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„ Treb„ Treb„ Treb„ Trebuia suia suia suia s���� scriu. Mi scriu. Mi scriu. Mi scriu. Mi----era foame, miera foame, miera foame, miera foame, mi----era somn era somn era somn era somn 
ssss���� scriu... Când te arunci în cerneal scriu... Când te arunci în cerneal scriu... Când te arunci în cerneal scriu... Când te arunci în cerneal����, e pe toat, e pe toat, e pe toat, e pe toat����    
viaviaviavia����a”.a”.a”.a”.    

                                      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 era era era 
somn ssomn ssomn ssomn s���� scriu...Când te arunci în cerneal scriu...Când te arunci în cerneal scriu...Când te arunci în cerneal scriu...Când te arunci în cerneal����, e , e , e , e 

pe toatpe toatpe toatpe toat���� via via via via����a.” a.” a.” a.”     
udor Audor Audor Audor ApPPpPPpPPpPPrgrgrgrgotto:otto:otto:otto:”Mi”Mi”Mi”Mi----era era era era 
fosomriu.ndarunccernealfosomriu.ndarunccernealfosomriu.ndarunccernealfosomriu.ndarunccerneal����    

TTTT    
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                    PPPPOEZIA IUBIRII OEZIA IUBIRII OEZIA IUBIRII OEZIA IUBIRII ����I A  VISULUII A  VISULUII A  VISULUII A  VISULUI    
    
 
 

Vis de dragoste 
 
Propriile vise 
chemate la lumin� 
mângâie soarele, copacii �i florile... 
Înl�n�uit, 
echinoxul dragostei,  
î�i pierde puterile  magice... 
Se va topi 
sub ap�sarea timpului 
când vei iubi cu adev�rat. 
             Gabriela Mitoaica, clasa a VIII-a B 
 

 
Dorin�� 

Într-o zi    
O s� pândesc dragostea 
�i o s� venim ve�nic 
În inima ta. 
Noaptea, 
O s� suflu peste ea s� prind� via��, 
Îi voi da  lumin� din  lumina iri�ilor mei, 
Iar înainte de a bate orologiul  existen�ei 
O s� fim împreun�. 
             Gabriela Mitoaica, clasa a VIII-a B 
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P�catul 
 
Gust� fructul interzis. 
Noaptea o s� ai co�maruri, 
Clip� de clip�... 
Ceas de ceas... 
Zi dup� zi...  
Crezi în propriile for�e, 
a�a cum un cre�tin se roag� unei icoane 
evlavios. 
Insi�ti? 
Se macin� sufletul... 
Cred...în�eleg...iert...m� caut... 
 
                           Gabriela Mitoaica, clasa a VIII-a B                      
 
 
Visul pierdut 
 
Am auzit o raz� de soare 
cum bate la geamul cerului 
cuprinzând universul.  
Am v�zut cum plute�te auriu, 
ca un varf de s�geat�, înfipt în puf de 
p�p�die. 
Apoi s-a deschis poarta �i s-a rostogolit  
peste o frunz�. 
Bucuroas� zâmbe�te, 
Dar se oglinde�te  
intr-un ocean de lacrimi. 
O vr�jitoare etern� 
îngân� descântece cu glas r�gu�it, 
îi de�ir� existen�a 
în fire de triste�e 
adunate pe ghemul înghi�it de pr�pastia timpului. 
                                            
                                                             Gabriela Mitoaica, clas a VIII-a B 
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Umbre 
 

Vibrând, 
 fantasme de ambr� alunec� 
printre  degetele translucide ale lunii 
chiar �i noaptea când ne vegheaz�. 
Diminea�a, 
se r�zbun� pentru somnul incomod, 
intrând în oglinzi �i ar�tându-ne  chipuri hâde. 
La prânz, 
ca s� se împace cu noi,  
ne ia gândurile de mân� 
le spun s� fac�  lini�te, 
apoi le cos de soare 
s� merg� în urma  noastr�, 
încovoiate �i docile 
ca s� nu ne trezeasc� amintirile. 
                                  Gabriela Mitoaica, clasa a VIII-a B     

Cv-ul dragostei 

M-am n�scut 
sub volbura viforului 
din dragoste  
pentru dragoste. 
Mi-am creat o biografie 
din gânduri  de iubire. 
Locuiesc în bra�ele de foc 
ale suferin�ei… 
Port blestemul 
S� fur ochii �i sufletele, 
s� înrobesc vie�i... 
Sunt un ho� al destinului 
În t�cerea clandestin�... 
                       Gabriela Mitoaica, clasa a VIII-a B 
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POEZIA  ANOTIMPURILORPOEZIA  ANOTIMPURILORPOEZIA  ANOTIMPURILORPOEZIA  ANOTIMPURILOR    
�tire 
 
E martie.E prim�var�. 
E martie �i-i cald afar�  
P�mântul e-n�epat de ace 
Verzi, de iarb� nou�, 
Purtând în vârfuri stropi de rou�. 
În fug� se porne�te vântul 
S�-�i sune ghiocelul argintul. 
S� spun� lumii de sub soare 
C�-n martie e s�rb�toare! 
E ziua mamei iubitoare! 
                          Maria Bunic�, clasa a II-a A 
 
Prim�vara 
 
A trecut iarna geroas�,  
A venit prim�vara c�lduroas�, 
Copacii înverzesc �i se umplu cu flori, 
O mul�ime de animale nasc pui�ori. 
 
Acum prim�vara totul se schimb�, 
Pârâurile se umplu de ap� �i curg, 
Blânde raze de soare ne înc�lzesc 
Iarna cea rece plânge �i se duce.  
                              Eusebiu Oprea, clasa a II-a B 
 

Prim�vara 
Prim�vara, prim�vara!                    Prim�vara, prim�vara! 
Ciripit de p�s�rele,                           Zile calde, zile bune! 
Brebenei �i viorele,                           Soare a�teptat de lume, 
Narcise �i margarete!                       Joc �i cânt de bucurie, 
Pleac� iarna cu regrete!                   Mi-a adus o ciocârlie. 
                                                    Robert Florin Dragomir, clasa a IV-a A 
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                                  Prim�vara                                                              
                                                                                                                
                                 
         De viforni�a b�trân�  
        Am sc�pat cu to�i acum 
        �i mândra noastr� ciocârlie 
        Se aude iar cântând . 
        
        Sub arcul cerului senin 
        O raza�ne zâmbe�te iar�, 
         Ne spune acum cu glas duios 
         Veni�i cu to�i, e prim�vara! 
                                      Alexandru Mirea, clasa a IV-a A 
          
 

 

        Vara 
 
Vara eu o îndr�gesc 
Soare mult eu îmi doresc  
�i la mare s� p��esc 
Pe nisipul românesc.  
               Ioana Dinc�,clasa a II-a B 

 
  Prim�vara Toamna 
 
Prim�var�, bine ai venit!                              Toamn� aurie,            
Un an nou �i-am preg�tit,                             Ce vii pe câmpie 
�i la anul urm�tor,                                        Cu roade bogate 
Te a�tept ner�bd�tor!                                    �i bel�ug în toate! 
                                         Ioana Dinc�, clasa  II-a B 
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Dulce prim�var� 
 
Dulce prim�var�, 
Iar��i ai venit! 
T�mâioarele-nfloresc 
Pe câmpul înverzit. 
 
Pomii, muguri au pe ram 
Florile zâmbesc la geam, 
P�s�relele-n stol  vin 
Toate ne vestesc, 
�i de  tine ne  vorbesc. 
 
Cu atâta dor noi te-am a�teptat 
Ca s� mergem iar��i 
S-ascult�m în mun�i 
Murmurul izvoarelor, 
Jocul c�prioarelor. 
 
Dulce prim�var�, 
Bine ai sosit! 
                         Alexandra Nena, clasa a IV-a A 
 

 Toamna 
 
Ce e toamna, dragi copii? 
Anotimp de bucurii! 
Frunzele se sf�tuiesc 
Ce culori se potrivesc:  
Unele ro�esc mirate, 
Altele-s g�lbui, p�tate, 
Ar�mii �i vis�toare, 
Se a�tern pe-alei, covoare! 
                             Roberta  Mi�cu, clasa I B                                                    
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 Iarna 
 
Iarna vine Mo� Cr�ciun               
Care este tare bun 
C�ci ne-aduce juc�rii 
�i ne face bucurii.                                                  
 
Iarna ninge �i e ger, 
 Stelu�e moi cad din cer 
S�niu�a se treze�te 
Pe z�pad� ea gone�te. 

 
                 Bulg�ri mari, om de z�pad�, 
                 Tot e alb acum pe strad�. 
                 G�l�gie, veselie 
                 Hai, copii, cu bucurie! 
                                                    Ioana Teodora, clasa I B  
 

 

 

Iarna 
 
Haine groase ne-am f�cut               
Iarna o a�tept�m curând 
�i ne bucur�m c� vine 
A�teptând-o cu colinde 
 
                 Bradul  îl împodobim, 
                 Toat� casa o g�tim, 
                 Pe Mo�ul îl a�tept�m 
                 Cu to�ii ne bucur�m. 
                                                                   Diana  Munteanu, clasa I B 
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Mamei 
 
Toat� ziua ea munce�te, 
M�-ngrije�te �i m� cre�te, 
Iar de sunt vreodat� 
Trist sau  sup�rat, 
Vine �i m�-mbie, 
Dulce m� mângâie. 
F�r�-a fi datoare 
Îmi d� tot ce are: 
Cât cerul—IUBIRE, 
Ca piatra—NEMURIRE, 
Ca apa—PUTERE, 
Ca grâul—AVERE 
.De-aceea acum, 
Cu glas dulce spun: 

- S�rut mâna, mam� bun�, 
�i cu firul de la lun� 
�i-am scris numele  
Cunun�!  
                  Cristian Mirea, clasa  a II-a A 
 

Dilema 
 
An de an, de m�r�i�or,                                   S� le po�i duce pe toate?                      
M� gândesc:                                                  Un necuprins de iubire 
Ce bucurie,mam�,                                          �i-un munte de fericire? 
Ast�zi s�-�i aduc?                                         Toate �i le-a� da 
M� gândesc f�r�-ncetare,                             Dac� a� putea! 
Cel mai mult,                                                Dar î�i urez a�a : 
Ce-�i dore�ti oare?                                        Ani mul�i �i buni s� tr�ie�ti 
Un buchet de ghiocei                                   Mari �i frumo�i s� ne cre�ti ! 
Lumino�i ca ochii t�i?                                       
Un car greu de s�n�tate                         Cristina Daia, clasa a II-a A
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Zâna mea  
  
Mam�, tu e�ti  iubitoare    
 Ca o floare, 
 Mândr� tare, 
 Ner�bd�toare 
 S� ne faci o mâncare. 
Tu îmi preg�te�ti 
 O mâncare bun� 
 Ca o zân� din pove�ti. 
 Cu glas blând m� chemi la mas� 
 �i v�d minuni f�cute  
 De mâinile tale fermecate. 
                             
                               Mihaela �tefan, clasa aII-a B 
 

 
 
 
Mama 
 
 O fiin�� minunat� 
 N-ar trebui 
 niciun copil s-o uite 
 vreodat�... 
 Ea te cre�te... 
                       ...te îngrije�te... 
                                                …te iube�te… 
  O fiin�� frumoas� 
  Nu-i a�a c� e o zân� 
  Pentru fiecare? 
  Cu glas blând �i mâini iubitoare 
  Lâng� ea ai crescut mare.  
 
                                 Maria Cioab�, clasa a V-a B 
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                       Prim�vara                                     
 
Prim�vara cea frumoas� a sosit de zor,                             
P�s�rele,rândunele au sosit în zbor.                                 
Ghioceii cei voinici r�sar pe câmpii,                                  
Cop�ceii mititei înfloresc cu mii �i mii                               
 
Peste tot se v�d copii,                                                       
Alergând peste câmpii.                                                      
Soarele str�lucitor,                                                           
Ne vegheaz� printre nori.                                                
 
            Eduard  Iacobescu,  clasa a III-a A                
 
 

                        Ghiocelul 
 
Floare alb� �i ginga��, 
Din z�pad� a ie�it 
Mângâiat u�or de-o raz� 
Pe-o poian� de argint. 
 
Prim�vara l-a adus, 
Mic,pl�pând �i înflorit. 
Iarna înapoi l-a împins, 
El a r�mas neclintit. 
 
I�i scutur� clopo�elul, 
C�tre soare zâmbitor, 
�i nu-i pas�, mititelul, 
De gerul p�trunz�tor. 
                         
                          Maria Tudora�cu,  clasa a III-a A 
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Prim�vara 

 
 
Prim�var�, s�rb�toare,                    
Anotimp frumos �i drag!                           
Te a�tept ner�bd�toare                           
Ca s� îmi apari în prag.               
 
              Tu aduci mult� lumin�,                  
             Bucurie �i speran��                  
              �i cu zumzet de albin�             
              Totul prinde iar��i via��.         
 
,Se-ntorc p�s�ri c�l�toare         
 Pomii sunt în plin� floare, 
Câmpul iar��i a –nverzit. 
Prim�var�, bun venit! 
                             Elena Cre�an, clasa a VIII-a B    

 
 
Pe cer, prin aer, pe p�mânt... 
 
Pe cer, prin aer, pe p�mânt                          Din cupa unui ghiocel, 
A n�v�lit lumin� mare,                                Ce parc�-i arip� de înger 
Se aude acum un cântec sfânt                     Vine o raz�-ncetinel 
Ce vine adesea dintr-o floare.                      Dar pleac� iute ca un fulger. 
 
 

Cu lacrimi vine prim�vara, 
                                            �i aduce soarele cel sfânt 
                                            Ce alung� ploaia cea amar� 
                                            Pe cer, pri aer, pe p�mânt... 
                                                                   Cristina Veghea, clasa a VIII-a B 
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Glasul p�mântului 
 
Eco-�coala ne înva�� 
C� mediul înseamn� via��. 
Voi, copii, s� în�elege�i: 
Natura s� proteja�i, 
Arbori, râuri, mun�i 
S� le cur��a�i. 
Drept r�splat� ve�i primi 
C� p�mântul va tr�i. 
Dup� noi vor mai urma 
Oameni care se vor bucura. 
 
                              Elena T�nasie, clasa a IV-a B 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sosirea prim�verii 
 
 Iat�, iarna a fugit, 
 Soarele parc� nou a r�s�rit. 
Fulgi de nea n-au mai venit, 
 Oare, prim�vara a sosit? 
           
            To�i copiii ies afar�, 
             P�s�rile cârduri zboar�,                                                          
             Se întorc pe înserat 
             Din locurile în care au plecat. 
 
                                       Drago� Dumitrescu, clasa a III-a A 

       
                                 



 17 

 Vestitorii prim�verii 
 
In gr�dina casei mele, 
Sub un petic de z�pad�, 
Scoase capul ghiocelul, 
Soarele ca s� îl vad�. 
 
 �i privind în jur sfios, 
Printre petele de nea, 
Îi zâmbi prietenos, 
O micu�� viorea. 
  
Scoase capul  �i  brându�a, 
Galben�,de soare plin�, 
În gr�dina mângâiat�, 
De o raz� cristalin�. 
  
E primavar�,iar��i prim�var�! 
Se-aude-un glas venind din dep�rtare, 
E-o rândunic� ve�nic c�l�toare, 
Ce vine acum,din nou acas�. 
 
                          Georgiana Manea, clasa a IV-a C 

 
 
 

Prim�vara 
 
Prim�vara a venit, 
Z�pezile s-au topit, 
P�s�rele ciripesc, 
Câmpiile înverzesc! 
                        Alexia Di��, clasa I A 
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             Doamnei înv���toare (acum în prag de s�rb�toare) 
 
Cu chip senin �i zâmbitor, 
Desprins� parc� din pove�tile rege�ti, 
E�ti suflet cald �i bun îndrum�tor, 
Al viselor copil�re�ti. 
  
A�a te v�d cu ochii mei, 
Iubita mea înv���toare 
�i-un ghiocel î�i d�ruiesc, 
Acum în prag de s�rb�toare. 
  
Tu pentru noi ai fost mereu, 
O zân� bun� care  ne-a vegheat copilaria, 
Ne-ai înv��at ce-i bun,ce-i r�u, 
�i  ce înseamn� veselia. 
  
Ne-ai înv��at pe rând cu trud� �i r�bdare, 
A�a cum gr�dinarul î�i ud� mica floare, 
A cifrelor poveste,a literelor tain�, 
A vie�ii poezie, a muzicii chemare. 
                            Georgiana Manea, clasa aIV-a C 
                               
       

Spre �coal� noi am pornit 
 
E o zân� ce ne îngrije�te 
�i cu drag ea ne iube�te 
Ne-a dat trei c�r�i fermecate. 
Acum noi suntem �colari 
Un pas în via�� am f�cut 
Cu dreptul noi am pornit 
Spre un palat fermecat 
De toat� lumea l�udat. 
Spre el acum noi ne îndrept�m 
Cu pa�i m�run�i 
S� vedem ce o s� afl�m? 
                Andrada Rada, clasa  I  B 
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ÎN  A�TEPTAREA  S�RB�TORILOR                 

PRIM�VERII 
 

 
 
 
 

Floriile 
              

 

   Floriile sunt s�rb�torite duminica, cu o s�pt�mân� înaintea Sfintelor  
Pa�ti. În  aceast�  zi  noi  mergem  la  Biseric�, iar  la  plecare  primim  crengu�e  
de  salcie  sfin�ite. Acestea  amintesc  de  ramurile  de  finic  cu  care  evreii  L-au  
întâmpinat  pe  Domnul  nostru  Iisus  Hristos  când  a  intrat  în  Ierusalim. 
Cre�tinii  împletesc  din  aceste  crengu�e  coroni�e  pe  care  le  pun  la  icoanele  
de  acas�. Biserica  Ortodox�  s�rb�tore�te  acest  eveniment  în  fiecare  an. 
S�rb�toarea  este  numit�  Intrarea  Domnului  în  Ierusalim  sau  Floriile.   
                                                                                      
                                                                                              �tefan Munteanu, clasa a V-a B 

 
Vinerea Mare 

 

Azi e vinerea cea Mare,  
Când cu to�i ne preg�tim, 
A Pa�telui S�rb�toare 
Cu dragoste s-o cinstim. 
 
Acas�, mama bucuroas�, 
Ou� frumoase a-nro�it,  
Ce a�teapt� mândre-n co�ule�e, 
S� fie duse la ciocnit. 
 
Biserica din sat e plin�, 
To�i oamenii acum s-au adunat, 
Pio�i, în strai de s�rb�toare  
Sub crucea lui Iisus s-au închinat. 
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Pe cruce-un trup de om se-nal��, 
Cu capu-mpodobit de spini, 
Cu bra�ele însângerate 
Îns� cu chipul tot senin. 
 
La cruce oamenii se-nchin�, 
�i trec cu capu-n jos plecat, 
�i-a�tept� ca în ziua ce-o s� vin�, 
S� spun�: “ Hristos a înviat!” 
   Georgiana Manea, clasa a IV-a C  

 
 

Pa�tele 
                               
   Pa�tele este o sarbatoare sfânt� care �ine trei zile �i este respectat� de 
to�i credincio�ii. Aceast� S�rb�tore veste�te Învierea Domnului Iisus Hristos. 
M�micile vopsesc ou� ca întotdeauna.  
     To�i oamenii se îmbrac� cu ce au mai frumos. Ei î�i  preg�tesc casele, dar 
�i sufletele, spovedinu-se �i împ�rtâ�indu-se. Sâmb�t� noaptea credincio�ii merg 
la biseric� pentru a participa la slujba Învierii Domnului �i pentru a lua Pa�te. 
   Dupa slujb� ei ciocnesc ou� ro�ii. Aceast� s�rb�toare este repetat� în 
fiecare an. Cre�tinii, începând din noaptea de Pa�ti  �i pân� la Înal�are, folosesc 
formula de salut ,, Hristos  a  înviat!", la care se r�spunde cu ,,Adev�rat a 
înviat!". 
    A�a s�rb�torim noi zilele Învierii Domnului. 
                                                                      Maria Cioab�, clasa a V-a B 
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POEZIA  JOCULUI  POEZIA  JOCULUI  POEZIA  JOCULUI  POEZIA  JOCULUI  ����I  A  COPILI  A  COPILI  A  COPILI  A  COPIL����RIEIRIEIRIEIRIEI    
 

Daruri pentru copiii p�mântului 
 
Când s-au n�scut copiii  p�mântului 
ursitoarele cerului le-au d�ruit 
minuna�ii ani ai copilariei 
ca s� nu  intre  în ei  ve�nica vrajb�, 
ce transform�   inimile de j�ratic  
în ghea��  �i cenu��. 
Soarele i-a d�ruit celui dintâi fiu 
ochii cerului  odat� cu în�elepciunea  înc�tu�at� în ei 
pentru c�  avea dorin�a de a cunoa�te totul. 
Împletind  o cunun�  din razele sale multicolore, 
i-a a�ezat-o pe  cap. 
Luna i-a dat celei dintâi  fiice  
chipul ei ca o oglind� de aur �i tandre�e. 
Stelele, darnice �i ele cu cei mici, 
au suflat una peste alta  
bucurie ,pace �i energie, 
ridicând praful  lor auriu în mijlocul universului, 
în valuri unduitoare 
care s-au rev�rsat asupra copiilor 
d�ruindu-le  frumuse�ea �i  inocen�a.  
                                 Gabriela Mitoaica, clasa a VIII-a B 

Lumea mea 
Într-o zi                                                     degetele �i unghiile, în mun�i �i v�i  
o s� pândesc inorogul                                  Când va veni noaptea, 
când se întoarce din �ara florilor                 o s� piepten pletele ei  de stele, 
�i o s� vin al�turi de el în �ara viselor.        iar înainte de a bate orologiul  
Acolo, oricine poate s�-�i creeze,                 o s� suflu peste ele  
o fantezie vrajit� doar luând mica lume      ca s� prind� via��. 
în palme, pentru ca liniile vie�ii, 
s� se prefac� în izvoare,        
                                                                          Gabriela Mitoaica, clasa a VIII-a B 
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Joc divin 
 
    În  prima zi,  
 toate perlele  încrustate  
 pe aripile pufoase ale îngerilor, 
 s-au metamorfat într-o minge de cristal,  
 care  a c�zut  tocmai în mijlocul galaxiei 
 ca un fir de a��  r�sucit, 
 care s�  despart�  ziua de noapte 
 �i  s�  devin�  prima gean� de lumin�. 
 
   A  doua zi, 
 baloanele  cu ap�   
 plutind haotic s-au spart,   
 împinse de adierea  vântului capricios 
 �i s-au  risipit pe p�mânt, 
 formând imensul albastru  
 al apelor, m�rilor �i oceanelor. 
 
     Albinele, mari lucr�toare, au �esut 
 o draperie de m�tase verde 
  �i au  zburat cu ea  pâna la curcubeu, 
 de unde au   furat culorile care s-au risipit  
 ca eternele aripi ale fluturilor 
 �i  i-au dat drumul împodobind  
 crusta neagr� �i rece a p�mântului. 
 
   Din valurile agitate si  spumoase ale apelor 
au ie�it la lumina zilei 
 toate vie�uitoarele p�mântului. 
 
  Un  fulg din aripile serafimilor, 
la un semn al divinit��ii, 
s-a lipit de o  bucat� de lut 
�i a preschimbat-o în om.   
                             Gabriela Mitoaica, clasa a VIII-a B 
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Cântec 
 
A� vrea s� fiu din nou copil 
S� p��esc prin iarba ud� 
�i cu soarele de mân� 
S� fiu fericit� 
�i într-un buchet al vie�ii 
S� �in floarea tinere�ii 
S� m� joc cu albine �i flutura�i 
Fiindc� tare-s dr�g�la�i! 
                         Andrada Rada, clasa I B 
 
 

O dorin��                                      Amintire de copil... 
 
A� vrea s� fiu mereu copil                            Prin�esa-i admirat� 
S� m�-nvârtesc f�r� sfial�.                          �i de mul�i c�utat�. 
S� v�d bujorii în april                                  Ea zâmbe�te frumu�el  
Trezindu-se de diminea��.                            C� are un bra� mititel. 
                                                                     Prin�ul e cuminte 
S-alerg descul�� pe afar�                              Ca surioara lui 
În iarba umed�- covor                                  Care-i minunat� 
S� v�d bondarul gras cum zboar�               Pentru c� e fat�. 
Legat de coada unui nor.                             Ei au un tablou 
                  Ana- Loreta Budic�, clasa I B             Dar nu este nou, 
                                                                     Este cu bunici,p�rin�i �i pitici. 
 
                                                                        C�t�lina Chiran, clasa a II-a B 
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         Gând�celul 
 
Cu ochii de-un albastru lac, 
Un îngera� cât un brotac 
St�tea �i se-alinta,  
În raiul viselor. 
 
Cu pleoape calde �i sub�iri, 
Ca mii �i mii de trandafiri 
Pe paji�tea de catifea, 
Minunea înflorea. 
                                   M�lina Vl�doiu, clasa a II a B 
 
 
 
 
      Amintirea copil�riei 
 
Frumoas� e�ti, copil�rie,                         
�i-n toat� aventura ta , 
Ne-aduci în suflet bucurie, 
Pe care n-o putem uita.. 
 
Cu ochii umezi mi-amintesc 
Cum era s� fiu copil, 
Toat� ziua s� m� joc, 
De nicio grij� s� nu �tiu. 
 
Dar anii au trecut în goan�, 
�i repezi mi te-au luat cu ei, 
L�sând în urm� o comoar�, 
Amintirea ve�nic� a copil�riei. 
                                   Mihaela Tufi�, clasa a VII-a A 
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PAGINI  DE  PROPAGINI  DE  PROPAGINI  DE  PROPAGINI  DE  PROZZZZ����    
 
 

Ultima zi din via�a unei frunze 
        
 

unt trist�. Sunt prins� pe acela�i ram pe care ap�rusem cu mult 
timp în urm�. Dar nimic nu mai seaman� cu via�a frumoas� �i 
plin� de bucurie de pân� acum câtva timp. 

M-am trezit ca dintr-un somn, mic�, mic� de tot, într-o închisoare al�turi 
de alte surioare. Dar, parc� �i eu cre�team odat� cu pere�ii mugura�ului care m� 
ap�rau �i nu �tiam de cine �i de ce. M� tot întrebam de unde sunt �i de ce stau 
acolo, pân� într-o zi, când parc� pere�ii plesniser� �i am privit o lume minunat�. 
Era atâta lumin�, caldur� �i cântece vesele scoase de p�s�ri micu�e, care se 
a�ezau de multe ori pe creanga mea �i m� încântau cu ciripituri vesele.  

�i eu cre�team, cre�team parc� de la o zi la alta �i nu m� s�turam s� 
privesc de acolo, de sus, cum se schimba totul în jurul meu. Cel mai mult îmi 
pl�cea când copiii se jucau sub copacul pe al c�rui ram eram eu. Îi ascultam �i m� 
bucuram de jocul lor odat� cu ei. Ce mândr� eram când, mare �i puternic�, cum 
crescusem, vara, câte o vr�biu�� sau gând�cel g�seau ap�rare la umbra mea, 
ferindu-se de c�ldura mare. 

Dar acele zile fericite au trecut. Încet, încet, c�ldura din ce în ce mai 
pu�in�, apoi frigul m-au schimbat. Culoarea verde era acum un vis. Am o 
înf��i�are ciudat� cu culori ro�iatice, galben �i maro. Tremur tot timpul. �i de 
abia, abia m� mai pot �ine de creang�. De multe ori îmi e cam frig. 

Privesc îngrozit� cum zilnic surorile mele se desprind de pe crengi �i cad pe 
p�mânt. Ce trist� sunt! 

Dar eu lupt! Lupt cu toate puterile s� r�mân aici, sus! Nu vreau s� �tiu ce 
se va întâmpla cu mine.Voi lupta! 

Dar ce tare bate vântul! De abia m� mai �in! 
Aoleu...ce se întâmpl� cu mine? 
Vai...plutesc spre p�mânt… 

                                                Vlad C�t�noiu, clasa a V-a B 
 
 
 
 

S 
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                  R�spunsuri 
 

De când am început s� în�eleg lumea în care tr�iesc, mi-am pus o 
întrebare: 
„De ce ziua mamei este în martie?”„De ce ziua mamei este în martie?”„De ce ziua mamei este în martie?”„De ce ziua mamei este în martie?” 

 Ziua mamei este în martie pentru c� e prima lun� a prim�verii. Prim�vara 
este anotimpul care d� via�� naturii, a�a cum mama d� via�� copilului. 
 În martie, z�pada începe s� se topeasc� �i curge ca lacrimile mamei care 
curg de bucurie c� m-am n�scut eu �i fratele meu. 
 Martie vine �i  aduce  m�r�i�orul cu �nur alb �i ro�u. Alb înseamn� adev�r 
�i ro�u este iubire. Numai mama e fiin�a care e plin� de iubire �i ne cre�te 
în adev�r. 
  Cu mama începe lumea, a�a cum anul începe cu prim�vara. 
 Eu...ce-a�  mai putea ad�uga?! Cu mama începe lumea mea, în care nu m� 
r�t�cesc pentru c� mama e mereu lâng� mine s� m� aduc� pe drumul 
cunoscut.E neobosit� în ocrotirea mea! E cu mine oriunde m� aflu �i nu 
m� pot desp�r�i de ea! De aceea mi-e dor de ea �i când sunt la �coal� �i 
abia a�tept s-o v�d la poart�, a�teptându-m� cu zâmbetul pe buze. 
Aceste gânduri, �i le ofer în dar, m�mica mea,al�turi de urarea „ s� fii 
mereu mândr� de mine �i mul�i ani s� tr�ie�ti!” 

                                                              Drago� Mihai, clasa  a II-a A 
 
 
 

 
Pentru  prietenie! 

    
 otul a început într-o toamn�, la începutul anului �colar, când un 
copil s-a mutat într-o �coal� nou�.Totul p�rea s� fie armonie. 
Numele acestui b�iat lini�tit, cuminte �i mai ales foarte 

inteligent, este Andrei. În momentul în care a intrat pentru prima dat� în noua 
lui clas�, impactul cu noul aspect �i cu noii colegi a fost destul de mare. Nu 
pentru c� era ceva “urât”, ci pentru c� era diferit de lucrurile cu care era 
obi�nuit.To�i copiii erau foarte amuza�i, distra�i �i deloc preocupa�i de �coal�. 
Pentru Andrei  tot ce era mai important era s� aib� note bune la toate materiile. 
      Acest lucru a fost observat cu mare u�urin�� de colegi. In primele 
s�pt�mâni  Andrei se sim�ea stingher �i lipsit de prieteni,a�a c� s-a decis s� le 

T 
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arate colegilor c� nu este foarte diferit �i c� a înva�a nu înseamn� c� nu este 
prietenos sau amuzant,  ba chiar dimpotriv�. 
      A�a, a  doua zi la �coal� a început s� vorbeasc� cu colegii s�i, de�i la 
început nu au facut altceva decât s� îl jigneasc� �i s� îl îngâne ,dar nu s-a l�sat, 
a continuat pân� unul din ei a început s� îl asculte �i, spre binele lui Andrei, 
acesta a fost Alexandru, cel pe care toat� lumea îl urma .În acel moment le-a 
f�cut un semn subtil s� se lini�teasc� �i s� il asculte.Când Andrei a observat c� 
încep s� îl asculte, a surâs �i inima i s-a umplut de bucurie. Atunci, ca un  
adev�rat lider, a început s� le spun� lucruri care  li s-au p�rut interesante. 
       �i s-a întâmplat ceva ce nu pute�i s� crede�i. Andrei �i colegii s�i s-au 
împrietenit �i Andrei i-a ajutat foarte mult .Dup� cum v-am mai spus, Andrei 
este un baiat foarte inteligent, a�a c� s-a folosit de acest lucru pentru a-i ajuta �i 
pe ceilal�i. El a început s� le explice probleme la matematic� sau s� fac� 
compuneri la român�, absolut tot ce putea face pentru ei. Iar ei se sim�eau într-
un anumit fel îndatora�i, iar pentru a-l r�spl�ti, l-au invitat la o petrecere, el a 
acceptat �i s-au dus to�i la petrecere, s-au distrat,au râs, s-au jucat, au f�cut 
toate lucrurile posibile la o petrecere. Andrei ne-a marturisit c� s-a distrat �i c� 
�i-a dat seama c� nu numai înv���tura conteaz�  �i c� trebuie s� aib� prieteni. 
Sinceritatea a intervenit între prieteni, a�a c� prietenii lui i-au marturisit c� �i ei 
�i-au dat seama c� este foarte important s� înve�e,  mai ales c� se simt foarte 
bine atunci când �tiu.To�i au r�mas ferici�i, dar nu au fost singuri. Doamna 
dirigint� era foarte încântat� pentru c� to�i elevii înv��au �i erau foarte aten�i 
la ore. 
  Totdeauna înv���m unii de la al�ii. Prietenia este o valoare a vie�ii pe care 
trebuie s� �tim s-o pre�uim. 
                                                                Diana L�p�dat, clasa a VII-a A 
 
 
  

Jocul  în via��  �i în literatur� 
 
 Jocul este o activitate uman� esen�ial� care se manifest� în cele mai 
diverse forme, de când ne na�tem.Jocul este o dimensiune a universului întreg: 
soarele �i luna se joac� pe cerul senin între zi �i noapte, fluturii �i albinele se 
joac� printre florile multicolore, miile de vie�uitoare se joac� cu puii lor, oricât de 
s�lbatice ar fi. 
 Jocul are o îndelungat� istorie,de la jocurile sacre �i in�iatice din preistorie 
pân� la jocurile logice �i matematice contemporane.Oare nu este tot joc crearea 
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lumii? Nu e un joc divin? Poezia este un joc de cuvinte care creeaz� un spa�iu 
imaginar, fascinant, literatura este o expresie a jocului min�ii. 
 În povestirea”Florin scrie un roman” pretextul jocului pe calculator 
ilustreaz� raportul realitate- fic�iune �i menirea scriitorului care are capacitatea 
�i libertatea de a-�i imagina situa�ii �i de a construi personaje, al c�ror destin îl 
hot�r��te dup� cum vrea. Scriitorul creeaz� o realitate posibil�(virtual�), pentru 
c� el opereaz� prin intermediul fic�iunii asupra realit��ii imediate, prin care 
realizeaz� o lume imaginar�. 
 Un joc este via�a îns��i, o competi�ie cu tine însu�i, un joc pe care po�i s�-l 
câ�tigi dac� ai înv��at bine regulile sale. 
                                                                  Cristiana Cocîln�u, clasa a VII-a A 
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Scrisoare pentru îngerul meuScrisoare pentru îngerul meuScrisoare pentru îngerul meuScrisoare pentru îngerul meu    

 
Drag� Îngera�, 
 

u nu �tiu prea bine cum ar��i, dar fie c� ai chip de heruvim, fie c� 
semeni cu unul din str�bunii mei, un singur lucru este sigur: tu ai 
fost trimis de Dumnezeu s� m� protejez. Mama spune c� doar 

protec�ia îngerilor ne fere�te pe noi,copiii, de toate evenimentele nepl�cute care ni 
se pot întâmpla. De aceea, nu suntem mu�ca�i de câinii str�zii, nu suntem lovi�i 
de ma�ini care gonesc cu vitez� pe culoarea ro�ie a semaforului �i,tot de aceea, 
orice lovitur� la cap r�mâne doar un cucui ro�u care trece în dou� zile. 

A� dori, din curiozitate , s� te pot vedea, dar cred c� e�ti invizibil,tocmai 
pentru a fi convins� c� e�ti cu mine tot timpul �i a�a ajung s� am mai mult curaj 
în orice trebuie s� fac. 

Din cauza faptului c� te �tiu în preajma mea, dorm singur�, stau singur� 
în cas�, chiar când este întuneric afar� �i nici nu am co�maruri când 
visez.Probabil, fiecare dintre noi are un înger p�zitor, dar unora trebuie s� li se 
întâmple �i evenimente nepl�cute pentru a aprecia grija �i protec�ia fiec�rui înger 
p�zitor în parte. 

Sunt convins� c� în fiecare sear� îmi ascul�i rug�ciunea �i la fiecare 
Cr�ciun îmi transmi�i dorin�ele care se �i împlinesc. 

Nu pot s� spun decât c� îmi e�ti cel mai apropiat prieten �i cel mai fidel 
ascult�tor.Î�i mul�umesc pentru grija pe care mi-o por�i �i îmi doresc protec�ia ta 
pentru totdeauna. 

       Cu drag, 
             Iulia Dud�u, clasa a V-a B 

 
 
 

Îngerul Meu P�zitor,                       Bunul meu, Îngerul meu, 
Fii un binevoitor                              Iart�-m� c-am f�cut r�u, 
�i ajut�-m� pe mine                          Î�i promit c� nu mai fac 
La bunici s-ajung cu bine.                Dac� m� aju�i cu drag. 

 

                                                                                  Denisa Tufan, clasa a V-a B

E 
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Drag� Îngera�ul meu, 
 

u te rog în fiecare sear� s� îmi dai putere �i s�-mi luminezi 
mintea ca s� pot înv��a mai bine.Te rog din tot sufletul meu s� 
dai s�n�tate p�rin�ilor mei, familiei mele �i tuturor oamenilor 

de pe p�mânt.�tiu c� via�a uneori este foarte grea �i se întâmpl� multe lucruri 
rele pe care nu mi le-a� dori, de aceea îmi pun toat� speran�a în rug�ciunile mele, 
�tiind c� îmi vei fi al�turi. 
 Exist� în aceast� lume mul�i copii nevinova�i care sufer� pentru c� nu au 
deasupra capului un acoperi� sau nu au cu ce se hr�ni, mul�i copii bolnavi 
incurabil, chinui�i prin spitale. Pentru ace�ti copii m� rog zilnic ca îngerii lor 
p�zitori s� le aline suferin�a �i s� le dea putere s� mearg� mai departe. 
 Drag� Îngera�ule, eu te rog s� le transmi�i bunicilor mei care sunt acolo 
sus în Rai c� eu sunt un copil cuminte, c� încerc s� înv�� cât mai bine, c� îmi este 
tare dor de ei �i c� nu-i voi uita cât timp o s� tr�iesc.În fiecare zi când m� 
trezesc, î�i mul�umesc pentru  c� am fost s�n�tos, �i eu, �i familia mea. 
 Drag� Îngera�ule, nu �tiu dac� aceast� scrisoare va ajunge la tine, dar 
sunt convins c� de acolo de sus, de unde m� veghezi, îmi vei îndeplini 
întotdeauna rug�min�ile mele. 
                Cu drag,  
                        Radu Minculeasca, clasa A V-a B 
 

 

Drag� Îngera�ule, 
 Î�i mul�umesc c� m� aperi, 
          Î�i mul�umesc c� e�ti cu mine 
 Tu m� vezi, 
 dar eu nu te v�d... 
 Tu m� aju�i, 
 dar eu nu pot s� te ajut... 
 �tiu c� m� iube�ti 
 �i cu aripa ta blând� m� mângâi... 
 Ai grij� de mine �i de familia mea 
 D�-ne s�n�tate �i fericire, 
 D�-le odihn� celor ce sunt 
 lâng� Tine �i lâng� Dumnezeu. 
                                       Maria Cioaba, clasa a V-a B 
 

 

 E 
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Înger, îngera�ul meu... 
 

u �tiu c� fiecare copil are un îngera� lâng� el, a�a cum spune 
rug�ciunea, dat de Dumnezeu. �tiu �i rug�ciunea adresat� �ie 
pe care m�mica m-a înv��at de când eram mic �i am început s� 

vorbesc. 
 M-a înv��at �i o spun în fiecare sear�. Dar... tu �tii c� mai  uit de multe 
ori s� o spun.De fapt, cred c� spunând rug�ciunea, eu vorbeam cu tine �i-�i 
mul�umeam pentru c� e�ti al�turi de mine, m� veghezi, m� aperi �i m� ier�i când 
mai fac �i câte o boac�n�, �i cum le fac cam des, m� gândesc c� po�i fi sup�rat pe 
mine câteodat� pentru c� stau cam mult la calculator, nu citesc cât ar trebui, m� 
duc afar� la joac� înainte de a-mi termina lec�iile �i tot a�a... 
 Prin aceast� scrisoare vreau  s� î�i ar�t c� î�i sunt recunosc�tor. Simt c� 
sunt mai puternic cu tine lâng� mine, tu e�ti cel mai bun prieten al meu. 
 Eu m� str�duiesc s� nu te sup�r �i î�i promit c� nu mai uit s� vorbesc cu 
tine seara. 
Cu recuno�tin��,  
                              Vlad C�t�noiu, clasa a V-a B 
 

 

 

 

 

      Dragul Meu Înger, 
  

e acolo, de sus, de unde e�ti, te rog în tain� mereu s� m� 
protejezi.Mereu mi-ai fost un prieten, un p�rinte.Când am avut 
ceva pe suflet, la tine m-am gândit �i visele mele s-au 

împlinit.Vreau s�-�i mul�umesc pentru tot ce ai f�cut pentru mine �i s�-�i spun 
c� atunci când gre�esc îmi pare r�u. Tu �tii cum este s� fii copil. Mi-e team� c�, 
atunci când voi cre�te, m� vei p�r�si.Am nevoie de prezen�a ta nev�zut�  
totdeauna. Chiar dac� nu e�ti o prezen�� material�, eu te simt în prejma mea. 
 
                                                            Veronica Lungu, clasa a V-a B 
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