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„ Treb„ Treb„ Treb„ Trebuia să scriu. Miuia să scriu. Miuia să scriu. Miuia să scriu. Mi----era foame, miera foame, miera foame, miera foame, mi----era era era era 
somn să scriu... Când te arunci în cerneală, e somn să scriu... Când te arunci în cerneală, e somn să scriu... Când te arunci în cerneală, e somn să scriu... Când te arunci în cerneală, e 
pe toată viaŃa”.pe toată viaŃa”.pe toată viaŃa”.pe toată viaŃa”.    

                                                                                                                    Tudor Arghezi            Tudor Arghezi            Tudor Arghezi            Tudor Arghezi    

    

 

 

 

Motto:Motto:Motto:Motto:”Trebui scriu. Mi”Trebui scriu. Mi”Trebui scriu. Mi”Trebui scriu. Mi----era foame, miera foame, miera foame, miera foame, mi----
era somn să scriu...Când te arunci în era somn să scriu...Când te arunci în era somn să scriu...Când te arunci în era somn să scriu...Când te arunci în 
cerneală, e pe toată viaŃa.” cerneală, e pe toată viaŃa.” cerneală, e pe toată viaŃa.” cerneală, e pe toată viaŃa.”     
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udor Argudor Argudor Argudor Argotto:otto:otto:otto:”Mi”Mi”Mi”Mi----eraeraeraera    
fosomriu.ndfosomriu.ndfosomriu.ndfosomriu.ndaruncaruncaruncarunccernealăcernealăcernealăcerneală    

                    PPPPOEZIA ANOTIMPURILOR    
ZĂPADĂZĂPADĂZĂPADĂZĂPADĂ    

    

Fulgii de zăpadă                                                             
lasă firimituri cristaline pe chipul lunii, 
rotindu-se sub genele  brumării.       
Mâinile  iernii îmbracă casele; 
Iarna 
îşi piaptănă  părul său, şerpuit în şuviŃe, 
pudrate cu gheaŃă. 
Râul şopteşte o vorbă muntelui       
care se împietreşte  falnic, 
sub sărutarea crivăŃulului. 
    

TABLOU DE IARNĂTABLOU DE IARNĂTABLOU DE IARNĂTABLOU DE IARNĂ    
 

Foarfecele frigului mărunŃesc  
gândurile  palide ale iernii 
care  scutură norii de colb                                       
cu miresme  pufoase de zăpadă.  
În şiruri lungi de mătănii,                 
fulgii se topesc în cortina fragedă. 
Pe gheŃuşuri, plutesc stângaci,                       
săgeŃile reci şi dure                                                              
din ochii iernii. 
                      
          Gabriela Mitoaica, clasa a VIII-a B                                     

                                                   

    

TTTT    
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FULGUL  DE  NEAFULGUL  DE  NEAFULGUL  DE  NEAFULGUL  DE  NEA    

 
                                                  

O steluŃă de zăpadă, 
Un fulg uşor de catifea 
Zboară lin şi vrea să cadă 
În călduŃă palma mea. 
 
 
Zâna cu inimă de gheaŃă 
Îl preface-n strop de apă                                                  
Şi roşindu-se la faŃă 
Printre degete îl scapă. 
 
 
Un covor imens pufos 
A-ntins pe pământ tiptil 
Şi clipeşte drăgăstos 
Cu un zâmbet de copil. 
                 Mihaela Tufiş, clasa a VII-a A 

 
    
    
ANOTIMP  TRISTANOTIMP  TRISTANOTIMP  TRISTANOTIMP  TRIST    
 
 
CeaŃa tulbură oglinda ce reflectă luna nopŃii, 
Într-un colŃ de cer aleargă norul alungat de vânt. 
 
Frunzele plutesc cu teamă înainte de a fi împietrite  
de frigul toamnei...  
Iarba-şi mângâie cicatricele,  
Un greier  suspină pe chitara obosită. 
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Parfum de tufănele târzii pluteşte în văzduh 
ameŃind păsări rătăcite... 
 
Vântul plânge înspăimântat pe la ferestre, 
Lacrimile norilor se rostogolesc în boabe mici de diamant. 
 
Aştept... 
Sunt tristă... 
                  Mihaela Tufiş, clasa a VII-a A 

 

POVESTEA  FRUNZEIPOVESTEA  FRUNZEIPOVESTEA  FRUNZEIPOVESTEA  FRUNZEI    
 
O adiere uşoară de vânt 
a doborât-o la pământ. 
M-am aplecat să o ridic 
s-o pun la loc, dar ea... nimic, 
Când a ajuns în  palma mea 
cu glas şoptit mi-a spus aşa: 
-Copil frumos, nu te-ntrista 
 nimeni nu mă poate salva 
M-am născut pentru-a pieri 
ca tot ce e fiinŃă pe pământ 
-De ce vorbeşti aşa, plăpândă frunzuliŃă? 
Dacă tu mori 
cine va sta acolo sus pe rămurea? 
-La fel ca omul, şi eu am un urmaş: 
în primăvară va-nverzi,firav,un muguraş. 

 
Maria Cioabă, clasa a V-a B 
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CURCUBEULCURCUBEULCURCUBEULCURCUBEUL    
    
Zâmbetul furat soarelui 
pentru a împrăştia lacrimile şi suferinŃele 
în zările îndepărtate, 
Mângâierea divină 
care ne şterge lacrimile de pe obraz, 
Bucuria îngerilor de a ne ocroti, 
Culorile gândurilor noastre, 
Primele cuvinte ale copilului,  
Toate 
adunate într-un arc de culori 
înălŃat în azur. 
             Gabriela Mitoaica, clasa a VIII-a B 

 
PRIMĂVARĂPRIMĂVARĂPRIMĂVARĂPRIMĂVARĂ    
Stoluri mii de rândunele 
Ciripesc în rămurele, 
Raze de soare timid 
Mângâie câmpul înverzit. 
Natura-i o imensă floare 
În care albinuŃele dansează 
Vesele şi harnice. 
                          Maria Cioabă, clasa a V-a B 
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TABLOU  NOCTURNTABLOU  NOCTURNTABLOU  NOCTURNTABLOU  NOCTURN    
    
E noapte. Pe cer  
spiriduşii pudraŃi cu praf de stele 
se rostogolesc monoton 
de sub irisul incandescent al nopŃii 
agăŃându-se de genele ei lungi. 
Pe obrazul palid al lunii 
umbre de oceane şi de munŃi 
au lăsat riduri de raze galbene. 
Vântul încurcă pletele nopŃii 
cu grijile tuturor. 
Lacrimile ei? 
TristeŃi şi visuri sugrumate. 
Numai sufletul nopŃii 
 ştie o taină 
Taina Liniştii Absolute. 
                     Gabriela Mitoaica, clasa a VIII-a B 

 
 
ANOTIMPURILE  MELE ANOTIMPURILE  MELE ANOTIMPURILE  MELE ANOTIMPURILE  MELE … 
Mi-am dorit ca soarele să vină la mine 
şi privirea mi s-a oprit departe 
plutind peste nămeŃi 
căci am văzut zăpada lucidă şi catifelată străpunsă pe 
alocuri 
şi ştiu 
chiar ştiu 
că în curând va fi din nou mai cald, mai bine. 
 
 
Am privit într-o seară în zare 
şi am văzut cum florile îşi netezeau rochiŃele de catifea 
povestind întâmplări 
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iar copacii îşi aşezau podoabele rumene şi cărnoase 
cu mâini neîndemânatice, noduroase. 
Floarea -soarelui asculta gânditoare Ńârâitul greierilor 
ce-şi acordau chitarele-n amurg, 
Soarele îşi strângea cosiŃele lungi, aurii 
şi rochia purpurie a apusului se întrezărea. 
 
I-am întrebat pe nori de ce au o singură culoare 
şi aceştia mi-au răspuns începând a plânge 
că vântul…odată… 
când şi-a ieşit din fire, 
sătul să-l  împingă mereu până acasă 
i-a suflat brusc pe cine ştie ce meleaguri îndepărtate. 
De frică le-a pierit culoarea din obraji 
fiindcă nu ştiau a da înapoi. 
 
M-am pitit în pletele nopŃii întunecate 
şi am privit 
cum fulgii vrăjiŃi de zăpadă se Ńeseau monoton 
Luna mă privea întrebătoare 
şi colŃii aspri ai frigului necruŃător îmi zgâriau carnea 
În acest décor magia se spulbera  
iar visele –baloane de săpun  
se adunau uitate în cercul vieŃii. 
                                 Gabriela Mitoaica, clasa a VIII-a B 
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LEGENDĂLEGENDĂLEGENDĂLEGENDĂ    

 
Se spune  
că vântul a furat din grădinile zeilor o floare 
din petalele căreia a făcut un văl de caşmir 
trandafiriu 
şi a învelit cu el o bucată de cer. 
 
Din lâna zeilor furată 
în secunda de cărbune a vieŃii 
a făcut norii trecători   
ca visele noastre 
 
Picăturile de vin  
împrăştiate la petrecerea zeilor 
le-a făcut rouă în cupele-flori 
ca să bea gândurile- fluturi. 
 
Apoi s-a ascuns în lacuri adânci 
acoperite cu oglinzi de smarald 
în care se văd ochii zeilor 
uimiŃi de atâta frumuseŃe. 
          Gabriela Mitoaica, clasa a VIII.a B    
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    PPPPOEZIA  COPILĂRIEI  ŞI  A OEZIA  COPILĂRIEI  ŞI  A OEZIA  COPILĂRIEI  ŞI  A OEZIA  COPILĂRIEI  ŞI  A 

JOCULUIJOCULUIJOCULUIJOCULUI    

 
JOCJOCJOCJOC  DE  COPIL  DE  COPIL  DE  COPIL  DE  COPIL    
 
Am luat lumina   
şi am cernut-o în vise... 
Am visat aripi 
şi am zburat spre stele... 
Am visat albastru 
şi marea s-a întins la picioarele mele... 
M-am cufundat în alb, 
în lumină 
Pe soare, 
două mâini 
Ńineau sus, sus 
un copil. 
                 * 
Cu creionul am desenat 
o horă de copii 
şi un stol de porumbei albi. 
Am deşirat o margine de cer 
Am pus-o pe un zmeu 
şi când l-am înălŃat 
Vântul a dus pretutindeni 
visul... 
                 * 
Când voi creşte mare 
voi  înălŃa oraşe în soare 
voi trimite  porumbei albi 
şi le voi pune în aripioare 
ramuri de măslin 
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                  * 
Orice copil are în palme şi în inimă 
o stea în care creşte 
pur şi cald 
un vis 
                           Elena CreŃan, clasa a VIII-a B 
 
  
FACEREA  LUMIIFACEREA  LUMIIFACEREA  LUMIIFACEREA  LUMII    

 
Mâini de copil  
au revărsat lumina zâmbetului 
peste lume 
şi aşa a apărut  soarele... 
Lacrimi de rouă, lacrimi de copil 
au spălat universul 
şi aşa a apărut ploaia...     
Plete bălaie au mângâiat  

pământul 
şi aşa au apărut pădurile, 
câmpiile 
holdele de aur 
şi râurile de cristal… 
ClopoŃei de râsete  
au răsunat în cer 
şi atunci a ieşit curcubeul… 
Am vărsat acuarelele 
pe nisipul mărilor şi oceanelor 
şi atunci au apărut continentele 
Europa, Africa, Asia, America 
dintre care am ales 
 Europa.  
           Elena CreŃan, clasa a VIII-a B 
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LACRIMĂ DE  COPILLACRIMĂ DE  COPILLACRIMĂ DE  COPILLACRIMĂ DE  COPIL    
    
Murdar la trup, suflet curat 
Copil ce dormi sub cerul înstelat, 
Iarba-i culcuş pufos, cu fire de mătase, 
Ochii tăi înlăcrimaŃi, 
Din dor de fraŃi şi de surori, 
Sunt arşi de soare, uzi de ploi. 
Doamne, eu te rog umil, 
Şterge lacrimi de copil, 
Numai soare-n suflet lasă, 
Dă-le cald şi pâine-n casă. 
                            Elena CreŃan, clasa a VIII-a B 
 
 
COPILĂRIACOPILĂRIACOPILĂRIACOPILĂRIA    
    
Vis frumos, copilărie,  
Ca un vers de poezie, 
Blânda mea rază de soare 
De copii ocrotitoare. 
 
Purtat pe cai cu-aripi măiestre 
Trăieşti tot ca-ntr-o poveste 
Şi visuri, şi gânduri curate 
În copilărie Ńi se-mplinesc toate. 
 
Copilărie, gingăşie, 
Fericire, armonie, 
Peste tot e bucurie,  
Cât te iubesc, copilărie! 
                  Elena CreŃan, clasa a VIII-a B 
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JOCJOCJOCJOC    
 

Aş sări coarda 
pe o sfoară de nori 
Dar  
ei se joacă de-a v-aŃi ascunselea . 
Soarele se joacă cu mine 
de-a lumina şi de-a visele. 
( ...se făcea că deşiram raze de soare şi le 
împleteam în gânduri...)  
M-aş juca de-a seninul cerului 
fiindcă seamănă cu ochii mei  
şi nu m-ar vedea norii 
norii cerului şi ai vieŃii.  
Aş juca şotron 
cu pământul şi iarba 
Dar 
s-a-ntristat calculatorul, 
fereastra mea spre lume. 
În odaia cu vise 
glasul bunicii şopteşte  
aceeaşi poveste cu zâne şi cerbi înstelaŃi. 
                              Mihaela Tufiş, clasa a VII-a A 
 
 

COPILĂRIACOPILĂRIACOPILĂRIACOPILĂRIA    
 Visul de speranŃe şi împliniri 
Pe care îl trăim toŃi 
Ea ni l-a dăruit cu drag. 
 
Cu acuarelele ei magice 
A pictat zâmbetul de copil, 
Dragostea de mamă, 
SperanŃa şi credinŃa. 
                       Veronica Lungu, clasa a V-a B 
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PUZZLEPUZZLEPUZZLEPUZZLE    
    
O sferă albastră 
Cu pete de culoarea continentelor 
Alunecă în palmele mele. 
E sfera mea de cer şi de pământ, 
De munŃi şi de mări, 
De oceane şi de păduri. 
Într-un punct mic 
Aici 
m-am născut şi trăiesc eu 
îl caut 
trebuie să fie lângă steguleŃul albastru cu steluŃe galbene… 
sfera asta parcă ar fi un puzzle 
din care eu descopăr imaginea Europei. 
Acolo                                                                  
Este o Ńară care seamănă cu o cizmă 
Cu oameni care se plimbă cu gondola 
Şi mănâncă macaroane.                                                 
Acolo  
Este Ńara lui Napoleon 
łara cu turnul acela de fier 
În care eşti mai aproape de cer.  
Acolo                                                              
Este Ńara lui Don Quijote 
Cu morile sale de vânt 
Este Ńara toreadorilor şi a dansatorilor de flamenco. 
Castele pretutindeni, prinŃese, cavaleri… 
Războaie, alianŃe, baluri trăite ieri… 
Brâul Dunării încinge Ńările surori 
Valurile saltă-n ritm de vals. 
Aici  
În Ńara aceasta în formă de inimă 
Aici 
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Este casa mea. 
Aici  
Coloana Infinitului se înalŃă spre cer 
Şi soarele învaŃă dansul căluşarilor. 
                                          Cristina Veghea, clasa a VIII-a B 
 

POPOPOPOEZIA ÎNTREBĂRILOREZIA ÎNTREBĂRILOREZIA ÎNTREBĂRILOREZIA ÎNTREBĂRILOR    
CINE CINE CINE CINE     SUNT SUNT SUNT SUNT     EUEUEUEU    ????    
 
Când vine iarna 
sunt un fulg  
care pluteşte în văzduh 
nu ştiu unde o să pic, unde o să ajung. 
 
Când vine primăvara 
sunt un ghiocel 
ce scoate capul firav din pământ 
mângâiat de soare şi legănat de vânt.  
 
Când vine vara 
sunt o ciocârlie 
ce cântă veselă-n câmpie 
şi mii de suflete mangâie. 
 
Când vine toamna 
sunt o rândunea 
ce-şi părăseşte tristă căsuŃa 
gândind la vremea când va reveni la ea. 
............................................................... 
Cine sunt eu?     
 
              Cristina Veghea, clasa a VIII-a B 
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CECECECE----AR  FI…AR  FI…AR  FI…AR  FI…    
    
Ce- ar fi 
dacă luna s-ar rătăci  
în noapte 
şi în seara următoare 
cerul ar fi întunecat? 
Aş căuta-o 
printre cetini şi în oglinda izvoarelor 
sau după casele cu pridvor de lemn. 
 
Ce-ar fi 
dacă aş putea culege stelele 
şi le-aş pune în palmele oamenilor? 
Ar fi mai buni, 
ar avea privirea senină 
şi sufletul curat. 
   Cristina Veghea, clasa a VIII-a B 
 
 
 

TIMPULTIMPULTIMPULTIMPUL    
 
Un bătrân năzuros e timpul 
Am să-l trag de barbă 
ca să nu mai fugă aşa de repede... 
El nu ştie de glumă... 
Câteodată oboseşte de atâta alergătură 
adoarme 
uitând să se scoale 
Îl voi trage de barbă să-l trezesc… 
mai târziu... 
Vreau să mai rămân copil                                
                                 Mihaela Tufiş, clasa a VII-a A 
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MĂREłIAMĂREłIAMĂREłIAMĂREłIA    
 

 
MunŃii ştiu ce-i măreŃia 
când ating cu brazii tâmplele stelelor 
şi rămân cu rădăcinile de piatră. 
 
Apele ştiu ce-i măreŃia 
când se nasc mereu în acelaşi loc 
şi poartă corăbii înaripate. 
 
Stelele ştiu ce-i măreŃia 
când colindă infinitul 
şi se întorc de unde au plecat. 
 
Oamenii ştiu ce-i măreŃia 
când fac un lucru imposibil 
sau un gest simplu pentru semenii lor. 
                      Mihaela Tufiş, clasa a VII-a A 
 

CULORILE  GÂNDURILORCULORILE  GÂNDURILORCULORILE  GÂNDURILORCULORILE  GÂNDURILOR    
 
Să gândeşti în alb 
e ca şi cum ai sta într-o ceaŃă de praf 
lucidă 
aşezat în genunea infinitului 
cu valuri purificatoare 
unde viaŃa preschimbată într-un porumbel de alabastru 
îşi deschide aripile ca un evantai uriaş 
şi îngână un cântec de leagăn. 
    Când priveşti verdele 
     Să nu uiŃi    
     că pădurile pot avea frunze de smarald, 
     paiete şi priviri verzi furate 
     doar azi...mâine 
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     pământul poate zace în zdrenŃe 
     părăsit în liniştea apăsătoare a sfârşitului. 
Simte în albastru! 
asta e tot ce ai de făcut 
pentru a căpăta aripi şi a zbura până la stele 
să lustruieşti praful auriu de pe lună 
pentru a o elibera de sub vraja iernii 
ca să te joci cu ea. 
Vei călători în ocean 
şi te vei înconjura de valurile sale 
care te învăluie cu o mantie invizibilă în spuma mării 
şi te transformă într-o sirenă 
ca sa treci uşor printre valuri 
şi să nu-Ńi îneci visele.  
     Dacă vreodată vei auzi roşu 
     să-Ńi aminteşti: 
     cuvintele ieşite la lumină vor saluta întreg universul 
     apoi vor dispărea ca nişte baloane de săpun 
      ca şi cum n-ar fi existat. 
Atunci închide-te în cristalul roz 
şi ai grijă să nu-Ńi scape din mâini 
la echinocŃiul dragostei 
ca să nu pierzi puterea magică 
de a-i iubi pe toŃi 
 şi mai ales pe tine însuŃi. 
     Nu ai decât să alegi galbenul  
     să rişti, să dai un bobârnac vieŃii. 
     Nu va fi uşor,dar în cele din urmă 
     vei reuşi să alegi din meniul vieŃii 
     ce e mai bun pentru tine. 
                            Gabriela Mitoaica, clasa a VIII-a B 
 
 
 



 21 

DRUMUL MEU DRUMUL MEU DRUMUL MEU DRUMUL MEU     
 
Cu stoluri de vise mari  
În gând 
Pornesc pe drumul meu acum 
Şi dacă vântu-mi taie calea 
Nu-s frunza slabă ce cade pe cărare. 
Spre lumea strălucitoare a stelelor  
Merg paşii mei mărunŃi 
Dar siguri 
Eu caut bagheta fermecată 
Să schimb în frumuseŃi 
Ce e urât 
Şi-n bine  
Tot ce este rău. 
                           Veronica Lungu, clasa a V-a B 

 
 

POPOPOPOEZIAEZIAEZIAEZIA  „ MICILOR   CONDEIE” 
 

 
AVIONUL  VECHIAVIONUL  VECHIAVIONUL  VECHIAVIONUL  VECHI    
 
Am chef să mă joc.                                                       
Am ales un avion defect 
Care nu mai foloseşte la zbor 
Dar 
Eu îmi imaginez, 
Legându-l cu o sfoară, 
Că este zmeu. 
              Matei Ionescu, clasa a III-a B 
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MAMEI MELEMAMEI MELEMAMEI MELEMAMEI MELE    
    
Mămica mea cu ochi albaştri, 
Cu buze floare de cireş 
Eu nu te-aş da pe lumea-ntreagă 
Vreau să rămâi aşa cum eşti. 
  
Mă cerŃi, mă lauzi...eşti a mea,  
Mămica mea cea iubitoare, 
La mulŃi ani de ziua ta 
MulŃi ani, în zi de sărbătoare! 
 
Eşti mama mea cea bună, 
Eu te iubesc nespus 
Şi azi, de ziua ta, mămico, 
Atât eu am avut de spus. 
                      Georgiana Manea, clasa ca IV-a C 
 

GHEM  DE  NEAGHEM  DE  NEAGHEM  DE  NEAGHEM  DE  NEA    
        
Alma, căŃeluşa mea,                                      
E un ghem drăguŃ de nea. 
Are ochi micuŃi de stea, 
BlăniŃă de catifea. 

Un bot mic şi negrişor 
Azi se-apropie uşor,  
Mă aşteaptă  cu mult dor 
Dând în uşă cu-un picior. 
Cine-a zis că-i supărată? 
O să-i dau o ciocolată 
Şi să vezi atunci, îndată, 

                    CăŃeluşa-i răsfăŃată.  
                                              Georgiana Manea, clasa a IV-a C 
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FRAłIIFRAłIIFRAłIIFRAłII    
FraŃii te-ajută mereu 
Când Ńi-e bine ori Ńi-e rău             
Pe ei te poŃi bizui  
Căci de sprijin îŃi  vor fi. 
 
La nevoie ei te-ajută 
De greşeşti ei te îndreaptă, 
Pentru ei eşti surioară 
Şi-ai în suflet o comoară. 
                                 Lidia Călăfeteanu, clasa a IV-a C 

BUNICABUNICABUNICABUNICA    
    
BunicuŃa, sub umbrar, 
O clipă nu stă măcar, 
Coase nasturi , veste, ii, 
Parc-ar colora câmpii. 

 
Croşetează ciorăpiori 
Cu zig-zaguri şi cu flori 
Şi când ghemu-i atâtica 
O ajută şi pisica. 

 
Ea ne cântă şi ne spune 
Cum să facem fapte bune 
Şi privind prin ochelari 
Ne vede cum creştem mari! 
                                     Cătălina Ana Chiran, clasa a II-a B 

 
 

CASA BUNICILORCASA BUNICILORCASA BUNICILORCASA BUNICILOR    
Vara-i lungă, lumea-i mare, 
Berzele vâslesc în zare. 
Părul din ogradă-şi lasă                                                               
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Umbra verde peste casă.  
 

Strugurii stau în verdeaŃă 
Cu mărgelele pe aŃă. 
Zbor de fluturi mari şi mici, 
Lângă casă la bunici. 

 
Ea ne-aşteaptă în vacanŃă 
Cu flori până şi la clanŃă. 
                    Eusebiu Oprea, clasa a II-a B 

    
SERI CU BASMESERI CU BASMESERI CU BASMESERI CU BASME    
    
Bunicii ne spun poveşti 
Din cele împărăteşti, 

 
Seara, când aievea parcă 
Peste mări pluteşte-o barcă 
Spre-un îndepărtat meleag, 
Cu temutul crai pribeag. 

 
Pe când zâna cea frumoasă 
În odăi de aur coase 
Seri cu basme şi legende. 
 
                            Mihaela Ştefan, clasa a II-a B 
 

VESTITORUL PRIMĂVERIIVESTITORUL PRIMĂVERIIVESTITORUL PRIMĂVERIIVESTITORUL PRIMĂVERII    
    
 ClopoŃel alb ai vestit:    
 Primăvara a venit! 
 Ciripit de vrăbiuŃe 
 Ce se-ntorc pe la căsuŃe, 
 
 Pomişorii au înflorit, 
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 Iarba încet a înverzit 
 Soarele-i strălucitor   
După o perdea de nor 
Cine-i acel clopoŃel? 
E sfiosul ghiocel. 
                   Adnana GreşiŃă, clasa a IV-a C 
 

TOAMNA  PRIN  OCHI  DE  COPIL 
 
TOAMNATOAMNATOAMNATOAMNA    
 Am suflat în stolul de păsări 
Şi l-am risipit. 
 
Aşa am crezut. 
 
Bătând cu degetul în orizont 
Ca într-un geam 
Toamna mi-a zâmbit. 
                          Matei Ionescu, clasa a III-a B 
 

    
ÎNCEPUT DE TOAMNĂÎNCEPUT DE TOAMNĂÎNCEPUT DE TOAMNĂÎNCEPUT DE TOAMNĂ    
    
Cu o culoare ca rugina 
Toamna a stropit grădina 
Şi c-o frunză, pe cărare,  
Scrie- ntâia ei scrisoare: 
<< Dragi copii 
Cu drag descui poarta şcolii 
Ce v-aşteaptă bucuroasă, 
Cu cărŃi noi în orice clasă. 
Le citiŃi şi nu uitaŃi: 
Lucruri bune să-nvăŃaŃi!>> 
              Cristian Dumitru, clasa a II-a A 
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PRIMA PLOAIEPRIMA PLOAIEPRIMA PLOAIEPRIMA PLOAIE    
Dintr-un ghemotoc de vată 
Cad picături mari de apă 
Picuri grei şi reci, şi mult; 
Cad săgeŃi către pământ, 
Vântul, când în zbor îi ia 
Te ating ca o nuiaua: 

- Pic! Pic!Pic!Ne plouă, doamna? 
- Aşa ne sărută toamna! 

                              Cristian Mirea, clasa a II-a A 
 

ENIGMĂ ENIGMĂ ENIGMĂ ENIGMĂ …………DEZLEGATĂDEZLEGATĂDEZLEGATĂDEZLEGATĂ    
- Soare cald, unde te-ai dus? 
- Sub nori grei sunt ascuns. 
Toamna cu nori a venit, 
FaŃa mi-a acoperit. 
Razele strălucitoare 
Nu pot să coboare-n zare. 
- Cât stai ascuns, bunăoară? 
- Cred că pân’la primăvară! 

                  Felix Stancu, clasa a II-a A 

 
IARĂŞI  TOAMNA…IARĂŞI  TOAMNA…IARĂŞI  TOAMNA…IARĂŞI  TOAMNA…    
     

E cerul mai întunecat                Ne şopteşte a uitare 
De când vara a plecat, Zbor de păsări călătoare 
Soarele s-a întristat Ce o vreme vor lipsi 
Şi s-a mai îndepărtat Şi pe alt tărâm vor fi 
De pământul ce de-acum 
A pornit pe-al toamnei drum      Dor în suflet de-om purta 
Şi presărând arămii                    Toamna ne va alina. 
Culori blânde pe câmpii. 
 David Montois, clasa a IV-a A 
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* 
A venit toamna cu mere şi nuci 
Să le culegem pe toate pentru că sunt dulci. 
Prunele şi strugurii s-au copt 
Numai bune de compot… 
 

Păsările călătoare 
Uite, iarăşi au plecat 
Vine tomna, uite vine 
Şi pomii goi ni i-a lăsat. 
                            Bianca Bădoi, clasa a III-a B 
 

* 
Raza de soare 
Mi-a bătut în geam, 
Mireasma toamnei 
A intrat în casă. 
  
Pe cerul de sticlă înflăcărat, 
Se adună nori ca de bumbac. 
Puternic suflă vântul tomnatic, 
Iar frunzele cad, cerând ajutor. 
                                    Livia Gavrilescu, clasa a III-a B 

 
* 

  
În grădină la bunici 
Toamna a venit şi-aici 
S-au copt toate fructele: 
Merele, strugurii şi nucile. 
În cămară să le duci 
Şi la iarnă să le guşti. 
                             Robert TruŃă, clasa a III-a B 
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* 
Septembrie deschide toamna                          Toamna, păsările călătoare 
Şi începe şcoala la mijlocul ei,                        Pleacă iarăşi după soare, 
Mii de boboci se-adună-n curte Dar se-ntorc la primăvară 
Pe doamna-nvăŃătoare s-o asculte. Să ne-nveselească iară. 
 Eduard Andrei Popa, clasa a III-a B 

 
 

 
 
 
 

* 
Au ieşit cu mic cu mare 
La cules de vii. 
Se aude zarvă mare, 
Glasuri de copii. 
 
Ei culeg cu bucurie 
Lângă părinŃi şi bunici, 
De folos vor să le fie 
Chiar dacă sunt mici. 
 
Pe înserat se adună 
ObosiŃi, dar fericiŃi 
C-au făcut o treabă bună, 
Iar părinŃii-s mulŃumiŃi.  
                    Mădălina Dinescu, clasa a IV-a B 
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    PPPPAGINI  DE  PROZĂAGINI  DE  PROZĂAGINI  DE  PROZĂAGINI  DE  PROZĂ 
 

ZZZZI  DE  TOAMNĂI  DE  TOAMNĂI  DE  TOAMNĂI  DE  TOAMNĂ    

 
         Este o zi de octombrie. Afară, peisajul pare coborât dintr-un tablou 
al unui pictor celebru care a pus roşu aprins pe frunzele de viŃă sălbatică 
şi galben ruginiu pe cele de nuc. Iarba, încă verde,contrastează puternic 
cu galbenul roşcat al crăiŃelor înflorite. 
 Frunzele cad cu mişcări de aripi moi.Odată ajunse pe pământ, 
formează un covor foşnitor în care mi se afundă paşii.Răspândind 
tristeŃe, vântul cu a lui suflare mătură frunzele pe aleile pustii. Printre 
ramurile goale, împodobite de lumină, vântul cântă la xilofon. La 
început, notele sunt interpretate uşor, apoi, rafalele perturbă întreaga 
simfonie. Copacii oftează , iar lacrimile de promoroacă picură una câte 
una printre  frunzele moarte. 
 Vreau  să aud cântecul păsărelelor, dar degeaba! După un timp, în 
care totul parcă a încremenit, se aude: cioc!... cioc!...cioc! Este 
ciocănitoarea care îşi caută hrana sub scoarŃa copacilor. 
 În aer, miresme de toamnă plutesc amestecate cu parfumul fin al 
gutuilor pufoase. A căzut bruma. Iarba, crizantemele şi pământul par 
trase într-o foiŃă de staniol argintiu. 
 Pânzele de păianjen s-au transformat în fire de mohair pufos din 
care natura împleteşte haine pentru crizantemele târzii.Cerul devine 
plumburiu dintr- odată. Soarele încearcă din toate puterile să învingă 
norii groşi ca o mantie de fum. Oare iarna bate la uşă? 
                                Alexandru Mirea, clasa a IV-a A 
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CUM AM CUNOSCUT UN PICTOR...CUM AM CUNOSCUT UN PICTOR...CUM AM CUNOSCUT UN PICTOR...CUM AM CUNOSCUT UN PICTOR...  
  E duminică dimineaŃa.Mama îmi spune: 

- Azi , în parc, ne vom întâlni cu un pictor renumit! Vrei?! 
- Ce înseamnă renumit? 
- Dacă ai răbdare, vei înŃelege singur! 
Am plecat în Parcul Romanescu. Cu uimire am  observat că 

totul se schimbase faŃă de astă-vară, când, zilnic mă plimbam cu 
bicicleta prin parc. Acum, pomii au alte straie: unii parcă erau 
înmuiaŃi în borcanul cu miere şi  aceasta  se prelinge încet-încet pe 
margini;, alŃii erau stropiŃi cu rugina fierului vechi; mai departe, se 
vedeau alŃii, însângeraŃi ca răniŃii  veniŃi din 
război; în dreapta, alŃi copaci  cu frunzele verde-
gălbui cum e coaja pepenelui, îşi ridicau spre cer, 
ca pentru o ultimă rugăciune să le fie lăsat straiul 
verde de astă-vară,crengile din ce în ce mai golaşe. 

Tăceam şi priveam în jur.Îmi plăcea jocul 
culorilor care îmi trimiteau ceva din căldura 
soarelui de vară.Păsările nu se mai auzeau. Se auzea doar foşnetul 
frunzelor căzute pe alei.Am mers mult sperând că voi întâlni 
pictorul de care îmi spunea mama.SimŃind parcă nerăbdarea mea, 
mama îmi zice: 

-Ei, îŃi place parcul? E ca un tablou. Un tablou natural, pictat 
în culori naturale. 

-Pictorul de care îmi vorbeai l-a pictat? Dar unde este? Trebuie 
să fie un uriaş! Numai el ajunge la cea  mai de sus ramură să 
coloreze şi ultima frunză. 

-Nu e om, dragul meu! Dar e un uriaş! 
-Dar ce este?! Pictorul nu e om?! 
-Pictorul care a pictat tabloul pe care l-ai admirat se numeşte 

TOAMNA.Ea este pictorul renumit cu  care ai făcut cunoştinŃă  
azi.De când e lumea, mereu şi mereu pictează narura fără să-şi 
termine vreodată culorile. 

Atunci am înŃeles ce înseamnă „renumit”: cunoscut de toată 
lumea!   

                                                              Mihai Dragoş, cls. a II-a A 
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GHIOCELUL FERMECATGHIOCELUL FERMECATGHIOCELUL FERMECATGHIOCELUL FERMECAT    
    
  A fost odată ca niciodată un împărat care-şi dorea 
foarte mult să aibă un fecior care să-i conducă împaraŃia la fel de 

bine cum o conduce el . 
 Şi dorinŃa i-a fost îndeplinită .Împărăteasa, chiar in prima zi a 
primăverii, a născut un băieŃel gingaş şi fermecător pe care l-a numit 
Ghiocel . 
 Şi începând din acea primăvară toate au inflorit uluitor .Şi cerul ,şi 
lumina , şi sufletul oamenilor . 
 I se dusese vestea lui Ghiocel cât era de fermecător . 
 O vrăjitoare hâdă şi la trup şi la minte , i-a pus gând rău .Şi când 
Ghiocel zburda prin pădure pe lângă casa ei urmărind o căprioară , 
vrăjitoarea cu un glas mieros a început să se roage: 
 -PrinŃ frumos şi bun, ajută-mă să aprind focul că mi-e frig şi 
lemnele sunt ude, iar eu sunt aşa de bolnavă! 
 -Cu plăcere, mătuşico! Ce trebuie să fac? 
 _Să sufli peste lemnele acestea , că ai putere mai mare decât mine, o 
biată bătrână bolnavă ! 
 -Imediat ! O să te încălzeşti de îndată!  
 Şi ,  cum se aproprie de foc şi începu să sufle simŃi cum graiul i se 
scurge de pe buze . Când se întoarse spre bătrână , aceasta zâmbea 
fericită.  
 -Acum eşti mut ! Dacă te apropii vreodată de vreun foc o să devii 
şi slut !Halal prinŃ o să conducă împărăŃia !Să te fereşti de foc şi să 
stăpâneşti numai gheaŃa !Fii blestemat ! 
 PrinŃul speriat şi supărat a luat-o la fugă şi până la palat nu s-a 
mai oprit . 
 -Ce Ńi s-a-ntâmplat , prinŃul meu?l-a intrebat împărăteasa. 
Dar prinŃul n-a putut să-i răspundă.  
 Înspăimântată , împărăteasa a chemat vraciul palatului , însă nici 
acesta n-a putut s-o lămurească prea mult . 
 Zilele treceau , prinŃul se ofilea , se ferea de foc , de soare , de 
lumină .Iar împărăŃia trăia într-o iarnă  veşnică. 
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 Disperat ,  împăratul dădu de veste că-i dă jumătate de împărăŃie 
celui ce-l va dezlega pe prinŃ de blestem , iar de va fi fată , va fi soŃia 
prinŃului şi stăpâna împărăŃiei. 
 Şi începură, cu mic cu mare, tânăr fecior sau tânără fecioară, să 
caute leacuri şi descântece pentru muŃenia prinŃului . 
 Trăia într-un sat un om sărac cu foarte mulŃi copii .Şi cea mai mică 
dintre ei  era o fată aşa de frumoasă şi aşa de isteaŃă,dar  singurul ei 
defect era sărăcia  
 -Tată , mă duc şi eu să-mi încerc norocul! Poate reuşesc să-l dezleg 
pe prinŃ de blestem ! 
 -Du-te , fata mea , însă ai grijă ! Domnul să fie cu tine !  
 -MulŃumesc ,  tată !Binecuvântarea ta mă va feri de toate relele 
pământului .O să vă dau veşti bune , cred. 
Şi plecă fata şi merse ea, ce merse până nimeri în pădurea vrăjitoarei 
.Văzând lumină la casa dintre copaci, ciocăni hotărâtă la uşa ei. 
 -Cine-i acolo? 
 -Sunt duşmanul prinŃului !Am venit să îŃi fiu aliat ! 
 - A!Bucuroasă te primesc , fetiŃo !Dar ce vrei să faci , de-mi ceri 
mie ajutorul? 
 -Ştiu că prinŃul e mut .Dar e tot chipeş şi luminos la trup .L-aş 
putea păcăli să se apropie de foc  să-l văd şi slut ! 
 - O, ce bucurie mi-ai face !Dar cum vei face acest lucru ? 
 -Am să iau un tăciune din vatra ta !Am auzit că tăciunii tăi sunt 
fermecaŃi şi au anumite puteri ! 
 -Aşa e ! Nu ştiu cum ai aflat !Cu un  taciune de-al meu din vatra îl 
vei sluŃi de toată lumea îl va alunga !Nu arde şi nu luminează .Nici nu 
ştii că e tăciune .Îl poŃi păcăli uşor . Însă ai grijă să nu iei doi ! 
 -De ce?Poate pierd  vreunul . 
 -Dacă se apropie de doi tăciuni blestemul lui va trece asupra mea 
pe veci, iar el va deveni ca înainte ! 
 -Bine .Am să fiu atentă.  
 Şi fata se apropie de vatra vrăjitoarei .Luă doi tăciuni şi îi ascunse 
într-o batistă pe care o băgă în sân , iar în vatră rupse un tăciune în două 
ca vrăjitoarea să creadă că doar un taciune a luat . 
 -Ai luat ? 
 -Da.Unul singur !Poti să numeri dacă vrei. 
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 -Ia să văd ! Unul , doi , trei…da!Sunt toŃi, în afara unuia .Drum 
bun şi noroc .Să-mi dai de veste ! 
 -Bine . Rămâi sănătoasă!  
Şi plecă fata .Când ajunse la palat toată lumea era disperată, îngheŃată , 
întunecată . 
 -Mărite împărate !Am venit să dezleg blestemul prinŃului ! 
 -MulŃumesc , fată bună !Dar au încercat atâŃia şi n-au reuşit , tu 
cum ai putea ? 
 -Lasă-mă să-ncerc.LuminăŃia ta !Poate că tocmai eu am leacul! 
 -Bine . Te las singură cu prinŃul o clipă .Nu mai mult .Sunt sigur 
că e –n zadar ! 
Şi ieşi împăratul şi rămase singură cu PrinŃul .Violeta , că aşa o chema pe 
fată, îşi scoase batista din sân şi fără ca prinŃul să-şi dea seama, aproprie 
tăciunii de faŃa lui  
 -O!Ce fată bună şi frumoasă! Nu vrei să fii soŃia mea ? 
 -Cu plăcere, scumpe PrinŃ ! 
 -Şi se luară de mână şi deschiseră uşa,ca împăratul şi alaiul lui să 
intre . 
 -Tată , o iau pe Violeta de soŃie ! 
 -Dragul meu băiat !Ce dor mi-a fost de glasul tău!Violeta va fi a 
ta împreună cu împărăŃia , lumina , soarele şi primăvara care pierise 
odată cu glasul tau .Tu , Ghiocel, să fii clopoŃelul de cristal care vesteşte 
bucuria şi primăvara în viaŃa tuturor! 
 -Tată,sunt aşa de fericit !Parcă mi-e teamă! 
 -Ba să nu- Ńi fie teamă , dragă Ghiocel!spuse atunci Violeta 
.Vrăjitoarea cea rea a rămas în locul tău definitiv mută şi fără puterile-i 
rele .E la fel de inofensivă ca iarba sau copacii .Iar eu îŃi voi fi mereu 
alături şi voi veghea ca nimic rău să nu Ńi se mai întâmple. 
 Şi făcură o nuntă ca-n poveşti şi or mai petrece şi acum !  

 Iar împărăŃia fu cuprinsă de flori şi lumină, de zumzet şi 
bucurie . 
 Iar eu încălecai pe un nor din poveste să mă cobor. 
 Şi-ncălecai şi pe curcubeu ca voi, dragi copii, să zâmbiŃi cu 
sufletul mereu! 
                                            Diana Lăpădat, clasa a VII-a A 
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POVESTE  SCRISĂ  CU  RAZE  DE  SOAREPOVESTE  SCRISĂ  CU  RAZE  DE  SOAREPOVESTE  SCRISĂ  CU  RAZE  DE  SOAREPOVESTE  SCRISĂ  CU  RAZE  DE  SOARE 
    

ilele în care soarele zâmbeşte de pe cerul albastru ca o 
petală de miozot, iar norii capătă forme pe care numai un 
copil le poate descoperi sunt zilele copilăriei. 

 Copilăria? O poveste scrisă cu raze de soare. Probabil cea mai 
frumoasă perioadă din viaŃa omului -aşa spun toŃi- vârsta lipsită de griji, 
vârsta în care imaginaŃia te poartă în mii de locuri, îŃi permite să devii, 
chiar dacă  numai pentru câteva clipe, ceea ce îŃi doreşti. 
 Lumea copilăriei este o lume a viselor şi a iluziilor, un tărâm de 
poveste în care nu există decât frumuseŃe şi bucurie. Aici se reflectă 
imaginea micşorată a tot ceea ce este în jur, aici urâtul este întotdeauna 
frumos, iar imposibilul devine posibil. 
 Dacă aŃi privi prin ochii unui copil lumea, ea ar părea alta: o lume 
a inocenŃei, a împlinirii, a veşnicei speranŃe că poŃi face multe lucruri 
mărunte într-o lume mare. 
 Lumea copilăriei este guvernată de joc. El ne poartă pe tărâmuri 
nebănuite unde timpul se măsoară în clipe ce cad în stropi zglobii în 
izvorul amintirilor. Prin joc am descoperit şi am cunoscut lumea, m-am 
descoperit pe mine. Jocul face legile în copilărie. M-am gândit care sunt 
aceste legi: să fii fericit, să te bucuri de fiecare clipă, să fii mereu 
inventiv, să-Ńi petreci timpul jucându-te, să descoperi lumea în joacă, să 
fii iubit de toată lumea, să iubeşti pe cei dragi, să fii învingător. 
 În copilărie, găseşti răspuns la toate întrebările, iar oamenii maturi 
îŃi respectă „ logica”. ÎŃi pui întrebări şi găseşti imediat răspunsul. Ce este 
curcubeul? Zâmbetul furat soarelui pentru a împrăştia lacrimile şi 
suferinŃele în zările îndepărtate, mângâierea divină care şterge lacrimile 
de pe obraz, bucuria îngerilor de a ne ocroti, culorile gândurilor noastre, 
primele cuvinte pe care le-am rostit, toate într-un arc de culori înălŃat  în 
azur.  
 Copilăria este o poveste scrisă cu raze de soare. Oricând  te poŃi  
întâlni cu balaurul cu şapte capete, cu zânele ori cu zgripŃuroaicele, cu 

 Z 
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eroii din filme şi benzi desenate, poŃi să  călătoreşti  cu mintea şi 
imaginaŃia pe tărâmuri necunoscute şi, mai ales, poŃi  să crezi cu tărie că 
ai fost acolo. În copilărie, plângi şi râzi aproape în aceeaşi  clipă, te superi 
şi ierŃi, eşti singur şi, totodată, cu toată lumea. 
 Sunt un copil fericit  şi mă simt norocos pentru că am nişte părinŃi 
minunaŃi  care au grijă să am tot ce îmi trebuie. Dar văd în jurul meu că 
există mulŃi copii care sunt puşi să muncească ori să cerşească de la vârste 
fragede. Ei nu au copilărie.  
  Mă doare nepăsarea oamenilor faŃă de suferinŃele copiilor străzii, 
faŃă de cei cu deficienŃe sau cei abandonaŃi şi fără adăpost. Oare ce este 
în sufletul lor? Un gol imens care se vede în absenŃa surâsului. Ce aş 
putea face pentru ei? Ce ar fi dacă aş putea culege stelele şi le-aş pune în 
palmele oamenilor? Ar fi mai buni, ar avea privirea senină şi sufletul 
curat. 
 În povestea copilăriei razele de soare sunt uneori acoperite de nori 
grei de mânie şi de ură care le fac pe unele mame să uite că un copil e 

viaŃă din viaŃa lor.Ce au ele în loc de 
suflet şi dragoste? De ce îşi 
abandonează copiii sau îi omoară? 
Fiindcă ele sunt zgripŃuroaicele din 
povestea copilăriei. 
   Farmecul şi frumuseŃea 
amintirilor din copilărie vor fi 

păstrate mereu în suflet de orice om. După ce termini de ascultat 
,răbdător, povestea  despre barza care te-a adus,  descoperi dragostea 
familiei în care ai venit pe lume. Noi pierdem copilăria sau pleacă ea? 
  De ce toŃi oamenii vor să fie iar copii şi noi, copiii, vrem să nu mai 
fim copii? Cum trece copilăria? 
  Pe furiş...   
 Copilăria trece ca vârstă, dar rămâne ca stare sufletească, ca spaŃiu 
al sufletului unde oricând vei putea regăsi ursuleŃul murdar de magiun, 
bradul de Crăciun şi darurile de sub el, cămara cu miros cald de cozonac 

ori de pere, caietele cu primele litere scrise cu mâna tremurândă... 
 Copilăria rămâne o poveste scrisă cu raze de soare pe care o 
reciteşti toată viaŃa. 
                          Ghincea Alexandra, clasa a VIII-a A 
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TRISTEłEA UNUI GHIOZDANTRISTEłEA UNUI GHIOZDANTRISTEłEA UNUI GHIOZDANTRISTEłEA UNUI GHIOZDAN    
 

 L-am întâlnit prima dată pe Alin în toamna când trecea în clasa a V-
a.Aşteptam în Supermarket cu emoŃie să vină un copil care are nevoie de mine. 
Nu ascund faptul că eram foarte mândru de designul meu, mai ales de zecile de 
buzunăraşe cu fermoare şi, pe deasupra, eram… de piele. Mi-a plăcut Alin de 
cum s-a apropiat de raft şi m-a mângâiat, mi-au plăcut hainele lui moderne şi 
curate. Nu i-a fost greu s-o convingă pe mama lui că are nevoie de mine. În zece 
minute m-a cumpărat, mai bine zis, m-a adoptat; apoi m-am trezit într-o cameră 
frumoasă, pregătită pentru un copil care începea şcoala: caiete şi cărŃi interesante, 
creioane, acuarele. Am făcut cunoştintă cu prietenul lui Alin, calculatorul. 

 A urmat un an plin de bucurii pentru mine. DimineaŃa mergeam la şcoală 
şi mă străduiam să nu fiu o povară pentru umerii lui Alin, încă firavi. La 
întoarcerea spre casă mă odihneam puŃin pe bancă şi-l încurajam la o scurtă 
partidă de fotbal cu prietenii săi, pe terenul din spatele blocului. Seara, după ce 
eram pregătit pentru a doua zi de şcoală, adormeam lângă cuierul din hol, 
repetând în vis lecŃiile de istorie,de româna, de geografie… Eram prietenul mut al 
lui Alin. Dacă aş fi putut să vorbesc… 

 Totdeauna Alin a avut prieteni din clasele mai mari şi i-a plăcut să se 
laude cu acest lucru în faŃa colegilor de clasă. Când a trecut în clasa a VI-a mi-a 
fost teamă că s-a plictisit de mine şi îşi va lua alt ghiozdan. Dar n-a fost aşa. 
Într-o zi aud o conversaŃie interesantă. Andrei, prietenul lui dintr-a noua îi zice: 

-Ei, măi Aline, ce ghiozdan şmecher ai! 
-Este de piele, zice Alin cu mândrie, şi îl iau chiar la antrenament la fotbal, 

niciodată nu mă despart de el. 
-Şi dacă te invit pe la mine când vin mai multi prieteni, îl iei cu tine? 
-Desigur. Când vrei să vin? Azi? 
-Da, te aştept. 
Când am ajuns la Andrei, un fum gros cenuşiu te îneca de la uşă şi toate 

lucrurile din casă păreau respingătoare. Alin ştia că băieŃii mari fumau şi 
încercase şi el de câteva ori, aşa, ca să fie de “gaşcă”. Dar în ziua aceea era ceva 
deosebit. Andrei avea nişte plante pe care le mărunŃea şi le punea într-un fel de 
pipă şi fuma plin de importanŃă. ToŃi băieŃii veniŃi acolo au fumat şi, evident, 



 37 

Alin. Mă uitam la ei şi nu înŃelegeam de ce s-au transformat aşa. Mi se părea că 
râd fără rost şi că vorbesc lucruri neînŃelese. La un moment dat, Andrei îmi pune 
în buzunăraşul din dreapta o punguŃă cu nişte pastile. 

Plecăm acasă. Seara, Alin este aprins la faŃă, îl doare capul şi are o stare 
ciudată, nu mai ştie cum a trecut timpul şi simte că imaginaŃia lui o ia razna. 
Pentru prima data îmi vorbeşte: ,, A fost grozav, pipa aceea 
este magică, parcă fumul ei te poartă într-o lume în care 
nu mai ai griji, nu mai ai teme de făcut şi nu mai Ńipă mama la 
tine că nu Ńi-ai curăŃat încălŃămintea şi nu Ńi-ai pus hainele în 
ordine”. 

A doua zi, în drum spre şcoală îl sună Andrei şi îi spune că 
va veni un bărbat tânăr să-i dea nişte ,,medicamente” de care are mare nevoie. Le-
a pus în ghiozdanul său, dar a uitat să-i spună. Alin s-a Ńinut de cuvânt şi câteva 
luni a păstrat secretul. Andrei îl răsplătea cu mici sume de bani pe care îi cheltuia 
la jocurile mecanice şi uneori îl punea să ,,se bucure” de pipa magică. 

Am fost foarte trist. Regretam că am fermoare şi nu puteam arunca mizeriile 
acelea. De supărare, încercam să fiu mai greu, ca prin asta să-i atrag atenŃia lui 
Alin că nu mai vreau să transport pastilele lor. Dacă aş fi putut vorbi... 

Dar n-a fost nevoie să-i vorbesc. Alin era un băiat deştept şi, în scurt timp, şi-
a dat seama în ce joc urât a intrat. A învăŃat la şcoală despre efectele 
dezastruoase ale droguruilor, i-au spus părinŃii lui să se ferească de prietenii care 
au cazut în patima aceasta, a citit pe Internet foarte multe lucruri despre 
substanŃe şi plante folosite ca droguri. S-a hotărât să vorbească cu Andrei, mai 
ales că de o săptamână acesta nu mai dăduse niciun semn de viaŃă. Când a sunat 
la uşă, a ieşit mama lui şi i-a spus ce probleme are, ce a păŃit Andrei. Pe moment, 
Alin s-a simŃit foarte vinovat. Şi eu la fel. Dar ce puteam face, sunt doar un 
ghiozdan. 

Peste câteva zile, împreună cu Alin, l-am vizitat pe Andrei la spital. S-a 
bucurat nespus, niciun alt prieten nu l-a vizitat. Era cu ochii pe jumatate închişi. 
Alin l-a strigat cu blândeŃe: 

-Andrei, deschide ochii, am venit să te văd. Nu vreau să crezi că îŃi dau 
sfaturi, fiind mai mic decât tine, dar trebuie să te trezeşti la realitate, îŃi poŃi face 
rău, îŃi poŃi distruge viitorul. Drogurile nu îŃi rezolvă problemele pe care, între noi 
fie spus, tu nu le ai, căci părinŃii tăi îŃi oferă o viaŃă frumoasă şi te iubesc. Ai 
vrut doar o distracŃie sau curiozitatea Ńi-a dat brânci? 
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-Nu mi-am dat seama, tu eşti mic, dar când vei creşte, o să vezi că vine un 
moment în care te simŃi atras de valuri nevăzute şi te pierzi între entuziasm şi 
risc. 

-Ai grijă, Andrei, plantele există pe pământ pentru om, ele pot fi folosite la 
medicamente, dar unele dintre ele pot deveni droguri. Uite, eu Ńi-am adus în dar 
maci roşii să te bucuri de culoarea lor şi să-Ńi înveselească odaia de spital. O 
legendă spune că macii oferiŃi simbolizează uitarea. Vreau să uiŃi  prin tot ce ai 
trecut, în afară de prietenia noastră. 

Am mai stat puŃin lângă patul lui Andrei, apoi Alin m-a luat hotărât de 
cureluşă şi am plecat la şcoală. În urma noastră, buchetul de maci roşii a rămas pe 
noptieră, aşteptând ca Andrei să deschidă  din nou ochii. 

Bogdan Gheorghiu, clasa a VIII-a B 

 
GÂNDURI  DESPRGÂNDURI  DESPRGÂNDURI  DESPRGÂNDURI  DESPRE  ÎNGERIE  ÎNGERIE  ÎNGERIE  ÎNGERI    
    

Îngerii au fost creaŃi de Dumnezeu. Ei sunt slujitorii lui 
Dumnezeu.  

Îngerii sunt prietenii noştri. Ne păzesc şi ne îndrumă să nu greşim. 
Ne ajută şi ne feresc de rele. Ei sunt buni şi ne învaŃă şi pe noi să fim 
buni. Sunt păzitorii oamenilor. 
                                                                
                                                                                 Andra Vătăşoiu, clasa a II-a B 

 
 
Îngerii sunt fiinŃe create de Dumnezeu înainte de oameni. 

Dumnezeu i-a trimis pe pământ să le spună oamenilor că Domnul Iisus 
este Fiul Său. Sunt păzitorii copiilor şi ai celor care îl iubesc pe 
Dumnezeu. 

                                                                Cătălina Ana Chiran, clasa a II-a B 
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Pe îngeri i-a creat Dumnezeu cu mult timp înainte de a-i crea pe 

oameni. Oamenii nu pot să-i vadă pe îngeri pentru că sunt din Lumea 
Nevăzută. 

Deşi unii oameni nu cred, îngerii există. Ei trăiesc alături de 
Dumnezeu. Stau în cer şi îl slujesc cu drag pe Dumnezeu.  

 
                                                       Mălina Vlădoiu, clasa a II-a B 

             Îngerii sunt slujitorii lui Dumnezeu şi prietenii oamenilor. Îngerii 
păzitori stau pe lângă oameni şi îi învaŃă să facă fapte bune. 

Dumezeu i-a făcut pe îngeri pentru ca ei să îi înveŃe pe oameni să 
fie buni. 

Îngerii sunt păzitorii oamenilor. Ei sunt 
sfinŃi şi nu greşesc niciodată. 
                      David-Florin  Radu, clasa a II-a B 

 
 

 
Îngerii trăiesc lângă Dumnezeu în cer. 

Ei sunt păzitorii oamenilor. Sunt nevăzuŃi şi 
fac numai binele.  

La botez fiecare copil primeşte un înger 
păzitor. El este nevăzut. Stă lângă copil când 

face fapte bune. Când copilul face greşeli, îngerul pleacă. 
Copiii sunt fericiŃi că au un înger păzitor. 
Îngerii nu mor niciodată pentru că trăiesc în împărăŃia lui 

Dumnezeu.  
                                                               Ana Şerban, clasa a II-a B 
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