VI-a 

Pitești, decembrie 2021 
 

Dragă Moş Crăciun, 
 

În acest an nu îţi cer vreo jucărie sau alte 

lucruri de genul acesta. 

Ştiu că eşti ocupat şi de aceea nu vreau să 

te mai încarc şi cu lista mea de cadouri, deoarece 

ai de pregătit foarte multe daruri pentru mulţi 

copii. Nu înţeleg cum poţi face faţă la asemenea 

solicitării... Oare ai vreo zi liberă pe an? 

În fine, să trec la dorinţa mea, care nu mă 

implică doar pe mine pentru că îmi doresc zăpadă 

multă, iubire şi pace. Îmi doresc zăpadă pentru a 

mă juca şi pentru ca restul copiilor să simtă cu 

adevărat ce înseamnă bucuria iernii şi copilăria. 

Iubire vreau, deoarece este cel mai frumos 

sentiment şi nu poate fi explicat prin cuvinte, 

vreau ca toţi oamenii să se iubească, să-şi calce pe 

orgoliu, să uite, să ajute dar, în acelaşi timp, şi să 

ierte orice greşeală, pentru că şi noi la rândul 

nostru suntem iertaţi de Cineva, de acolo de sus, 

din cer. 

Pace îmi doresc, deoarece prin acest cuvânt 

se exprimă înţelegere şi fără înţelegere nu putem 

face nimic. Înţelegerea este cheia unei reuşite, nu 

contează domeniul şi pentru a ajunge în vârful 

piramidei trebuie să înţelegem, să fim înţeleşi şi să 

avem răbdare. Dar, Moşule, pacea poate fi şi 

interioară adică să ne simţim bine în pielea 

noastră, iar cel mai important lucru este acela de a 

fi împăcat cu sine, de a avea sufletul curat. 

Moşule, acestea sunt cadourile dorite de mine, 

iubire, pace şi zăpadă. M-am rezumat doar la atât 

din cauză că am trecut de vârsta la care mă jucam 

cu tot felul de jucării ciudate, pe care tot ţie ţi le 

ceream. 

Acum în încheiere, vreau să-ţi mulţumesc 

din suflet pentru simplul fapt că mi-ai bucurat anii 

copilăriei, dar nu numai mie, ci tuturor copiilor. 

Faci o treabă minunată şi îți doresc numai 

bine, putere de muncă și același râs molipsitor! 
 

Cu drag, 

Denisa 

Ocneanu Denisa, clasa a V-a 
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Scrisoare pentru fiica mea  

 Paști, 2022 

Draga mea minune, 
 

 Mă uit la tine cu atât de multă iubire. Ești 

atât de mică și de firavă!  Acum când te țin în 

brațe mi se pare că ești un glob prețios de cristal ce 

are să se spargă în orice moment dacă te strâng 

foarte tare la pieptul meu. Uneori mi-e frică și să 

te ating. Pielea ta este prea catifelată pentru 

mâinile mele care cunosc foarte bine viața. Sunt 

zile în care stau nemișcată pe un scaun și îți 

privesc chipul angelic desprins din basme. Nu știu 

ce să fac, mă întreb dacă merit o astfel de ființa 

magică sau ce am făcut eu ca să o merit. O, nu 

plânge, te rog! Ai să plângi destul, măcar acum, te 

rog, privește-mă și dă-mi un semn prin care să îmi 

spui că vei fi aici lângă mine tot timpul și că nu vei 

pleca niciodată.  Of, micuța mea!  Amândouă știm 

foarte bine că nu va fi așa. Vei crește, îți vei lua 

valijoara cu visuri și într-o zi vei pleca. Iar eu voi 

rămâne prea pustie. Dar o să te aștept, să știi! În 

fiecare zi voi ieși în pragul casei uitându-mă pe 

drum în speranța că pașii tăi se vor opri la mine. 

        Te rog, nu te grăbi să crești! Ce prostii spun! 

Desigur că ai să te grăbești. Nu mă înțelege greșit, 

spun asta pentru că aș vrea să mai rămâi așa, 

minunea mea micuță și firavă care  nu cunoaște 

furtunile vieții. Și dacă într-o zi o să pleci departe 

în lumea largă?!  Și nu o să ai timp să mă vizitezi 

nici vara aceea?  Mă voi mulțumi cu poza pe care 

mi-ai trimis-o. Vei fi foarte frumoasă!  Îmi vor 

plăcea părul tău și noua rochie pe care ți-ai 

cumpărat-o. Ce schimbată vei fi!  Și ce dacă nu  

vei mai purta bentița aceea roz pe care ți-am făcut-

o cadou... Când erai mică era preferata ta. Vei fi  

prea matură pentru astfel de lucruri, știu.  Oare te 

vei mai gândi la mine? Îți vei mai aduce aminte 

numele meu? Nu mă va durea, stai liniștită! Îmi 

voi ține promisiunea, să știi. Voi ieși in fiecare zi 

în pragul casei și îți voi aștepta pașii. Mi se pare că 

te-am văzut de câteva ori, dar nu te-ai oprit și nici 

nu ai întors privirea. Nu-i nimic, eu o să te aștept 

mereu. 

Iar după câteva anotimpuri nu o să mai ies 

la ușă, nu o să mai pot. Mă voi  simți foarte 

obosită, cu trupul bătrân și gârbovit. Și atunci voi 

auzi pașii tăi și îți voi simți inima frântă. Tu ești, 

minunea mea micută? Ochii mei s-au încețoșat, 

dar sufletul meu încă te așteaptă. O, nu plânge! În 

fața mea nu va sta adultul care ai devenit, ci 

copilul care se lovea la picior atunci când se juca 

cu prietenii. Te vei face ghemotoc în brațele mele, 

iar eu am să  plâng pentru că îmi era așa de dor de 

tine.  Și te voi ține strâns la pieptul meu până când 

o să-ti vindec toate rănile. 

 
          Apoi vei  pleca din nou. Nu mă așteptam să 

rămâi. Vei purta bentița roz de la mine și vei avea 

ochii senini că atunci când erai prea micuță ca să 

poti vedea invizibilul. 

         Dar până atunci mai e mult. Acum ești  atât 

de mică  și de firavă!  Nu te grăbi să crești! Lumea 

ta e acum așa de inocentă și de frumoasă! 

                                                         

Cu drag, 

Mama 

P.S. Ți-am spus vreodată cât de mult te iubesc? 

 

Antonia Dinică, clasa a VIII-a 
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Lumea din adâncul mării 
 

Era o zi obișnuită de luni în portul de lângă 

Marea Neagră. Zâna Vară abia își făcuse apariția, 

cu soare și veselie. Apa mării nu era prea agitată, 

iar valurile aproape inexistente se izbeau ușor de 

mal. Pescarii își pregăteau bărcile pentru a pleca 

pe mare. 

 Navigau liniștiți când, neașteptat, au zărit 

niște nori de ploaie și au hotărât să se întoarcă la 

mal cât mai rapid. În ciuda eforturilor acestora, 

furtuna greu de controlat a sălbăticit marea, 

pescarii nemaiputând controla bărcile. Apa le-a 

inundat bărcile, scufundandu-i. Speriati, au strigat 

după ajutor, însă nimeni nu i-a salvat. 

 
 Au ajuns în adâncul mării și au găsit o 

mulțime de minunății. La început, au încercat să 

plece, apoi, nereușind să se miște, au început să 

admire marea din adâncuri. Totul era uimitor, apa 

mării era mai frumoasă decât la suprafață, peștii și 

celălalte animale înotau rapid, dar erau nespus de 

triste. Apoi, cu cât înaintau mai mult, începeau și 

ei să se întristeze. Observau că marea este poluată 

și plină de gunoaie. Acestea veneau spre ei, iar 

pescarii deveneau tot mai temători și triști, 

deoarece știau că ei, oamenii, sunt vinovați pentru 

acest lucru și că animalele sunt în pericol într-un 

asemenea mediu de viață. Deodată, ceva i-a apucat 

și i-a tras spre suprafață. Părea a fi un animal 

prădator, ca un rechin, însă, odată ajunși la 

suprafață, au realizat că sunt salvatorii lor, care i-

au pus în barcă și i-au dus la mal. 

 Când au ajuns în oraș, au povestit tuturor 

întâmplarea trăită, toți oamenii fiind surprinși. 

Acum, trăiesc o viață fericită la malul Mării 

Negre. 

Stoica Evelyn, clasa a VI-a 

 

Pregătiri pentru bal 
 

V-ați întrebat vreodată care sunt oamenii 

mării? Eu cred că sunt scafandrii. 

Datorită acestor oameni minunați au fost 

descoperite mii de animale fascinante ale mării. 

Cred că sunt atât de pasionată de acestă meserie, 

deoarece și tatăl meu este scafandru. 

Într-o seară, înainte să adorm, m-am gândit 

să scriu o poveste despre experiența mea cu un 

caluț de mare. 

Dimineața, când m-am trezit, am coborât 

scările și m-am dus în bucătărie să-i cer informații 

despre căluții de mare tatălui meu. 

Din păcate, informațiile interesante nu au 

fost de folos, deoarece nu erau haioase. 

Am plecat în camera mea și m-am apucat 

să scriu. Prima dată, am scris titlul ,,La shopping 

cu un căluț de mare”. După cum v-ați dat seama și 

vedeți din titlu este vorba despre cum mă întâlnesc 

cu această creatură a mării și mergem la 

cumpărături. Eu cu roza făptură am decis să ne 

cumpărăm rochii pentru bal. Pe Lily, căci așa se 

numea, o prindea culoarea portocalie, așa că și-a 

cumpărat o rochie portocalie, lungă și cu volănașe. 

Eu mi-am ales o rochiță simplă verde-închis cu 

danteluță. Fericite că am găsit rochii pe mărimea 

noastră, am mers la un salon de înfrumusețare. Ne-

am coafat, machiat și chiar ne-am făcut unghiile. 

Se făcuse seară așa că am plecat la bal în 

caleașca trasă de alți căluți de mare. De când am 

intrat în sala de bal, ne-am simțit ca niște 

adevărate prințese. Fiecare participant primea câte 

un colier strălucitor din scoicile cele mai alese. 

Pe pereți, erau lipite steluțe de mare în tot 

felul de culori. Tavanul era acoperit de un întreg 

lanț de alge multicolore. Toată sala era luminată 

de micile lanterne ale peștilor. Tot felul de creaturi 

marine erau pe ringul de dans și se distrau. 

Dintr-odată, o melodie lină a început să ne 

gâdile urechile. Prinții îmbrăcați în costume, unul 

mai frumos ca altul, în fracuri, fac plecăciuni spre 

prințesele lor și le invită la dans. Un delfin dansa 

cu o sirenă, un rechin încerca să impresioneze un 

somn cu mișcările lui complicate de dans, până și 

noi am fost prinși în minunatul sunet al operei 

 

Din valurile mării... 
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muzicale și am început să alinăm parchetul cu 

atingerile fine ale picioarelor noastre. 

Melodia s-a terminat. Liniște deplina... 

Toată lumea se așază la mese. 

Deodată, opt somoni intră unul după altul 

cu aperitive pe aripioarele lor. Pe platouri au fost 

pregatite rulori cu homar, creveți și midii. În 

timpul mesei, peștii aurii au prezentat un spectacol 

fabulous de acrobații. 

În sfârșit, a venit timpul pentru încoronarea 

regelui și reginei balului. Meduzele, crabii, racii, 

până și caracatițele au așteptat acest moment 

incitant. 

Lily cu partenerul ei au fost declarați 

regele și regina balului. Coborând de pe scenă, 

toată lumea a făcut loc pentru dansul regilor. 

Cu siguranță, această seară este de neuitat! 

Terminând povestea, m-am dus jos și am 

citit-o familiei mele. Toți membrii au fost foarte 

uimiți de creativitatea mea și au râs de această 

întâmplare! 

Șerban Ioana Maria, clasa a VI-a 

 

În jocul mării 
 

 Era vara anului 2015, fără pandemie, fără 

stres, fără probleme... Îmi trebuia doar un 

geamantan în care să înghesui toate amintirile pe 

care aveam de gând să  le strâng spre locul pe care 

îl așteptam cu toții de șase luni și ceva... marea 

albastră. 

 De fiecare dată când am fost acolo, am 

mers împreună cu familia sau cu prietenii de 

familie. Drumul cu mașina poate că vi se pare 

plictisitor, dar, dacă ar fi să mă întrebați pe mine, 

este unul fantastic. Datorită lui, până ajungi la 

destinția menționată, mai tragi un pui de somn în 

spate, pe banchetă, oprești la benzinăriile de pe 

Autostrada Soarelui, acolo unde începi să simți 

acel aer plăcut... minunatul miros al mării, te 

bucuri de peisaje minunate, de lanurile galbene și 

mănoase ale pământului, de terasele cu viță de vie, 

de soarele care își trimite solii către pământul 

blajin. Partea mea preferată este aceea când ascult 

melodiile preferate, împărtășindu-le cu cei din 

mașină, în timp ce mai prind și câte un apus de 

soare pe superbul drum pe care îl pot privi ca pe 

punctul culminant al filmului în care noi suntem 

protagoniștii, iar asta depinde de noi, de cât de 

mult ne dorim să vedem marea înspumată, cu 

valurile nesfârșite și cu nisipul ei fin și auriu. 

 Primul lucru pe care îl făceam când 

ajungeam pe plajă era acela de a mă arunca direct 

în marea adâncă, tulburată și să înot toată ziua 

precum un pește care nu își mai găsește locul 

printre ceilalți. Nu puteam să stau chiar mereu în 

apă, din cauza părinților cum ar spune unii, dar și 

din cauza săgeţilor de foc ale soarelui care îmi 

ardeau pielea mult prea rău, mai ales dacă stăteam 

la orele de vârf. 

 
 Din ceea ce am trăit, pe litoral, există și 

părți bune, dar și rele. Cele bune sunt multe: îți 

faci amintiri împreună cu cei dragi ție, te mai 

împrietenești și cu alți oamenii înotând sau 

jucându-te cu mingea, te bucuri de soare, de plajă, 

de apa mării, mergi în vizită la Acvariu, la 

Delfinariu, nu ai timp să te plictisești... La părțile 

mai puțin bune, trebuie să mă opresc neapărat la 

una pe care am să v-o povestesc, o experiență 

pentru mine, iar pentru ceilalți o lecție de viață. 

 Eram la hotelul de lângă faleză, ai mei 

dormeau, iar eu împreună cu verișorul meu, David, 

ai cărui părinți încă nu sosiseră, am plecat pe 

căldura înăbușitoare spre valurile înspumate ale 

mării. Acestea erau agitate, chiar foarte agitate, dar 

noi se părea că nu aveam stare, așa că în costume 

de baie, cum eram, ne-am băgat în apa rece. 

Stăteam la mal, numai că pentru o secundă, David 

s-a dus după mingea pe care o luase apa și care se 

afla la doar câțiva pași de noi. Atunci, un val mare 

a venit și l-a luat, ducându-l în larg. Speriată că nu 

știam nimic de el, am început să țip cât puteam de 

tare: ”David, David!”. Doi salvamari m-au auzit și 

deîndată au venit în ajutorul meu. Au luat skijetul 

lor și au plecat în căutarea băiatului... Cum au 

văzut ceea ce mi se întâmplase, mulți oameni s-au 

strâns în jurul meu, încurajându-mă. După câteva 

minute, în larg s-au văzut salvamarii. Norocul 

nostru a fost acela că nu a durat mult să îl 

găsească, pentru că valurile încă nu apucaseră să 

își facă de cap cu el. Înghițise cam multă apă, dar 

pot spune că era cât de cât bine, amețit puțin de la 
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atâtea provocări la care marea îl supusese într-un 

timp atât de scurt și foarte speriat...  Multă lumea 

se strânsese la șezlong și îi mulțumea lui 

Dumnezeu că David este teafăr și că Cel de Sus l-a 

ținut sub aripa Sa, a avut grijă de viața lui. 

 Cei mici învățau și ei că niciodată nu 

trebuie să se aventureze singuri în apa mării, căci 

foarte ușor cazi în capcana valurilor, chiar dacă tu 

nu îți dorești asta, pentru că viața, așa cum este ea 

are niște reguli importante fără de care noi nu am 

putea supraviețui, indiferent de cât de curajoși 

părem sau suntem. 

 Bineînțeles că această peripeție nu a fost o 

lecție de viață doar pentru copii, ci pentru toată 

lumea și, bineînțeles și pentru mine... La sfârșitul 

acelei zile, am învățat că nu trebuie să plec în apă 

fără a fi părinții în preajma mea, să ascult de 

sfaturile lor, pentru că îmi vor binele întotdeauna 

și mă îndeamnă să fac doar lucruri cuminți și 

frumoase. 

                            Tudor Diana, casa a VII-a 

 
 

Povestea unui cerşetor 
 

În fiecare zi, pe strada Papuceşti, la colţul 

unui bloc, stătea un cerşetor. Unii spun că numele 

lui ar fi Nelu, unii spun că ar fi Gheorghe, iar alţii 

spun ca nici măcar un nume nu are, dar, cu 

siguranţă, are o poveste. 

 

Doamna Popescu îl cunoaşte de când s-a 

adăpostit acolo, ştie că este un om foarte educat şi 

îi aduce mai mereu haine vechi de-ale domnului 

Popescu şi câte-un colţ de pâine sau un covrig. 

Într-o frumoasă zi de miercuri, când 

doamna Popescu a venit de la piaţă s-a aşezat pe 

banca de lângă cerşetor şi, uitându-se fix la acesta, 

îl întrebă cum a ajuns aici, în starea aceasta, iar el 

cu privirea în pământ şi lacrimi în ochi a spus: 

- Am fost şi eu odată ca dumneavoastră şi 

ca ceilalţi oameni de aici, aveam o casă, o soţie şi 

doi copii pe drum, însă, într-o zi, când ne 

întorceam de la părinţii ei s-a întâmplat un lucru 

oribil. 

Atunci omul a izbucnit în lacrimi, iar 

doamna Popescu  a scos două batiste, una pentru 

a i-o oferi lui şi una pentru ea. După mai bine de 

cinci minute de lacrimi vărsate pe poteca încinsă 

de soare, acesta reveni la povestea nefericită: 

- Cum spuneam, în acel moment, un om a 

cărui minte fusese furată de alcool, a provocat un 

accident care a luat de lângă mine luminile 

ochilor mei. Pentru a le salva am dat tot ce 

aveam: casa, maşina, economiile, însă nu s-a 

putut face nimic. Cu timpul, am fost dat afară şi 

de la locul de muncă şi aşa am ajuns aici. 

Doamna Popescu a rămas profund marcată 

de cele întâmplate şi alături de soţul ei a reuşit 

să-i găsească un loc de muncă, ce l-a pus din nou 

pe picioare. 

Aceasta este povestea unui cerşetor. 

 

 Georgescu Ana Maria, clasa a IX-a 

 

Din copilăria mea 
 

        ,,Stau câteodată și-mi aduc aminte ce vremi și 

ce oameni mai erau prin părțile noastre pe când 

începusem și eu, Drăguliță Doamne, a mă ridica 

băiețaș la casa părinților mei în satul Humulești’’, 

așa începe bădia Ion povestirea sa. 

         Întocmai ca el, stau câteodată și-mi aduc 

aminte ce vremi și ce oameni mai erau prin pârțile 

mele, pe când începusem și eu, dragă Doamne, a 

mă ridica fetiță la casa părinților mei într-un sat ca 

toate satele de munte: prea friguros iarna, prea 

răcoros vara, dar plin de râsetele copiilor, de 

ciripitul păsărelelor, de Topologul cel limpede și 

de glasul colindătorilor.  De acest sat al meu mă 

leagă multe amintiri: una mai frumoasă ca alta.  

Însă, astăzi, vreau să vă povestesc o întâmplare pe 

care mi-o aduc aminte cu drag. 

Viața  

ca o carte nouă 
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       Era o zi veselă de primăvară. Soarele mângâia 

pământul proaspăt vestind renașterea naturii. 

Păsărelele ciripeau, pomii înfloriți răspândeau 

mireasma lor. Și cum să nu ieși la plimbare pe 

ulițele satului în așa zi superbă pentru  a te întâlni 

cu prietenii.  De altfel alături de mama și 

prietenele noastre am cunoscut fiecare colțișor al 

satului, am urcat dealurile primitoare, ne-am 

scăldat în apa cea limpede și am colindat pădurile. 

Dar să lăsăm vorba și să ne gândim la ale noastre. 

După cum v-am spus, era o zi minunată , o zi a 

întâlnirii cu prietenii. Așa că,  eu și mama, am 

plecat spre locul întâlnirii. Bineînțeles că m-am 

pregătit pentru asta. M-am îmbrăcat într-o rochița 

albă asortată cu o pălărie roz. Mi-am luat bicicletă 

primită de la bunica, ochelarii de soare și am 

pornit.  

  Trebuia să traversăm una din ulițele satului 

pentru a ajunge. Eu mergeam pe bicicletă, mama 

pe lângă mine și amândouă eram fericite. Drumul 

se întindea înaintea noastră lung și pustiu. 

Bicicleta mea nu avea roți ajutătoare și era cam 

mare pentru mine. Dar eu eram așa de mândră: o 

fată mică pe o bicicletă mare!  Ce mare scofală? 

Nici nu trebuia să conduci, practic trebuia să îți ții 

echilibru și atât.  Dar practica nu ține cu teoria și 

socoteala din târg nu se potrivește cu cea de acasă. 

Nu știu cum, dar probabil m-am crezut asemenea 

eroilor din desenele animate, căci am început să 

pedalez din ce în ce mai repede. Manevra super-

eroinei m-a costat scump. Bicicleta a prins nițica 

viteză și  s-a oprit într-un gard șubred făcut din 

niște uluci vechi de când lumea. Dar asta nu a fost 

nimic. 

         După cum v-am povestit, drumul pe care 

mă aflam eu și mama era lung și pustiu.  Doar o 

tufă cu urzici amenința peisajul. Și bicicleta mea 

acolo s-a oprit. Am căzut în drăguțele urzici ! 

Lângă mine a rămas bicicleta  ( fidelă prietena!) și 

peste noi a căzut gardul mângâindu-ne cu anticele 

lui uluci. Eram captivă într-o tufă cu urzici. Mama 

a venit la mine într-un suflet, m-a eliberat, 

ajutându-mă să mă ridic și când a constatat că nu 

m-am lovit a început să râdă. Mie numai de râs nu-

mi ardea.  Am început să țip cât mă ținea gura: 

,,Au, m-am urzicat! Au! ’’ Și mi-am dezbrăcat 

rochița, aruncând-o cât colo, scărpinându-mă pe 

unde nemiloasele urzici mi-au lăsat niște amintiri 

mici, multe și roșii. Când m-a văzut acolo, în tufa 

de urzici, dezbrăcată, țipând cât mă ținea gura, 

mama, în loc să mângâie bietul copilaș a scos 

telefonul și a început să filmeze pentru a 

imortaliza momentul, cică. Am început și eu să 

râd, ce era să fac? 

 
      Și din fetița cochetă cu rochița albă, pălărie 

roz și ochelari de soare, am ajuns o fetiță ciufulită 

și plină de bubițe. Dar tot drăguță și veselă, a zis 

mama! Și așa am rămas până astăzi, când venind 

la dumneavoastră, v-am spus întâmplarea noastră. 

Și-am încălecat pe o roată și v-am spus povestea 

toată! Și încălecai pe-o lingură scurtă, să trăiască 

cine-ascultă! Și încălecai pe-o căpșună și nu vă 

spusei o minciună. 

Antonia Dinică, clasa a VIII-a    

 

Orfanul din Hanan Daka 
 

 Viitorul se poate modifica oricând, dar tot 

ce a fost în trecut nu se mai poate schimba 

niciodată...  

 Soarele răsărea timid, ridicându-și razele în 

spatele munților din Hanan Daka, un trib cunoscut 

de toți ca locul central al teritoriului de Est, o casă 

la care toate triburile din jur veneau când 

întâmpinau probleme. În acest trib, locuia un băiat 

pe nume Kapu care iubea extrem de mult poveștile 

tatălui său, unul dintre cei mai iscusiți vânători pe 

care îi cunoscuse vreodată omenirea. Băiatul își 

dorea de fiecare dată să audă povești la lumina 

focului de la părintele lui, Ajanin, care moștenise 

darul de a istorisi tocmai de la Buna Inaia, bunica 

băiatului.  

 Încă o zi începuse timid în Tribul de la 

Răsărit. Soarele încălzea pământul cu săgețile lui 

de foc, făcând toate vietățile să se simtă calme și 

norocoase pentru aceste raze binecuvântate. Prin 

copaci, păsările cântau vesele de dimineața care 

era blândă cu ele. Era deja a treizecea zi de când 

vânătorii plecaseră spre Vest în căutarea turmelor 

de bizoni, retrase acum către râul Bali, un râu care 

era frecventat de toate animalele, el fiind încojurat 

de copaci stufoși care erau, de asemenea, o oază 
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de liniște pentru animalele agitate și însetate. Pe 

când Kapu încerca să facă un talisman cu cap de 

bizon, sculptat într-o piatră de râu adusă ultima 

dată de tatăl său, auzi strigătele pe care de obicei 

bărbații le scoteau când se întoarceau de la 

vânătoare. Bucuros că își va revedea tatăl, Kapu 

aștepta cu nerăbdare ca acesta să îi povestească 

alte fapte vitejești de-ale vânătorilor, după 

nelipsita strângere în brațe. Rămase însă surprins 

când aproape toți vânătorii se îndreptară spre 

familiile lor, iar tatăl său nu apăru. Din spatele 

fumului gros, căpetenia tribului veni cu capul în 

jos spre el și îi dădu cea mai urâtă veste de până 

atunci. 

 - Din nefericire, Kapu, l-am pierdut pe tatăl 

tău și pe alți vânători curajoși. Am fost atacați de o 

haită mare de smilodoni, iar tatăl tău a murit, 

apărându-mă. Îmi pare nespus de rău!... 

 Lacrimile nu erau un semn de vitejie în 

tribul lui, din contră, bătrânii ziceau că cei care vor 

plânge în văzul celor din trib, vor aduce ori ploaie, 

ori secetă, care le va afecta traiul de zi cu zi, așa că 

băiatul se stăpâni cu greu să nu își arate 

slăbiciunea. Vrând să dovedească faptul că tatăl lui 

i-a dat darul de a fi puternic, acceptă cu greu 

vestea pe care o ura și care de astăzi îl lăsase 

orfan.  

 Din acea zi, Kapu continuă să facă tot ce se 

putea pentru trib, așa cum făcea tatăl lui. Din 

momentul în care Kapu era singurul rămas din 

familia lui, avu prilejul să fie și cel mai fidel dintre 

cei de vârsta lui, ducând astfel tradiția mai departe 

de a fi loiali nu numai căpeteniei, ci și tribului. În 

acest trib, cel mai important lucru era să ajuți pe 

oricine avea nevoie, considerându-l un membru al 

familiei. Dând dovadă de mult curaj, de multă 

îndemânare și de o istețime greu întâlnită, Kapu 

reuși să se descurce singur mult timp. 

 

 Trecuseră o vară și o toamnă de la 

momentul în care Kapu își pierduse tatăl. Lucrurile 

nu se schimbaseră prea mult în Hanan Daka, dar 

băiatul crescuse și devenise mai puternic. Pe când 

plecase la pescuit alături de câțiva tineri ai tribului, 

Kapu zărise la un moment dat o peșteră care părea 

goală. Acesta își luă inima în dinți și se apropie de 

gaura care parcă ducea spre inima muntelui. Căută 

în apropiere câteva lucruri din care realiză cu 

dibăcie o torță, așa cum tatăl său îl învățase cu 

multă vreme în urmă. Ridică doi bolovani zdraveni 

pe care începu să îi lovească unul de altul. În 

nebunia ciocnirii lor, o mică scânteie a fost 

suficientă pentru a porni focul folosit de Kapu 

pentru luminarea peșterii. Locul descoperit de 

băiat era mare, înalt și răcoros, perfect pentru a 

pune la cale un plan măreț. Amintindu-și de una 

dintre poveștile spuse de tatăl lui cu peșteri 

secrete, hotărî să creeze din acea peșteră un 

manual rupestru cu sute de povești nemuritoare 

pentru viitorul tribului Hanan Daka. Kapu voia să 

transforme această peșteră într-un sanctuar al 

poporului său, un loc unde vânătorii și ceilalți 

locuitori să-și găsească puterea, un loc în care 

memoria tatălui său avea să fie păstrată pe vecie. 

Pentru început, Kapu căută în afara peșterii planta 

Aklana a cărei sevă ruginie o putea folosi pentru 

desenele sale pe piatră. Cu ajutorul unei jumătăți 

de nucă de cocos scobită și a unui bolovan, zdrobi 

tulpina plantei și obținu amestecul potrivit, pe care 

îl diluă cu puțină apă. Începu să își înmoaie 

degetele în pastă și cu migală, sub pâlpâirea timidă 

a făcliei din torță, dădea viață unor personaje din 

poveștile auzite de la tatăl său. Suspendate pe 

peretele rece de stâncă, pictate cu măiestrie și 

multă durere în suflet, animalele și oamenii creau 

povești magice care te făceau să simți fiorul luptei 

pentru supraviețuire. Înecat de propriile lacrimi, 

Kapu povestea cu durere cum legătura cu tatăl său 

fusese ruptă de haita de smilodoni. Deși această 

poveste era cruntă pentru Kapu,  acesta continuă a 

face desenele pe pereții reci și negri ca de furtună, 

cu speranța că viitorii oameni și copii ai tribului se 

vor minuna și vor spune mai departe aceste 

povești. Munca băiatului continuă și a doua zi, 

atunci când acesta își dădu seama că pictura are 

nevoie de câteva îmbunătățiri. Cu degetele 

însângerate de la crestăturile pietrei, se gândi să își 

realizeze niște instrumente potrivite picturii. Își 

făuri astfel pensule din pietre cioplite ori bețe 

zdravene și păr de bizon de la animalele sacrificate 

de trib, legate la un capăt cu fire groase de stepă. 

După ce termină de pictat peretele, Kapu ciopli pe 
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bolovanul de la intrarea în peșteră numele tatălui 

său. Pentru tribul care a aflat mai târziu de munca 

micului orfan acea peșteră se numea Ajanin, 

însemnând acum ,,înțelepciune”.  

 De atunci, toate peșterile care erau găsite 

goale erau desenate de Kapu, devenit acum unul 

dintre înțelepții tribului Hanan Daka. Băiatul, 

transformat într-un bărbat puternic, era acum 

bucuros că măcar putea să țină vie amintirea 

tatălui său. Toate triburile cunoșteau povestea 

micului orfan care a creat Ajanin, Sanctuarul din 

est, locul în care marii vânători veneau să se roage 

la spirite pentru a primi puterea necesară 

drumețiilor la vânătoare. Cei ce treceau pe aici 

aveau să fie apărați de rele iar izbânda lor era 

nelipsită.  

 Așa a reușit Kapu, un băiețel din tribul 

Hanan Daka să își lase amprenta în istoria tribului 

său și să schimbe tradițiile popoarelor de 

pretutindeni.  

Răduț Bianca, clasa a IX-a 

  

Eroina mea 
 

 Era o după-amiază călduroasă de vară. Am 

mers împreună cu prietena mea la antrenamentul 

său de karate.  

 Când am intrat în sala de antrenament, mi-

a atras atenția o figură care era îmbrăcată în 

costumul specific acestui sport. Avea  părul lung și 

blond ca razele strălucitoare ale soarelui, ochii de 

un albastru care te făceau să te pierzi în privirea 

caldă a acesteia. Avea un chip de prințesă și, chiar 

dacă făcea acest sport brutal, era firavă precum un 

ghiocel. Am văzut că nu intra în antrenament, așa 

că am mers să îi țin companie. Se vedea pe fața ei 

că suferă, nu am îndrăznit să o întreb de ce. Însă, 

într-un târziu, i-am spus: 

 

- Cum te numești ? 

- Sunt Clarabelle. 

Am vorbit despre lucrurile care ne plac, până 

când mi-am luat inima în dinți și am întrebat-o: 

- Dar tu de ce nu faci antrenamentul? 

Nu mi-a răspuns imediat, m-am gândit că am 

rănit-o sau am supărat-o. Nu am mai scos vreun 

cuvânt. Dintr-odată, s-a auzit: 

 - Nu  de mult am avut parte de un accident 

tragic care m-a făcut să-mi văd toată viața prin fața 

ochilor. Imedit după impact am intrat în comă. 

Doctorii nu îmi mai acordaseră nicio șansă de 

supravețuire. După câteva zile, cu ajutorul 

tratamentelor, m-am trezit. Ani de zile am făcut 

kineterapie și încă mai continui, pentru a reveni la 

normal. 

- Atunci de ce ești aici ? 

- Înainte de a avea loc accidentul, practicam 

karate și, chiar dacă îmi doresc din tot 

sufletul să fiu din nou pe  salteaua de 

antrenament, sunt mulțumită că pot cel 

puțin să privesc cum se desfășoară orele de 

karate. 

      Acestea au fost ultimele cuvinte înainte să 

plec. Chiar dacă părea că nu o deraja faptul că nu 

poate fi lângă colegii săi, se vedea cum ochii îi 

lăcrimau, mulțumită că poate cel puțin să 

privească cum se desfășoară orele de karate. 

 După câteva luni am aflat că fata blondă cu 

ochi albaștri a ajuns campioană mondială la karate. 
Atunci am învățat că nimeni și nimic nu te pot opri 

din a face ceea ce îți place. 

Nicula Bianca, clasa a V-a 

 

Un vis împlinit 
 

 Noaptea trecută am avut un vis frumos: 

eram într-o echipă de baschet. Când m-am trezit, 

am mers la mama și i-am spus că vreau să mă 

înscrie la baschet. Aveam colegi care făcea 

baschet și mie îmi plăcea să îi ascult. Povesteau 

mereu cum a fost la antrenament, cum a fost la un 

meci sau cum erau foarte buni prieteni și în viața 

reală, nu numai pe teren.  

 Mama nu m-a luat prea în serios, a crezut 

că e o glumă ori un moft al meu de moment. Timp 

de o săptămână am bătut-o la cap să mă înscrie și 

pe mine și, văzând că insist, a vorbit cu domnul 

profesor de sport care a convins-o că sunt bună și 

merită să încercăm. Eram foarte încântată.  

 În prima zi, totul a decurs foarte bine. 

Dădeam cele mai multe coșuri, iar profesorul îmi 
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acorda un fel de afecțiune specială, deoarece eram 

cea mai bună. În următoarele zile, fetele au început 

să se comporte urât cu mine, fiind invidioase pe 

performanțele mele. Văzând totul, un coleg pe  

nume Alex a început să vorbească cu mine, să se 

comporte protector.  

 Nu după mult timp, am fost anunțați că 

vom avea meci. Eram atât de emoționată, deoarece 

domnul antrenor m-a băgat în echipă. Era primul 

meu meci, așa că nu aveam voie să dezamăgesc pe 

nimeni. Antrenamentele au continuat și mai intens. 

Mai era o săptămână până la întâlnirea cu echipa 

adversă.  

 Într-o zi de antrenament, Miruna, o colegă, 

m-a sabotat, împingându-mă și lovindu-mă rău la 

picior. A trebuit să vină ambulanța să mă ia la 

spital, unde mi s-au făcut niște analize serioase. 

Când părinții mei au sosit, doctorul le-a spus că va 

trebui să stau trei săptămână la pat.  

- Îmi pare rău, dar așa trebuie! a spus 

medicul.  

 Am venit acasă unde am stat doar în pat. 

Toată ziua citeam, îmi mai învățam lecțiile și mă 

uitam la jocurile de baschet. Din acestea învățam 

multe tactici.  

 Mai erau câteva zile până la meciul echipei 

din care aș fi făcut parte și eu.  

 Într-o după-amiază, tata s-a întors de la 

serviciu și mi-a fluturat prin față trei bilete. Erau 

chiar la meciul echipei mele.M-am bucurat mult că 

vom merge, chiar dacă nu voi putea să particip, 

măcar voi fi prezentă și îmi voi încuraja 

coechipierele de pe margine.  

 Am ajuns și ne-am așezat pe primul rând, 

fiindcă tata a vrut ca eu să văd meciul de aproape. 

Fetele s-au bucurat să mă vadă, mai puțin Miruna, 

care tot ea părrea supărată pe mine. La pauza 

dintre reprize, ele erau cu un punct în fața 

adversarelor. Domnul antrenor le-a dat ultimele 

sfaturi, apoi ele au intrat din nou pe teren. Eu le 

încurajam de pe margine, însă, meciul s-a terminat 

în favoarea celeilalte echipe. Am văzut cât erau de 

supărate, iar domnul era și mai trist. Tristă eram și 

eu, pentru că voiam ca ele să câștige, doar era 

echipa mea! M-am dus spre domnul antrenor și 

spre fete și i-am salutat, i-am încurajat cât am 

putut și le-am promis că mă voi face repede bine și 

voi juca și eu. Dintre toți, Alex s-a bucurat cel mai 

mult când m-a văzut. 

 Când m-am însănătoșit și m-am dus din 

nou la baschet, totul era schimbat: 

comportamentul fetelor era diferit, m-au primit cu 

brațele deschise și cu multă căldură. Înțeleseseră 

că cel mai bine pentru echipă este să fim unite. 

Într-un final, Miruna a venit jenată spre mine, și-a 

cerut iertare pentru gestul ei răutăcios, iar eu am 

îmbrățișat-o și i-am spus că am iertat-o. A fost 

fericită să audă asta. Chiar ne-am împrietenit, iar 

domnul antrenor m-a făcut căpitan de echipă.  

 Sunt foarte fericită că visul de a juca 

baschet mi s-a împlinit! 

Prodan Maria, clasa a V-a  

 

Povestea dinozaurului 
 

 Într-o seară de mai, somnul dulce și 

liniștitor nu-și găsea locul în mintea mea. Gândul 

îmi era la călătoria micului dimozaur din cartea pe 

care mi-a oferit-o bunica.  

 În liniștea care domnea în casă, am coborât 

în sufragerie și am aprins o lumânare. Flacăra ei 

era atât de puternică, încât camera s-a luminat și a 

luat naștere o atmosferă relaxantă. Pașii mei s-au 

îndreptat cătte bibliotecă, unde strălucea cartea 

”Lumea Dinozaurilor”. Am început să citesc, 

primul, al doailea, al treilea capitol, însă somnul 

nu m-a curpins. Mintea mea se mai aventura încă 

în povestea dinozaurilor. 

 
 La un moment dat, observ cum eram 

înconjurată de nisip, peisajul era asemănător cu cel 

din carte. Munți de nisip se ridicau în fața mea. 

Mergând, am dat de niște urme asemenea celor de 

dinozaur. Erau mari cât două trenuri și adânci cât 

două case cu etaj. M-am decis să le urmăresc, 

sperând că o să mă ducă la fiara misterioasă. Am 

urmat indiciile, până când am ajuns în mijlocul 

pădurii tropicale. Frica m-a cuprins, știind de la 

ora de zoologie că cele mai multe dintre animalele 
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sălbatice trăiesc acolo. Am mers tot înainte după 

urme și, deodată, un sunet s-a auzit din copac. Am 

reușit să scap, ieșind din pădure. Uitându-mă în 

urmă, am observat cum ceva mare se îndrepta spre 

mine. Era un pui de urs koala. Când l-am văzut, 

m-am liniștit și mi-am continuat investigațiile. 

 În încercărea mea de a găsi fiara 

misterioasă, am ajuns înapoi în deșert, iar acolo mi 

s-a arătat un munte verde ca frunzele tropicale. 

Gâtul meu lung atingea cerul. M-am apropiat și i-

am zis: 

- Poți să-ți cobori capul pentru a te vedea?  

 Acesta și-a aplecat capul, privirea sa 

blajină m-a înduioșat, iar zâmbetul de pe buze m-a 

făcut să râd. Era prietenos.  

 Astfel am petrecut câteva ore povestind, 

plimbându-ne și jucându-ne, până când îi aud 

vocea mamei. M-am întors. În fața mea, era silueta 

firavă a mamei.  

 Mi-am dat seama atunci că totul a fost un 

vis de care însă nu voiam să mă despart... 

Nicula Bianca, clasa a V-a 

  

 
 

Darul lui Filip 
 

A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu 

s-ar mai povesti, un regat îndepărtat, în care 

oamenii trăiau fericiți și fără nicio grijă. Își iubeau 

regele tare mult.  

Totuși, într-o zi, acesta a fost asasinat de 

fratele său vitreg, pe nume Kain, care a preluat 

tronul. Oamenii au fost foarte supărați când au 

aflat, așa că cei mai curajoși dintre ei au început să 

protesteze. Enervat peste măsură, regele a pus 

gărzile să îi întemnițeze pe toți cei care îi tulbură 

liniștea. Zis și făcut, îndrăzneții au fost băgați în 

închisoare, iar restul populației a început să 

trăiască cu frica de a-și spune opinia. 

Totuși, într-o zi frumoasă de primăvară, un 

băiat voinic s-a născut. Acesta se numea Filip. Era 

cel mai frumos, mai isteț și mai puternic din regat. 

Părul lui blond i se revărsa pe umeri ca o cascadă.  

 
Ochii albaștri îi străluceau în lumina zilei, 

iar mâinile lui ca de oțel puteau ridica de pe 

pământ câte șapte case laolaltă. Filip îl ura pe Kain 

și își dorea ca, într-o zi, să devină rege și să îi 

elibereze pe cetățeni, așa că, la aniversarea sa de 

18 ani, și-a luat rămas bun de la părinții săi și a 

pornit către castel. Drumul urma să fie greu, 

trecând printr-o pădure împânzită cu balauri și 

zmei. 

Băiatul a mers ce a mers și s-a oprit pentru 

a-și umple urciorul cu apă de la un izvor din 

codru. La un moment dat, a auzit un strigăt de 

ajutor. S-a dus în direcția din care se auzea sunetul 

și a ajuns într-un luminiș. Acolo a zărit un balaur 

cu trei capete care ținea captivă o veveriță. Înfuriat 

de ceea ce tocmai a văzut, flăcăul l-a înfruntat pe 

balaur. Lupta a durat trei zile și trei nopți, dar, în 

final, Filip a salvat necuvântătorul, care s-a 

transformat în om și  i-a dăruit o ghindă. Acesta i-

a spus: 

-Când ai nevoie de ajutor, arunc-o în aer, 

iar eu voi apărea. 

Voinicul, uimit, i-a mulțumit și a plecat. 

După ceva timp, a auzit din nou un strigăt de 

ajutor. De data aceasta, venea de la un cerb, care 

era prizonierul unui balaur cu cinci capete. Băiatul 

a decis să elibereze animalul, așa că s-a luptat cu 

monstrul timp de cinci zile și cinci nopți, reușind, 

în final, să îl omoare. Cerbul i-a oferit o bucată din 

coarnele  sale, s-a transformat în om și i-a spus 

flăcăului : 

-Când ai nevoie de mine, trebuie doar să 

arunci acest oscior în aer. 

În lumea  

basmelor 
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 Filip i-a mulțumit și și-a continuat drumul, 

pentru a auzi al treilea strigăt de ajutor, care venea 

de la un lup ținut captiv de un balaur cu șapte 

capete. Voinicul s-a hotărât să dezrobeze bietul 

necuvântător, așa că s-a luat la harță cu monstrul. 

Lupta a durat șapte zile și șapte nopți, dar, în final, 

băiatul a câștigat, eliberându-l pe lup. Animalul i-a 

dăruit curajosului un smoc de păr și s-a 

transformat într-un bărbat puternic, spunându-i 

învingătorului: 

-Când vrei să te ajut, suflă în acest smoc de 

păr. 

Flăcăul i-a mulțumit și a mers mai departe. 

 Nu după mult timp, a ajuns la castel, unde 

avea nevoie de un plan pentru a ajunge în camera 

tronului fără a fi observat de gărzile regale. Până la 

urmă, acestuia i-a venit ideea de a-i chema pe toți 

cei salvați în pădure și a-i pune să îi distragă pe 

apărătorii lui Kain. 

 Zis și făcut, Filip l-a omorât pe tiran pe 

neașteptate și a devenit rege, dăruindu-le 

locuitorilor regatului libertatea, iar voinicul a trăit 

fericit până la adânci bătrâneți.  

 Uite-așa am încălecat pe o șa și v-am spus 

povestea așa. 

Benția David, clasa a VII-a 

 

Aventurile lui Schilondrici 
 
 A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu 

s-ar mai povesti...  

 A fost odată un împărat și o împărăteasă, 

care trăiau fericiți. Ei erau fericiți că așteptau un 

copil, dar, când se născu, acesta nu era mai mare 

de două palme și mai gras decât o nuia. Când văzu 

împăratul ce pricăjit era fiul său, îi ieșiră ochii din 

cap de mânie și zise: 

- Pieriți din fața mea amândoi, de nu vă 

omor cu mâna mea! 

 Împărăteasa fugi, plângând cu micuțul 

copil. 

 Și merse și merse timp de  trei zile și trei 

nopți, iar, într-un final, ajunse la o colibă din 

mijlocul unei păduri, unde se stabiliră ea și fiul ei. 

Schilondrici, căci așa îi era numele, creștea repede 

și frumos. Devenea mai falnic pe zi ce trecea, de 

nu-l mai recunoșteai. Era un vânător excelent, 

încât aveau masa mereu bogată. În timp ce 

Schilondrici era la vânătoare, auzi niște voci: 

 -Regele va fi mânios dacă nu-i aducem 

căprioara. 

 -Dar este de negăsit! 

 
 Flăcăul se gândi că nu este treaba lui și 

plecă spre casă. În fața porții găsi o căprioară cu 

totul și cu totul de aur. Schilondrici vru să o 

omoare, dar văzu că aceasta era lovită la un picior, 

așa că decise să o îngrijească. O bandajă și, de 

lângă el, auzi o voce subțirică: 

 -Mulțumesc, Schilondrici! Pot să îți cer 

ceva? 

 -Desigur, răspunse tânărul uimit. 

 -Eu sunt urmărită de niște vânători care ar 

face orice pentru regele lor. Acesta, însă are un 

frate geamăn, care, de supărare că nu este la 

putere, l-a răpit pe fratele lui. 

 -Și ce pot face să te ajut? 

 -Du-te să îl recuperezi pe vechiul rege și te 

voi răsplăti! 

  -Nu caut nicio răsplată, dar te voi ajuta cu 

mare placere. 

 După ceva timp, acesta a pornit la drum. 

Merse ce merse și întâlni un gândăcel. Acesta îl 

ocoli, fiindu-i milă de mica ființă. Gândacul îi 

zise: 

 -Pentru că ai un suflet bun, te voi răsplăti, 

dându-ți acest pufușor, iar când vei avea nevoie, te 

poți transforma într-un gândăcel. 

 -Mulțumesc! răspunse Schilondrici și își 

continuă drumul. 

 Mai merse ceva vreme și văzu un iepuraș 

șchiop. Amintindu-și că, atunci când a plecat în 

călătorie, a luat cu el câțiva morcovi, îi dădu și 

iepurașului unul. Iepurele îi zise: 

 -Pentru că m-ai ajutat ia această lăbuță, ca 

să îți poarte noroc. 

 Schilondrici mulțumi și își continuă 

drumul. Mai merse puțin și văzu o pasăre lovită pe 

care o ajută să ajungă în cuibul ei. Aceasta îl 

răsplăti, dându-i o pană care îl putea transforma 

într-o pasăre. 

 Acesta mai merse puțin și ajunse la locul 

cu pricina. La palat aflase de la doi slujitori care 
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vorbeau despre faptul că regele avea o pivniță în 

cel mai îndepărtat colț al palatului, despre care se 

zvonea că nimeni nu se apropie, deoarece este 

închis un dragon și că nimeni care s-a dus acolo nu 

s-a mai întors. Schilondrici bănui că acolo este 

închis adevăratul rege, așa că începu să se 

gândească unde sunt cheile mult dorite. Mai târziu, 

auzi de la cea care păstra toate cheile palatului că 

împăratul vrea să fie mutat în cel mai înalt și bine 

păzit turn.  

 Schilondrici stătu și se gândi o vreme cum 

poate intra în acea cameră, apoi își aminti de pana 

care îl putea transforma în pasăre, așa că se decise 

că este timpul să o folosească. Luă pana în mână și 

atunci se metamorfoză într-o pasăre maiestuoasă. 

Zbură în înaltul cerului și se strecură în încăpere 

prin fereastra care, din fericire, era larg deschisă. 

Acolo găsi mii de chei, care semănau între ele. 

Băiatul se sperie, neștiind care este cea căutată de 

el. Atunci, înșfăcă în gheare laba de iepure pentru 

noroc și luă o cheie la întâmplare. Apoi se duse la 

ușa care duce în beci, dar văzu că sunt doi paznici 

acolo. Își aminti de pufușor și se transformă îndată 

în gândac. Acesta trecu pe sub ușă datorită 

mărimii lui minuscule și coborî multe scări până 

ajunse la o celulă de închisoare. Acolo erau închiși 

adevăratul rege și câțiva oameni care s-au 

aventurat până acolo. Băgă cheia în lacăt și aceasta 

se potrivi.  

 Ostaticii ieșiră bucuroși afară, deschiseră 

ușa cu putere și doborâră paznicii. Apoi 

Schilondrici se duse cu împăratul la fratele lui, dar, 

înainte de asta, a adunat multă lume să stea în fața 

palatului și să asculte toată discuția ce urma să 

aibă loc. Ajunge la castel, iar impostorul, când îi 

văzu, se înfurie la culme și zise: 

 -Cum ai reușit să scapi? 

 -Asta nu contează. Pleacă și nu te mai 

întoarce! zise adevăratul împărat. 

 -Nu o voi face, pentru că nimeni nu o să 

creadă că tu eștu adevăratul împărat! 

 -Eu nu prea cred acest lucru, spuse 

Schilondrici, și deschise ușa, după care stătea 

aproape tot regatul. 

 Impostorul muri de ciudă că  a fost dat în 

vileag și fugi în pădurea largă.  

 Adevăratul împărat își preluă tronul și îl 

chemă pe Schilondrici la el. 

 -Ca să îți mulțumesc ți-o dau de soție pe 

fata mea. 

 Aceasta intră în cameră sub formă de 

căprioară de aur. Era aceeași căprioară ajutată de 

el. Ea se transformă într-o fată frumoasă, cu părul 

bălai, de la soare te puteai uita, dar la dânsa ba. 

Aceasta se numea Aurora. Se arătă bucuroasă să se 

căsătorească cu Schilondici, căci, de când îl văzu 

pentru prima oară, se îndrăgosti de el.  

 Aceștia făcură o nuntă mare care dură trei 

zile și trei nopți, ca cele împărătești și trăiră fericiți 

până la adânci bătrâneți. 

Alexe Maria, clasa a V-a 
 

Prințesa Rozalia 
 

 Trăiau odată un împărat și o împărăteasă în 

castelul lor minunat. Ei își doreau foarte mult o 

fiică. 

 
 Văzând că nu poate rămâne grea, 

împărăteasa hotărî să plece spre iazul fermecat 

despre care se spunea că are puteri miraculoase. 

Împăratul, când află, încercă să o întoarcă din 

drum, deoarece era prea periculos, dar, în zadar, 
era prea târziu. 

 Biata împărăteasă merse împreună cu 

gardienii ei, trei zile si trei nopți. Într-un final, a 

ajuns la o peșteră. A intrat și i s-a arătat o zâna 

care a întrebat-o: 

              - Majestate, cu ce gânduri doriți să 

ajungeți la iazul fermecat? 

              - Eu îmi doresc să am o fiică, de aceea am 

venit. 

              - Atunci, urmați-mă, dar gărzile 

dumneavoastră nu pot intra. Iazul este bine păzit, 

iar oamenii care vin aici fără gânduri bune se 

transformă în scrum. 

               Tot mergând prin peșteră, regina ajunse 

la iaz și bău din apa lui fermecată. Împărăteasa 

rămase însărcinată pe loc. Însă ceea ce nu știa, era 
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că un slujitor al vrăjitoarei a reușit să se strecoare 

și să toarne o licoare în apă. La ieșirea din peșteră, 

se întâlni din nou cu zâna care îi dădu vestea cea 

rea.     

               - Din păcate, Majestate, iazul din care ați 

băut apă a fost otrăvit, așa că fetița se va naște 

blestemată. Pentru siguranța ei, va primi trei 

ursitoare  pentru a o apăra. 

 Timpul trecu și fata se născu. Împăratul și 

împărăteasa construiră cel mai păzit și ascuns 

castel, pentru ca fiica lor pe nume Rozalia să 

locuiască împreună cu ursitoarele ei. 

 Castelul era construit pe cel mai înalt 

munte din împărăție și era înconjurat de apă.             

Rozalia și-a petrecut acolo toată copilăria. Era 

fericită, chiar dacă era departe de părinții ei.  

 Anii au trecut și Rozalia era acum o tânără 

încântătoare. Ursitoarele au considerat că nu își va 

mai face efectul blestemul și au dus-o înapoi la 

castelul părinților care s-au bucurat foarte mult. Ei 

au dat de veste în țară că toți cei care doresc mâna 

prințesei să se prezinte la palat. Mulți pețitori au 

venit, dar fata nu s-a simțit atrasă de niciunul. 

               Părinții și zânele ursitoare și-au dat 

seama că blestemul era, de fapt, să nu își găsească 

niciodată un soț. 

               Într-o zi, pe când se plimba prin grădina 

castelului, fata văzu o broască și îi spuse: 

               - Of, broscuță, de ai ști tu ce problemă 

am.... 

              - Te înțeleg și să știi că eu sunt, de fapt, 

un prinț blestemat și nu se va rupe blestemul până 

nu îmi voi găsi dragostea adevărată. 

                 Deodată, prințesa și broasca se 

îndrăgostiră și realizară că blestemele lor s-au rupt. 

Ei au făcut o nuntă mare și au trăit fericiți până la 

adânci bătrâneți. 

                 Se pare că vrăjitoarea nu s-a gândit că 

cineva se poate îndrăgosti și de cele mai ciudate 

ființe... 

Constantinescu Bianca Ștefania 

                                                            Clasa a IV-a 

 

Legenda Zânei Pădurii 
 

     A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi nu s-ar 

povesti. A fost odată un croitor iscusit. Acesta 

țesea cele mai frumoase rochii, pe care le vindea 

foarte repede. 

     El avea și o fiică, pe care o chema Lăptița. Toți 

băieții o admirau, iar toate fetele din regat o 

invidiau. Lăptița era foarte frumoasă, avea pielea 

albă ca spuma laptelui, părul lung și moale ca 

blana de mielușel, iar ochii ei erau ca și două 

diamante verzi, în care puteai să vezi pură 

bunătate. 

     Încă de mică, Lăptița era o fată harnică și 

înțelegătoare. 

     Într-o zi, tatăl Lăptiței spuse: 

     - Draga mea Lăptița, am nevoie de ajutorul tău. 

     - Da, dragă tăticule! De ce ai nevoie? spuse 

Lăptița cu glasul ei melodios. 

     - Am nevoie să te duci la fiul împăratului, 

pentru a-i da această mantie pe care, dacă o poartă, 

se va putea transforma în orice! Ai grijă, te previn! 

Doar cu cuvintele potrivite vei putea să dezlegi 

vraja mantiei. 

     Fata plecă. Peste trei ore, fata ajunse la castel. 

Ea bătu de trei ori la poarta castelului, apoi un 

tânăr frumos apăru de după ușă. Cei doi se 

îndrăgostiră pe loc unul de altul, iar apoi veni și 

ziua nunții, ce dură trei zile și trei nopți. 

 
     Nu trecu mult timp și iată că, într-o zi, pe când 

fiul de împărat se întorcea de la vânătoare, auzi un 

gângurit. Când intră, descoperi că prea iubita lui 

soție născuse o copilă. Era mică, avea pielea 

mamei ei și ochii tatălui. 

     Vestea că se născuse Luna, căci așa o chema, se 

răspândise peste șapte mări și șapte țări. 

     Când Luna avea doisprezece ani, împărăteasa 

se îmbolnăvi. Când ceasul morții bătu cu glasul lui 

acru, îi spuse fiicei ei prea iubite să plece din acest 

loc. Îi povesti cum, cu o mantie cusută de bunicul 

ei, va putea să se transforme în orice își dorește, 

poate într-un copac tăcut și frumos, ca și ea. I-a 

mai spus că mantia o va putea găsi acolo unde îi 

este lumea mai dragă. 
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     - Nu ești în siguranță aici! au fost ultimele ei 

cuvinte. 

     Luna se prăbuși pe pieptul mamei ei, în care 

inima nu mai bătea. Începu să plângă, dar încercă 

să se controleze. 

     După trei zile și trei nopți de plâns, fata 

încălecă pe cal, calul pe care mama ei îl călărea, și 

plecă în căutarea mantiei fermecate. Se duse la 

Copacul de pe Stâncă, copacul unde locuiau zânele 

care îți luau rând pe rând pietre de pe suflet. Când 

ajunse acolo, fata știu clar ce să facă. Se aruncă în 

apa cea rece, apoi înotă spre fundul oceanului. 

Acolo, găsi un cufăr pe care îl ridică cu greu pe o 

stâncă din mijlocul oceanului. Deschise cufărul și 

ridică o mantie de aur. Îmbrăcă mantia și apoi 

spuse: „Motabor”, iar apoi se gândi la un unicorn 

frumos. O explozie de aur o învălui și se 

transformă într-un unicorn ca și rupt din soare, 

apoi își luă zborul spre pădure, cu mantia aurită pe 

ea. Când ajunse în pădurea cea neagră, în inima 

fetei începu să salte un mic puișor de frică. Ea 

înaintă încet, încercând să nu se sperie atunci când 

frunzele ruginii scârțâiau sub copitele ei de 

unicorn. 

     Deodată, în fața ei apăru un lup.  

     - Bună seara, tânără domniță! 

     - Bună seara...! spuse Luna cu glas stins. 

     - Deci...spuse lupul. Ce caută o frumusețe de 

fată ca tine aici? Ai nevoie de ajutor, dragă fată? 

     - Nu, mulțumesc...cred? spuse Luna. 

     - Haide! Vino cu mine...! Te rooog! 

     - Bine...offf! spuse fata din politețe. 

     Fata îl urmă pe lup. 

     - Deci...unde vrea domnița mea să mergem? 

întrebă lupul. 

     - N...nu știu...spuse Luna. 

     Luna simțea că ceva e în neregulă, așa că se 

gândi la un șoricel și spuse: 

     - Motabor! 

     - Ce? întrebă lupul nedumerit. 

     O explozie de praf argintiu o învălui pe Luna, 

lasând-o doar cu o codiță, un corpușor argintiu și 

un căpșor cu o pereche de cristale ce străluceau în 

întunericul pădurii. 

     Luna fugi și se ascunse sub o tufă. Lupul 

începu să adulmece ceva, se îndrepta direct spre 

Luna. Inima fetei începu să bată tare, tare. 

Deodată, de frică, Luna se transformă într-o mică, 

minusculă vietate neagră. 

     - Ce sunt? șopti fata. 

     Lupul își îndreptă laba înspre o grămadă de 

frunze. Luna se uită în același loc. Acolo, sub 

frunze, se afla mantia ei de transformare. „Te rog 

să nu o iei, te rog să nu o iei...” se gândea fata. În 

același timp, lupul se transformă într-un băiețel 

durduliu și începu să strige: 

     - Mamă, este gata masa? 

     - Da, Dodo! îi răspunse o voce. 

     Dodo începu să fugă înspre un luminiș. 

     Luna își recuperă mantia, apoi o folosi pentru a 

se transforma într-un pui de căprioară. Fugi după 

Dodo, când zări un tânăr ieșind dintr-o casă, cu o 

pușcă în mâna dreaptă. 

     - Pa, Robin! îl salută Dodo. 

     - Pa, Dodo! îi răspunse acesta. 

 
     După ce Dodo închise ușa casei, Robin porni 

înspre pădure. Luna își dădu atunci seama că se 

ducea la vânătoare și că este în mare pericol, așa 

că încercă să plece cât de discret posibil. 

     Tânărul o auzi și începu să tragă în direcția ei. 

După ce a ratat de două ori, tânărul a avut noroc cu 

al treilea glonț și a reușit să nimerească fata-

căprioară într-un picior. 

     Sângele ca de aur al fetei se răspândea pe 

pământul rece al pădurii. Mantia ei căzu, iar atunci 

o pală de vânt o înălță spre înaltul cerului.  

     - Nu...! se plânse fata. Vei regreta! îl amenință 

ea pe Robin. 

     Micuța căprioară se transformă într-un  mic 

demon. O ființă cu părul negru ca tăciunele, ochii 

roșii ca focul și cu o rochiță sfâșiată în mii de 

bucăți. 

     Robin, alb ca varul la față, fugi în casa pe care 

în următoarele două secunde, Mica Demoniță o 

distruse. 

     - Plecați! spuse un domn spre ceilalți oameni ce 

erau în casă. Acum! 
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     Toată lumea fugi înspre cealaltă parte a pădurii. 

Mica Demoniță se duse înspre ei. 

     - Nu fi trist! Crede-mă, mă întorc și după tine! 

     Bărbatul începu să plângă și spuse: 

     - Demonule, fac orice! Doar lasă-i în pace... Te 

rooog!    

     Deodată, Mica Demoniță se transformă în 

simpla Luna pe care o știa ea. 

     - Îmi pare tare rău domnule, că ți-am deranjat 

familia! Mai bine plec până nu stric mai multe 

lucruri. La revedere! 

     Luna se îndreptă înspre o cărare ce ducea în 

inima pădurii, lăsându-l pe bărbat în urmă, cu o 

figură nedumerită. 

     Brusc, Luna observă că noaptea se apropie, așa 

că a spus: 

     - Dragă Lună, fie ca tu să mă veghezi și în 

această seară. 

     Acestea fiind spuse, Luna se întinse pe iarba 

cea rece. A doua zi dimineața, Luna se trezi într-

un morman de iarbă. 

     - Unde sunt? Vai de mine... spuse ea încercând 

să iasă la suprafață. Îh... miroase tare urât. Vai, dar 

de ce nu ajung la suprafață? spuse ea când de trei 

minute tot încerca să iasă. Poate... dacă încerc să 

mă transform în acea vietate mică și neagră, atunci 

probabil că o să mă pot strecura afară. Nu? 

     Se gândi la acea ființă neagră și minusculă, dar 

tot nu reuși să se transforme. 

     - Ce este în neregulă? Ah... Magie proastă! Mă 

enervează! 

     Luna se transformă atunci într-o minusculă 

vietate roșie. 

     - A mers! spuse ea fericită, iar apoi se făcu o 

vietate mică și galbenă. Aaa! Știu! Aceste vietăți 

sunt pui de emoții! Acum, să plec de aici! 

     Ea se strecură printre frunze și tot felul de 

ierburi, până când ajunse la suprafață! 

     - Acum trebuie să ajung în sufletul pădurii. Nu 

mai este mult! Dacă acuma sunt în inima ei, nu 

trebuie să mai fie mult până în sufletul acesteia! 

spuse ea. Se transformă în iepuraș și începu să 

alerge fericită. 

     Dar pe drum, fata întâlni un pui de pasăre ce 

striga: 

     - Ajutol, iepuloaico! Te log, ajută-mă! 

     Întâi, Luna fugi mai departe, dar inima o trase 

înapoi spre păsărică. 

     - Dar cum te-aș putea ajuta eu? întrebă fata. 

     - Du-mă sus în cuibul meu, că de acolo știe 

măicuța mea ce este de făcut! 

     - Bine! răspunse Luna, ușurată că nu va trebui 

să aibă grijă de o pasăre. 

     Luna se transformă din iepure în șoim.  

     - Lasă-mă să te port pe spatele meu, dar fără să 

te agiți prea tare! Bine? 

     - Da, Doamnă Șoim! 

     - Nu sunt Doamna Șoim, pe mine mă cheamă 

Luna! 

     - Da, Doamnă Șoim! 

     „Of… De ce mă mai obosesc oare?” se întrebă 

ea. 

     Nu dură mult și ajunseră la cuibul care era într-

un copac mare și bătrân. 

     - Multumesc! 

     - Se spune „ Mulțumesc”! 

     - Bine atunci, Doamnă Șoim... Multumesc! 

     - Mai bine ar fi să plec! Pa... 

     - Nu te glăbi... Am un male cadou pentlu tine! 

     Păsărica îi întinse Lunei o coroniță de flori 

frumoase, în toate culorile. 

     - Mersi... Uite, chiar trebuie să plec acum! Pa! 

spuse fata și zbură până în sufletul pădurii. 

     Acolo se transformă într-un copac frumos și 

înalt și a tăcut pentru trei ani buni, când într-o zi, o 

zână îi spuse: 

     - Luna, pentru că ai trecut prin cele trei 

provocări la care mama ta, fosta Regină a Pădurii, 

te-a supus, te declar noua și unica Zână a Pădurii. 

     - Dar, de ce eu? întrebă fata. 

     - Pentru că ai dovedit de ce ești în stare! spuse 

zâna și dispăru. 

     Luna se transfromă în simpla Luna, care acum 

avea și aripi și o rochie nouă și strălucitoare. Luă 

coronița de flori de la pasăre, care acum nu mai 

era ofilită, ci așa cum era ea la început, frumoasă 

și colorată. 

     Acum, Luna putea înțelege tot ce spuneau 

animalele și avea puteri mai mari, pe care ființele 

pădurii o învățară cum să le folosească. Pădurea 

nu mai era neagră, rece și întunecată, acum era 

strălucitoare, caldă și luminoasă. 

     Și Luna a fost o Zână bună pentru pădure și a 

trăit fericită cu animalele ei până la adânci 

bătrâneți. 

Staicu Tania, clasa a III-a 

 


