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Hartă sufletească 

 

 

   “Nu-nţelegi că merită să trăiești  aici pentru ca să vezi cum cad frunzele și apoi cum cresc 

mugurii, pentru o zi în care e soare, pentru alta în care plouă?” (Cella Serghi) 
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Darul 

Cristina Spârlu 

cls. a IX-a D 

 

 Într-o zi , un om în vârstă de 63 de ani stătea pe băncuța din livadă, aflată sub ,,Salcia 

Maicii Domnului ”  așa cum îi plăcea să spună împreună cu nepotul său Andrei. Acesta l-a 

întrebat : 

- Bunicule , vrei să-mi spui o poveste ? 

- Desigur, dragul meu. 

Acum nu de mult timp, m-am trezit într-o altă ,, lume” și nu vorbesc prostii din cauza 

bătrâneții. Totul era diferit, în fața mea se afla o cetate, înconjurată de un râu, iar în jurul 

meu se afla o grămadă de oameni, care îndeplineau diferite activități : unul căra un vas cu 

apă, altul culegea fructele din pomii de pe marginea drumului, alții puneau fân în căruțe, unii 

spălau haine la râu. Erau îmbrăcați țărănește, dar nu ca acum, ci în costume albe cu modele 

roșii sau negre. Aș fi spus că sunt hainele noaste tradiționale, recunoșteam la femei ia, fota 

(fusta –unele cu imprimeuri florale, altele simple), năframa (la femeile în vârstă sau 

măritate); iar la bărbați ițarii (pantalonii), chimirul (brâul-înfrumusețat cu ținte de bronz la 

exterior), ilicul (vesta). Bineînțeles că din picioare nu lipseau opincile. Se pare că pentru ei 

erau hainele obișnuite de lucru , nu cum era în lumea mea, purtate doar de sărbători. 

M-am uitat mai bine în jur și mă gândeam pe cine să întreb unde mă aflu,  în ce 

perioadă ... cu toate acestea mă simțeam acasă, am băgat de seamă că limba îmi este 

cunoscută. Vorbeau românește. 

În sfârșit am zărit un om care se odihnea la umbra unui copac, m-am îndreptat spre el 

și    l-am întrebat : 

- Fii bun , omule drag și îmi spune și mie unde mă aflu ? 

- Dragă omule, ești în Țara Românească, la cetate. De unde ești? m-a întrebat el. 

Ce ar fi trebuit să-i răspund? Nici eu nu mai știu acum de unde vin, cum am ajuns aici. 

Dar mi-am dau seama de ceva ... Mă aflam în DACIA, în acel moment vorbeam cu un dac, cu 

un geto-dac ! Eram uimit, entuziasmat, parcă... 

- Bunicule, dar ce-i un geto-dac și unde este Dacia ?  

Curiozitatea nepotului i se citea pe față.  Nu putea să-și termine povestea până nu-i 

explica, dar îi spuse doar atât : 

- Vei afla dragul meu, doar așteaptă . (Își continuă povestea.) 

  Mă aflam într-o altă lume, cum am spus și la început . Ce să fac acum ? Dar, totuși, 

m-am gândit că  ar fi fost o oportunitate incredibil de mare, de a le afla ,,pe viu” cultura 

deosebit de complexă și fascinantă. Așa că am decis să mă îndrept spre cetate unde voi afla 

tainele acestei țări.  

 Cetatea era fortificată foarte bine, tunurile se vedeau în gemulețele mici a cetății, 

poarta foarte înaltă și groasă dădea impresia de siguranță. Înăuntru era un mic oraș, cu o 

grămadă de tarabe pline cu fructe, legume și pește proaspăt. Căsuțele erau făcute din 

chirpici (un amestec de lut, paie și bălegar de cal care este uscat la soare), acoperișul din 

paie, o ușă din lemn, geamuri mici. 

Dintr-odată am auzit o tobă bătând într-un ritm ciudat. Toți oamenii din acea piață s-

au strâns în jurul unui bărbat din câte am putut să-mi dau seama văzându-i doar pileusul             

(boneta/căciula specifică dacilor ). M-am strecurat și eu prin mulțime, apropiindu-mă de  

mini scena unde respectivul a început să vorbească : 

- ,, Mâine este ZIUA SACRIFICIULUI , așa că vom alege o persoană. ” 

 Doar atât a spus. Oamenii au început să șușotească, iar într-o fracțiune de secundă m-

am simțit luat pe sus. Se pare că au ales ,,victima ”... 
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Tocmai atunci m-am trezit din visare, bunica ta m-a strigat pentru a o ajuta la animale. 

Din păcate nu am mai apucat să văd ce s-ar fi întâmplat cu mine.  

Bunicul aștepta întrebări, dar se pare că și mititelul a plecat în lumea viselor. 

 

 

 

 

 

                                  Parfumul primăverii  

 

                                                                             Bunaciu Elena  

cls. a V-a E 

 

                                   Un buchet de liliac  

                                   A adus mama în casă, 

                                   Și eu îl admir cu drag  

                                   Parfumul lui, așa frumos miroase! 

                                    

                                   E parfumul primăverii, 

                                   Care îmi aduce aminte, 

                                   De sărbătoarea Învierii 

                                   De soarele tot mai fierbinte. 

 

                                  Inima îmi bate mai tare 

                                  Sufletul îmi este plin de bucurie, 

                                  Când miros această floare, 

                                  Parfumul ei mă îmbie să scriu o nouă poezie! 
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Lacăte rupte 

 

Anisia Pădurean 

cls. a VI-a A 

 

 

 

Ușile deschise nu mă conving să pășesc spre tumult 

Plutesc peste serpentinele alcaline 

care se îndreaptă blând spre vis. 

Știu că noaptea este locul de rugăciune 

în care îngerii vin de pretutindeni 

și scaldă seninul în vrajă și umbre. 

Voi ajunge în fața muntelui, 

la capătul drumului sinuos, 

și voi striga: 

„Deschide-te, știu!” 

Șoapta întunericului este glas diafan, 

Soarele nu dispare niciodată. 

 

 

 

 

 

Pasăre în colivie 

 

Anisia Pădurean 

cls. a VI-a A 

 

 

Înțelegi tu  ciripitul acesta? 

Este al ființei care își poartă aripile sisific. 

 

Ascultă trilul! 

Plânset adânc, suspin și lacrimă. 

 

Deschideți toate coliviile… 

Permiteți zborul! 

 

Cocorul a adus pe umerii săi primăvara! 

Acum este prizonierul admirat de toți. 

 

Penele sale stropite cu rouă au descătușat speranța. 

Deschideți colivia! 
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O zi mult așteptată... 

Irina Troancă 

cls. a VII-a B 

 

 

În sfârșit a sosit primăvara... Copacii încep să înflorească, iar florile ies de sub pătura 

lor de zăpadă. Vagi urme de nea se mai văd în zare pe crestele munților. Gâzele roiesc cu 

miile prin văzduhul care acum are o aromă fină de lalele. Furnicile ies din mușuroaie ca să se 

bucure de sosirea frumoasei prințese Primăvara. Fluturii valsează lin cu albinele, din floare în 

floare. 

Pe câmpuri e plin de pete albe, dar nu de zăpadă, ci de firavi ghiocei care au răsărit ca 

vestitori. Poți zări copii cu fața ca macul care zburdă veseli pe câmpii, împrăștiind roua 

dimineții de pe frunzele plăpândelor floricele. 

Un gândac leneș stă cu burta la soare pe o frunză proaspăt scuturată de rouă. O albină 

hărnicuță vine în zbor și îl dojenește, dar cuvintele trec pe lângă el, neafectându-l. Doi fluturi 

trec în zbor parcă printr-un vis. Nici nu apuci să îi vezi, doar o dâră de culoarea cuprului 

urmată de o alta, trecând printre ghiocei. În schimb, în timp ce soarele se înalță falnic pe 

albastrul cer limpede, prietenii fluturilor zboară sus, sus, atât de sus, parcă vrând să atingă 

norii. O mică adiere împrăștie un nou val de mireasmă, în aer poți simți bucuria vietăților. 

Într-o lalea, însă, nimeni nu a observat încă, cum un puișor de albină tocmai a deschis 

ochii. Se pare că nu toți sunt vrednici să lucreze într-o zi așa frumoasa. Albinuța noastră a 

ieșit din floare, dar se mișcă. Nu, nu albina, ci floarea! O fetiță cu părul împletit a cules un 

mănunchi gros de flori cu tot cu laleaua noastră. 

Albina o zbughește din loc, acum chiar că are de lucru. Amiaza se apropie cu pași 

repezi. Gâzele se așază cu burta la soare... Cât au mai așteptat clipa asta! 
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FANTAZIA 

 

   „Fantazia este cel mai fascinant tărâm de basm din poveștile pentru copii: are luminițe 

rătăcitoare cât o minge, mâncători de pietre care sunt în stare să-și ronțăie până și propria 

bicicletă de foame și balauri- noroc imenși, dar ușori și simpatici ca un norișor de vară. Când 

lumea poveștilor e în pericol, atacată fiind de refuzul oamenilor de a mai crede în basme, este 

nevoie de un erou. Un erou fără puteri magice și fără pretenții de viteaz: un băiețel de zece ani 

din lumea oamenilor, care descoperă că a devenit personaj al poveștii pe care o citește, 

reușind să salveze, prin imaginația și inocența sa, această lume!” 
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Vizită...la o ființă de hârtie 

Timotei Pop 

cls. a VI-a E 

 

 

Odată un copil citea o carte. El își imagina că se află în fața unei uși, iar primul lui gând 

fu să iscodească înăuntru, privind pe gaura cheii. Deoarece nu văzu nimic, închise cartea și se 

culcă. 

În vis i se arătă o ființă ciudată, care apropiindu-se de el, îi dădu o cheie și îi spuse: 

- Iată, descuie ușa și intră dacă dorești, nu are rost să tragi cu ochiul, căci oricum nu ai 

vedea încă nimic. Apoi creatura se îndepărtă cu un ușor foșnet, ca de hârtie.  

- Stai!, strigă copilul și încercă să o ajungă din urmă. Observă însă, că ființa nu mai era 

decât un mototol de hârtie. Când îl desfăcu, văzu că pe foaia albă nu scria decât: „a fost 

odată...” Își dădu seama că un scriitor fără inspirație începuse o poveste, scriind doar primele 

cuvinte. Personajele, ca niște „ființe de hârtie” ce sunt, nu au avut răbdare și de aceea 

bântuiau fantomatic. 

Copilul oftă în somn și zâmbi liniștit amintindu-și că el are cheia, iar de mâine, 

personajele vor putea intra pe ușă căpătând chipuri, trezind inspirația autorului. 

 

 

 

 

Dragonul și Turta Dulce 

Maria Șerbu 

cls. a VI-a E 

 

Într-un alt univers paralel în care ficțiunea domină totul, era o planetă cu numele de 

Dulce. Pe această planetă era tărâmul de Turtă Dulce. În capitala tărâmului stătea familia 

regală. Capitala era destul de mică ,iar în mijlocul acestuia se afla castelul regal. Oamenii care 

populau acest ținut erau prin uimirea noastră din Turtă Dulce, la fel și locuințele lor. 

Eu locuiam într-o peșteră strâmtă pentru dimensiunile mele considerabile și aveam 

numai cincizeci de ani! Peste câteva luni trebuia să mă mut din nou.  Of! Dacă totuși se 

întreabă cineva, sunt un dragon. Și poate unii cred că am pene, ceva specific fiecăruia, dar am 

solzi, nu pene! 

Din cauza dimensiunilor mele trebuie să mănânc mult. De aceea m-am mutat lângă 

capitală. Sunt foarte înfometată, dar am un plan genial (și prin „genial” mă refer că am să 

aplic lucrurile de bază pe care orice dragon trebuie să le știe.) 

Primul pas: voi zbura deasupra orașului și voi scuipa foc și, ca să știți,  chiar pot scuipa 

foc, nu ca mulți alți dragoni care doar pun vopsea roșie într-un extinctor. 

Pasul doi: prin pasul unu voi teroriza toți oamenii de Turtă  Dulce, iar ei fiind buimaci 

voi reuși să înhaț măcar o casă și un om de Turtă Dulce. 

Pasul trei: zbor acasă cu burta plină și un zâmbet malefic pe față. Muhaha! 

În dimineața următoare am zburat spre orășel și mi-am pus planul în funcțiune. 
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Când să înhaț și eu un om de Turtă Dulce am văzut-o pe ea. Prințesa regatului de Turtă 

Dulce era chiar în fața mea! Spre mirarea mea ea era din blat alb, nu maro ca și toți ceilalți. 

Ea era cea mai frumoasă și glazurată femeie de Turtă Dulce pe care am văzut-o în viața mea! 

Eram tare surprinsă, dar conștiința mea era încă trează așa că am luat-o pe prințesă și 

am zburat. 

Atunci după mine a venit o armată întreagă de oameni de Turtă Dulce care trăgeau cu 

arcuri în mine. Ei totuși trăgeau degeaba ,căci solzi mei erau impenetrabili și singurul lucru 

care intra în mine era mâncarea. Am luat ca merinde câțiva soldați și am zburat în peștera 

mea. 

Dintr-o dată în peșteră a intrat un prinț cu o sabie și un scut și, în loc să ceară prințesa 

înapoi, el a început să se lupte cu mine. Pe mine mai mult mă gâdila când încerca să-mi 

străpungă solzii. Totuși ca printr-o minune prințul m-a zgâriat puțin la gât. Atunci m-am dat 

bătută, deoarece nu voiam să se ajungă la ceva mai rău. Până la urmă, ca în fiecare poveste, 

binele câștigă. Ah! Ce n-aș da să fie invers! Dar eu sunt personajul rău, sau măcar așa ar 

trebui să fiu. 

Prințul mi-a oferit în schimbul prințesei un tub de glazură. Iummi! Eu am acceptat 

trocul. Prințul mi-a dat tubul de glazură promis și se pare că mi-a dat unul care nu se termină 

niciodată, așa că nu am mai terorizat niciun sat, oraș sau tărâm pe tot parcursul vieții mele de 

516 ani. 

 

 

 

Pădurea elfilor 

 

 

Dumbrăvean Teodora- Ștefana 

Clasa a V-a B 

 

Mă întorc acasă după o zi grea la școală. Când am ajuns acasă, am făcut temele, am 

mâncat, m-am și jucat. Timpul a trecut atât de repede încât s-a făcut și noapte! 

Mă pun în pat și mă uit împrejur deoarece nu pot dormi. Clipesc de câteva ori și mă 

trezesc că sunt într-o pădure..., nu era orice pădure! Ci una fermecată! Copacii aveau 

trunchiurile albastre ca cerul de vară și frunzele erau multicolore: mov, roz, verde, galben! 

Mă ridic în picioare și încep să merg pe o cărare din pietre purpurii. Aud câteva sunete 

din tufișuri. Mă uit printre tufișuri și văd un pitic mic cu o pălărie roșie cu un ciucurel pufos 

ca vata de zahăr. La un moment dat, am întrebat acest pitic: 

- Cine ești tu? 

- Oh, eu? Eu sunt elful Melda. Ești cumva nouă, aici? 

- Da! Nu cunosc locul acesta. 

- Atunci, bun venit în Regatul Zânelor de Vest! 

- Ești numai tu aici? am întrebat eu. 

- Nu, nu, nu. Aceasta este surioara mea Alya! 

- B-b-bună! a spus Alya. 

- E puțin rușinată ... hehehe. 

- Pe tine cum te cheamă și de pe ce tărâm vii? a întrebat surioara. 

- Eu mă numesc Iris și vin de pe Pământ. 

- Pământ?!? au spus amândoi în cor. 

- Da... 
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- Pământul poluează Regatul. Vezi tu, în fiecare an, când un om își pune o dorință de ziua 

lui, un nou elf se naște. Dorința trebuie să fie una pozitivă, frumoasă... dar copiii din ziua de 

astăzi își doresc bani, popularitate și faimă, elfii nu vor mai exista! Elfii nu sunt nemuritori! 

Suntem mai puțini, cu fiecare zi ce trece! 

- Oh, nu... nu am știut că noi, oamenii, facem asta! Promit că eu o să îmi pun o dorință 

frumoasă! 

- Foarte bine! Acum trebuie să mergem la palat să o întâlnești pe prințesă! 

Am ajuns la palat să o întâlnesc pe prințesa Ecruana. După ce am văzut-o și pe prințesă, 

am decis să mergem la casa elfului iscusit Ecrullis și am citit cărți. După aceea m-am dus să 

gătim un tort la casa elfului bucătar Raina. 

S-a făcut noapte și în Regat. Eu și noii mei prieteni Alya și Melda am înnoptat în flori 

de lalea, căci toți elfii locuiau înăuntrul bobocilor de flori. 

Când m-am trezit nu eram în Regatul Zânelor de Vest, ci pe Pământ. S-ar putea ca 

Regatul Zânelor să nu fie adevărat, dar eu tot dorințe frumoase îmi voi pune. 

 

 

 

Povestea mea 

Briana Lungu 

a VI-a E  

 

A fost odată ca niciodată, a fost o împărăție…unde se muncea zi și noapte. 

Împărăția îi aparținea împăratului Muncă. Și el muncea, dar nu orice muncă, era o 

ocupație neobișnuită  pentru mulți oameni.  Împăratul Muncă se ocupa de baluri regale, unde 

erau invitați numai regi, regine, împărați și împărătese, iar următorul bal era chiar în ziua 

următoare. 

Nu vă vine să credeți! De data aceasta împăratul a invitat toată împărăția și desigur și 

regi și regine. 

Auzind de această împărăție, m-am gândit să o vizitez și chiar să particip la bal. Când 

am ajuns în împărăție se anunța pentru ultima dată balul, oferind și invitații. Am avut mult 

noroc în ziua aceea. 

Ziua următoare m-am îndreptat spre palat unde urma să am parte de multă distracție. 

Toată lumea dansa, doar împăratul Muncă stătea pe margine și privea undeva în depărtare. El 

era trist,  fiindcă nu a ajuns la bal prietenul său din copilărie împăratul Mâncare. Acesta 

mânca în fiecare secundă și împăratul Muncă s-a gândit să-i trimită o caleașcă mult mai mare 

decât cea obișnuită, crezând că era la fel de obez ca ultima dată când s-au văzut. Am avut o 

discuție îndelungată cu împăratul Muncă despre prietenul său. Fiind obosită și foarte plictisită 

de discuția avută m-am dus în plimbare să vizitez palatul. 

Privind tablourile am observat o ușă secretă care ducea într-o grădină cu flori de aur. 

Uimită de ce vedeam, nu am  mai fost atentă și m-am împiedicat de o bucată de aur și am 

căzut. Din fericire nu a fost o lovitură puternică. 

M-am așezat pe o bancă  și am admirat priveliștea, până am auzit un strigăt venit din 

sala de dans. 

-Vai, vai! striga împăratul Muncă. 

Am mers să văd ce s-a întâmplat. Era împăratul Muncă, fericit că l-a văzut pe prietenul 

său.  
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-Vai ! ajutați-mă cu o pereche de ochelari fiindcă nu îmi mai recunosc prietenul la cât a 

slăbit. 

 Toți din palat au început să râdă, chiar și eu. Împăratul Mâncare ne-a povestit despre 

cum a fost pedepsit fiindcă a mâncat toată mâncarea din împărăția sa, așa că a trebuit să 

slăbească. 

 De atunci s-au vizitat mai des și a putut participa la balurile organizate de prietenul 

său, împăratul Muncă. Și  eu am fost invitat alături de cei doi prieteni.  

 

 

Printre litere 

 

Mara Todârcea 

cls. a VI-a E 

 

Era o dimineață friguroasă, cețoasă și părea că e iarăși o zi dintre acelea când stai doar 

în casă și te plictisești. Eram surprinsă de imaginea parcă desprinsă din povești, de dincolo de 

ferestrele camerei mele. M-am ridicat buimacă din pat pentru a mânca ceva, fiind lihnită de 

foame.. 

În timp ce îmi pregăteam micul dejun am auzit niște pași venind dinspre camera mea. 

Eu luasem o lingură de lemn, pentru orice eventualitate. Nici nu vreți să știți ce nostim 

arătam! În pijamale, cu părul în toate părțile și cu lingura aceea în mână,  precum o armă, ca 

și cum vânam  cel mai periculos  infractor. 

Am pus mâna pe clanță și am început să-mi imaginez toate persoanele posibile care se 

puteau afla în camera mea. Când acolo, am descoperit cea mai bizară ființă (sau ce era chestia 

aia) posibilă. Arăta ca și o pâine uscată și uitată de mult. Era destul de mică și părea făcută 

din hârtie. Eu, fiind surprinsă, am rămas cu gura căscată! După ceva timp, revenindu-mi 

încetul cu încetul am început să vorbesc cu… ființa aceea. În primul rând ce este și-apoi ce 

face în camera mea…? 

 După un lung  dialog despre lumea din care provenea, am început să înțeleg ce căuta 

aici. Ființa aceea, pe nume Viri, era făcută din toate hârtiile pe care scriitorii le mototoleau, 

apoi le aruncau la coșul de gunoi. 

Ea nu știa cum a ajuns în lumea noastră din tărâmul îndepărtat al poveștilor! 

Aceasta s-a pus cu o seară înainte la culcare și avusese un vis în care a găsit o mașinărie 

care avea de gând să o teleporteze în casa celei sau celui care îi era sortit să salveze tărâmul. 

Eu ar fi trebuit să o văd imediat ce mă trezeam, dar …..a întârziat. Mi-a povestit ce s-a 

întâmplat. 

O vrăjitoare a furat toate literele și astfel, foile și cărțile au devenit confuze și n-au mai 

știu ce să facă.  Devenisem și eu la rândul meu confuză...adică urma să fiu teleportată într-un 

tărâm imaginar împreună cu o ființă de hârtie..., ce putea merge rău? 

Într-un final am acceptat...,totuși eram cea aleasă. 

Într-o secundă eram deja în cel mai frumos loc posibil, peisaje superbe și multe alte 

lucruri! Viri m-a dus direct la regină și mi s-a explicat ce trebuie să fac.  

Spre surprinderea mea, locuitorii îmi ajungeau până la genunchi.  

Cea care a furat literele avea ca și gărzi la intrarea în palat niște șerpi combinați cu lei. 

Cu niște arme din altă dimensiune, am reușit să trec de gărzi și sa o înving, apoi am plecat în 

căutarea literelor, că doar pentru asta am venit aici! Doamne!...  

Deci Palatul avea 200 de camere posibile și imposibile, iar ea le ascunsese în beci!  Mă 

rog... am luat literele și împreună cu ele am plecat spre palat. 
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Regina s-a bucurat foarte tare când le-a revăzut, așa că am primit multe cadouri și am 

fost răsplătită cum s-a cuvenit...nici nu-mi venea să cred! 

Într-un târziu a venit timpul să plec acasă. Îmi părea rău ...prinsesem drag de locul 

acela. Nici n-am apucat să clipesc odată, că eram deja acasă. Timpul stătuse în loc. Eu îmi 

făceam deja planuri cum o să le explic părinților lipsa mea. Însă n-a fost nevoie...Era încă 

dimineață, …era frig afară și ceața era la fel de deasă!  

 

 

Lumi amestecate 

 

Arina Calvun 

cls. a V-a E 

 

Într-o noapte am auzit ceva căzând, m-am trezit și am văzut că era coala de hârtie. M-

am liniștit și m-am culcat înapoi. Trecuse câtva timp, iar eu am simțit că mă gâdilă cineva și 

m-am trezit destul de nervoasă pentru că nu îmi place când cineva mă trezește. 

Când am deschis ochii am văzut un omuleț mic, mic de tot. Am rămas blocată pentru 

câteva secunde,  dar el mi-a spus să nu mă sperii și să-l țin de mână ca să mă ducă la o 

plimbare în lumea lui. Eu, destul de speriată, am acceptat. Am închis ochii și când i-am 

deschis am văzut o clădire. El mi-a spus să intru fără frică. Eu am intrat, iar acolo am văzut 

multe ființe de hârtie. Nici una nu era fericită. Eram destul de curioasă să aflu ce au. Chiar 

dacă nu eram nici de zece minute acolo, m-am acomodat. Am căutat pe cineva potrivit să îmi 

povestească ce s-a întâmplat, dar nimeni nu știa. Știau doar că sunt nefericiți, dar nici ei nu 

știau de ce.  

Am stat pe gânduri destul de mult, iar, dintr-o dată, mi-a venit ideea să-i întreb despre 

prietenii lor. 

Dar, în mod surprinzător, niciunul nu avea prieteni. Eram destul de mare pe lângă ei, 

așa că, i-am strâns pe toți lângă mine și i-am rugat să se îmbrățișeze, să vorbească, să se 

cunoască mai bine. Dintr-o dată, i-am văzut zâmbind, comunicând, iar, când i-am întrebat din 

nou cine sunt prietenii lor, mi-au spus o mulțime de nume. 

Am înțeles ce puternic este zâmbetul și mi-am promis să nu uit niciodată! 

 

 

Imaginație 

 

Raul Floca 

cls. a VI-a E 

 

Unii spun că viitorul nostru este unul sumbru, cu apocalipse și roboți care vor să ne 

omoare, dar majoritatea susține roboții și crede într-un viitor glorios.  

Dorința de a afla mai multe a condus omul spre drumul de a fi rasa dominantă  pe 

pământ, separându-ne de animale. Toată lumea are vise, dar mulți își spun că sunt de neatins. 

În schimb, cei care au fost determinați să le împlinească, au inventat lucruri mărețe ce au 

însuflețit alți inventatori celebri. Ne-am apropiat mai mult de cosmos, iar asta ne-a condus la 

noi mistere, care încă așteaptă să fie descoperite. Am descoperit planete, stele, sisteme solare, 

galaxii, chiar și planete unde am putea supraviețui, numite exoplanete.  
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Acum am să vorbesc despre evoluția tehnologiei. Probabil, vom avea părți din corp 

înlocuite cu elemente robotice, vom zbura prin spațiu, așa cum conducem pe șosele. Roboții 

vor înlocui oamenii în domenii precum agricultura și medicina. Ei vor face parte din cotidian. 

Deja sunt inventați nanoroboţi care îți repară corpul. Omul va trăi mult mai mult și va cuceri 

sistemul nostru solar, poate chiar se va întâlni cu alte specii din alte galaxii. 

Viitorul depinde doar de noi, de fiecare om în parte, de unde și expresia „cum îți 

așterni, așa dormi”. De aceea, atunci când vom deveni adulți, trebuie să fim pregătiți pentru 

viitor. Pentru a avea un viitor strălucit este necesar să ne documentăm, să citim, să fim 

deschiși, și mai ales să  facem alegerile corecte. 

 

 

 

 

Vizită neobișnuită 

 
Maria Ecaterina Mardale 

cls. a VI-a E 

 

Bun, să începem. Nu poate fi așa de greu. Doar o oră, atât, niciun minut în plus.  

Asta eram eu, încercând să-mi fac curaj să ... deschid ... Doamne, nici nu îi pot pronunța 

numele ... O CARTE.  

Dar trebuia, dacă nu, nu aveam voie să ies afară cu prietenii. Și totuși m-am decis să o 

fac. „Plictisitor – gândeam – asta nu contează, capitolul acesta nu poate fi atât de important. 

O, Dumnezeule, așa nu voi reuși să citesc nimic.” 

Am hotărât să îi caut rezumatul pe internet. Am lăsat cartea deschisă pe pat și m-am 

îndreptat către birou, acolo unde se află laptopul. Neatentă, m-am împiedicat, reușind să 

dobor dintr-o singură mișcare toate cărțile din bibliotecă. Fără niciun chef am deschis 

calculatorul ... dintr-o dată s-a auzit o voce. Am tresărit speriată. Credeam că e mama. În cele 

câteva fracțiuni de secundă, începusem să îmi fac diverse scenarii în cap, dar când m-am 

întors am răsuflat ușurată. Nu era nimeni. 

Am găsit rezumatul și tocmai când începusem să îl citesc am auzit din nou aceeași voce. 

Sentimentul de frică se amestecă cu curiozitatea. M-am ridicat și m-am uitat prin cameră până 

am descoperit ceva, de fapt, pe cineva. Era Tom Sawyer, personajul cărții pe care tocmai mă 

chinuiam să o înțeleg. Deodată au început să se audă și mai multe voci, un amestec din 

personajele cărților căzute pe jos. Tom Sawyer avea câinele cu el, Atreiu a ieșit scuturându-se 

nervos pe când cerșetorul lui Mark Twain se holba la mine, iar gâscanul Martin alerga 

neastâmpărat prin cameră. 

După câteva momente de uluială comună, am început să vorbim ca niște vechi prieteni, 

Tom Sawyer  m-a luat cu el și am râs împreună de cum amicii săi îi vopseau gardul mătușii 

Polly.  

Apoi, însoțită de Atreiu am văzut minunatele locuri ale Fantaziei. Cerșetorul mi-a arătat 

ce înseamnă să fii prinț, iar Martin m-a purtat pe aripile sale prin minunatele fiorduri suedeze. 

Era uimitor.  

După toate aceste aventuri am revenit în camera mea, iar personajele au dispărut. 

Cineva însă nu, era câinele lui Tom. 

 Deodată a apărut… mama, dar acum știind povestea nu îmi mai era teamă! Trebuia să 

mă gândesc numai la cățel și la cărțile împrăștiate pe jos. Așa că i-am spus că am deschis 

geamul să aerisesc, iar câinele era în curte, am coborât și l-am luat. Jucându-mă cu el am 
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provocat dezastrul din cameră. Apoi am putut să-i spun că am terminat de citit, iar ea 

mulțumită mi-a îngăduit să îl păstrez. 

 Îl mai am și acum și dacă vă întrebați de ce în carte nu este pomenit niciun cățel, 

motivul este… că acum îmi aparține. 
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BUCURIA LECTURII 

 

 

„Cine n-a petrecut o după-amiază întreagă cu urechile încinse și cu părul zbârlit aplecat 

deasupra unei cărți, citind și iar citind, și uitând de lumea din jurul său, și nebăgând de seamă 

că-i e foame sau frig? 

Cine n-a citit niciodată, pe ascuns, sub plapumă la lumina unei lanterne de buzunar, 

fiindcă tata sau mama sau vreo altă persoană grijulie a stins lumina pe motivul bine 

intenționat că acum trebuie să dormi, pentru că mâine te scoli devreme? 

Cine nu cunoaște nimic din toate acestea, din proprie experiență, nu va putea înțelege 

ceea ce făcu Bastian acum.” 
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CERC DE LECTURĂ: 

GOGA CITEȘTE! 

Prof. DUCU LUMINIȚA 

AN ȘCOLAR 2017-2018 
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Selecție din materialele clasei a VII-a A. Propunători: 

1. Artemis Petrache              4. Andra Frățilă 

2. Andrei Negrea     5. Ana Zotică 
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CERC DE LECTURĂ: 

GOGA CITEȘTE! 

Prof. DUCU LUMINIȚA 

AN ȘCOLAR 2017-2018 
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Selecție din materialele clasei a VII-a A. Propunători: 

1. Cristina Ana Genescu    4. Mălina Petean 

2. Nicol Rad      5. Artemis Petrache 

3. Irina Salomiu  
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CERC DE LECTURĂ: 

GOGA CITEȘTE! 

Prof. DUCU LUMINIȚA 

AN ȘCOLAR 2017-2018 
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Selecție din materialele clasei a VII-a A. Propunători: 

1. Maria Moraru     

2. Sofia Hoza      3. Nicol Rad 
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CERC DE LECTURĂ: 

GOGA CITEȘTE! 

Prof. DUCU LUMINIȚA 

AN ȘCOLAR 2017-2018 
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Selecție din materialele clasei a VII-a A. Propunători: 

1. Mălina Petean    3. Daniel Bogzoc 

2. Nicol Rad  
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CERC DE LECTURĂ: 

GOGA CITEȘTE! 

Prof. DUCU LUMINIȚA 

AN ȘCOLAR 2017-2018 
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Selecție din materialele clasei a VII-a A. Propunători: 

1. Maria Moraru     3. Irina Salomiu   

2. Nicol Rad      4. Ana Zotică 
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PRIETENIA 

 

 

,,Atreiu nu lupta pentru sine, ci pentru prietenul său, pe care voia să îl înfrângă 

ca să-l salveze”. 
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Ce este copilăria? 

 

 

 

Irene Drăgușin 

cls. a VII-a B 

 

 

Știu! Copilăria este perioada când suntem mici, dar eu mereu m-am gândit la 

semnificația profundă a copilăriei. La fel ca și voi, sunt un copil, presupun că unul mai 

special, deoarece eu am reușit să aflu, sau cel puțin să înțeleg, o parte din marele univers al 

copilăriei, ascultând povestea bătrânului și atotștiutorului Soare.  

„A ajuns pe lume foarte așteptat, ce-i drept, probabil cea mai mică ființă văzută 

vreodată, dar în același timp și cea mai importantă. După un drum lung, anevoios și întunecat, 

după lupte cu însăși moartea albă, stând închis într-o colivie de argint aproape un an, a reușit 

să-și înfrângă temerile și să dea față în față cu... cine oare?... cu Soarele, care pe atunci nu știa 

că dintr-o petală se poate face o floare. Atât de inocent, sufletul îi era curat, iar mintea plină 

de vise, putea să zboare, să facă tot ce voia. Inima îi era de aur, iar ochii de cristal, plânsul lui 

era un blestem, dar râsul un dar. Universul lui, o biblioteca nemuritoare, care îi permitea să 

facă orice. 

Cu timpul, nimeni nu știa de ce, cărțile dispăreau, mica ființă creștea, își pierdea 

strălucirea, iar inima i se întuneca. Inocența se pierdea în apele trecutului, iar magicul 

Ghiocel, mica ființă, își pierdea petalele copilăriei. Zâna Primăvară privea îngrozită cum unul 

din elementele ei, care a făcut-o fericită și i-a oferit cel mai frumos dar, cel de a visa, se făcea 

din ce în ce mai mic, ca într-o zi să dispară... Zâna a rămas surprinsă, având un gol imens în 

suflet, drăgălașul Ghiocel a plecat... atât de repede... parcă n-ar fi fost. Oricâte flori ar fi fost 

pe tărâmul Zânei Primăvara, niciuna nu era ca și ghiocelul. Zâna Primăvara este viața, iar 

Ghiocelul este copilăria.” 

Vedeți voi? Pentru Primăvară, Ghiocelul este cel mai important dar care stă alături de ea 

foarte puțin timp, exact așa cum este și copilăria pentru întreaga viață a unui om, frumoasă, 

dar care după scurt timp se pierde, inima omului uită să mai viseze, să se mai bucure, fiind 

umplută cu probleme, stres, frustrări... 

În opinia mea, Zâna Primăvară este mai norocoasă decât omul, la ea ghiocelul se întoarce 

în fiecare an, în timp ce copilăria, dacă este alungată din suflet, este pierdută pe veci. 

Voi puteți trage singuri concluziile din povestea spusă de bătrânul Soare; eu una, sunt de 

acord cu dumnealui, dar dacă voi nu... discutați... 
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Câinele și pisica 

 

                       Alexandra Balint 

cls. a VI-a E 

 

Un cățeluș și o pisică 

Dușmani de moarte se credeau 

Și cât era ziua de lungă 

Ei tot mereu se hârjoneau. 

 

Dar azi, Azor, dulăul din vecini 

A fugărit pisica în spini 

Câinele latră de zor, 

Nu poate sta nepăsător. 

 

Chiar dacă azi ei s-au certat 

Acuma totul e iertat 

Fie pisica bună, rea, 

Alții nu-și bat joc de ea 

Fiindcă e din curtea mea! 

 

Într-o familie, să știi 

Chiar dacă vă veți mai ciondăni 

Când unul va da de greu 

Frații îl apără mereu. 

 

 

O caracatiță fără tentacule 

                                                                                      Andrei Victor Duță 

cls. a VI-a E 

 

Pentru ce este cunoscută caracatița? Ați văzut probabil în desenele animate o caracatiță 

care făcea ceai, dădea cu mopul si juca ping-pong în același timp, toate datorită tentaculelor 

sale, dar nu cred că v-ați gândit vreodată cât de  grea ar fi viața unei caracatițe fără 

tentaculele sale, dar din fericire sunt eu prezent ca să v-o prezint. 

Pe caracatița noastră o vom numi Philip. Philip s-a născut fără brațe (după cum reiese 

din titlu) iar asta a fost devastator pentru părinții lui. 

Copilăria lui a fost foarte grea pentru că nu a putut să se joace cu prietenele lui 

caracatițe si pentru că erau in zona unde locuia el niște peștișori pe cât de mici pe atât de răi, 

care râdeau de dizabilitatea lui Philip. Părinții lui au trebuit să-l țină de cap tot timpul ca să 

nu plutească în voia curentului oceanic. 

Când părinții lui Philip s-au dus, el ar fi vrut să se fi dus cu ei, sperând că în raiul 

caracatițelor și el va avea picioare dar totuși s-a gândit el că în puțin timp o să ajungă la 

părinții lui datorită foametei. Dar nu s-a întâmplat așa pentru că din cauza biologiei 

caracatițelor, nu poate să-și închidă gura, iar gura nu are dinți. Dar caracatița are un stomac 

care îndeplinește rolul dinților, deci ce intră acolo nu poate ieși, ci este mâncat, iar asta s-a 

întâmplat cu niște peștișori prostuți care au intrat în gura lui Philip. Asta s-a întâmplat de 
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vreo opt ori pe lună, astfel încât să rămână Philip pe jumătate mort și suferind foarte mult de 

foame, dar totuși nu și-a îndeplinit visul de a muri. 

Moartea lui Philip a venit greu, după ani și ani - sau cel puțin cât timp poate să trăiască 

o caracatiță fără să moară de bătrânețe. Când a murit, Philip a ajuns în raiul caracatițelor, 

pentru că nu a făcut păcate, fiindcă nu a avut cum fără tentacule! Și-a întâlnit părinții dar, 

foarte important, Philip a primit într-un sfârșit  tentacule. 

 

 

 

Cum am devenit mamă de pisici 

 

Andrei Popescu 

cls. a VI-a E 
 

Ieri m-am întâlnit cu verișoara mea, Cristina. I-am reproșat că nu ne-am mai văzut 

cam de mult și atunci mi-a povestit motivul pentru care n-a mai avut timp pentru nimeni, în 

ultima vreme. Și a început… 

,, Mă întorceam de la gară, unde îl așteptasem pe fratele meu, care împreună cu soția 

și cele două gemene urmau să-și petreacă vacanța de Paște la noi. Și fratele meu și soția, știi 

că sunt profesori și când au vacanță le face plăcere să vină și să stea la mama, unde ne 

întâlnim zilnic, mâncăm împreună, ieșim seara împreună… Eram foarte fericită pentru că-mi 

iubesc familia, dar mai ales pe cele două fetițe ale lor. Dar planurile mi s-au dat peste cap.  

Când am parcat, din tomberon, se auzeau scâncete ca de bebeluș. L-am strigat pe 

Alec, care a venit cu o lanternă. Și ce crezi că am văzut?! Cinci pisoiași care plângeau pe 

limba lor, de frig și de foame. I-am luat în casă pentru că tremurau. Aveau ochișorii închiși și 

deși le-am băgat boticul în lapte n-au mâncat nimic.  

Am căutat în cartea de telefoane un veterinar, i-am povestit despre ce este vorba, și 

ne-a chemat la cabinet. Ne-a dat o seringă cu care să le dăm lăptic, ne-a explicat că sunt foarte 

mici, și că ar trebui să-i hrănească o pisică. Când am plecat, ne-a dat adresa unei asociații de 

protecția animalelor și ne-a recomandat să îi contactăm. Toată noaptea ne-am chinuit să îi 

hrănim, a doua zi trebuia să mergem la serviciu…, erau așa de micuți și neajutorați, că am 

decis să le purtăm de grijă.  

N-a fost deloc ușor… 

Cei de la asociație ne-au pus în legătură cu o familie a cărei pisică tocmai fătase. A 

acceptat trei dintre pisoiașii noștri.  

Ne rămăseseră doi. Am 25 de ani, dar n-aveam habar ce responsabilitate îmi 

asumasem.  

Bineînțeles că bucuria vacanței s-a sfârșit brusc, eram mereu îngrijorată, la serviciu 

mă gândeam la pisoiași… N-am avut animale în copilărie ca să știu mai multe.  

Noroc cu veterinarul care a fost amabil și ne-a sfătuit cum să procedăm. Ne-am utilat 

cu o litieră cu nisip, am înlocuit seringa cu un biberon cu tetină, am făcut treburi de pisică-

mamă…Eram foarte agitate și le transmiteam și pisoiașilor, starea noastră. 

După 10 zile au deschis ochișorii și au ieșit din cutia în care îi țineam. Erau așa de 

drăgălași! 

Atunci am început să postăm, pe Facebook imagini cu pisoiașii, în dorința de a le găsi 

stăpân. A doua zi, ne-a contactat o învățătoare pensionară care locuiește în Hașag, care a fost 

de acord să ia amândoi puii, cu condiția să-i ducem doar atunci când vor mânca singuri. 

Și am început ușor-ușor, să-i învățăm să mănânce, să folosească litiera. 
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Săptămâna trecută i-am dus la noua lor familie. Am intrat într-o curte superbă, cu o 

casă frumoasă unde ne-au întâmpinat doi câini…Când i-am văzut, mi s-a tăiat răsuflarea. Dar, 

spre surprinderea mea câinii au mirosit pisoiașii, apoi i-au lins. Și pisoiașii nu s-au speriat. 

Sunt bucuroasă că le-am găsit o familie iubitoare. Și mai mult decât atât, noii noștri 

prieteni ne postează mereu pe Facebook filmulețe cu pisoii: stau la soare, se joacă cu câinii, 

mănâncă…le este bine! Ce-mi puteam dori mai mult pentru ei? 

Așa că, sper că înțelegi ce greu mi-a fost. Dar totul este bine când se termină cu bine, 

nu?” 

 

 

Copacul Fericirii 

Briana Lungu 

                                                                                             cls. a VI -a E  

 

Mereu m-am întrebat cine ne oferă bucuria, fericirea care ne aduce zâmbetul pe buze. 

Ce ne face să ne simțim speciali și importanți, care este lumina vieții, care învinge răul cu 

zâmbetul  larg? Cine ar putea fi și unde aș putea-o găsi? 

Căutam zi și noapte prin biblioteci, dar nu m-am gândit niciodată că răspunsul e la 

mine. Mi-am adus aminte de spusele bunicului meu. El îmi povestea înainte de culcare despre 

copacul fericirii, un copac care era deosebit. El era magic și putea împărți fericire pe tot 

pământul,  dar, cu fiecare picătură de tristețe copacul pierdea câte o frunză, astfel ajungând să 

se usuce, iar lumea ar fi uitat de fericire. 

,,Trebuie să îl ajuți, împărțind fericire lumii din jurul tău”, îmi spunea bunicul mereu și 

mă mângâia pe obraz. ,,Unde îl pot găsi?” l-

am întrebat eu curioasă. ,,Singurul loc în 

care poți căuta este inima ta”, iar din acele 

vorbe spuse de vocea lui lină am înțeles că 

trebuie să îl ajut. Îmi era teamă că lumea va 

deveni un loc trist, unde zâmbetele nu vor 

mai exista, culorile își vor pierde strălucirea, 

iar tot ce ne face fericiți va dispărea. Ar fi 

un mare coșmar! 

După fiecare zi plină de căutări, 

oboseala se simțea din ce în ce mai tare și 

m-am gândit să renunț. Fiindcă eram foarte 

obosită m-am pus la culcare. După câteva 

ore odihnitoare, m-am trezit într-o lume 

colorată, plină de strălucire, care îmi dădea 

o stare de bine și îmi aducea zâmbetul pe 

buze. O adiere ușoară de vânt mi-a mângâiat 

fața asemeni bunicului meu și atunci mi-am 

dat seama că eram în lumea Copacului 

Fericirii. Imediat am pornit în căutarea acestuia, iar 

adierea  de vânt parcă mă îndruma încotro să o iau. Nu după multă 

vreme m-am oprit în fața unui copac care la început părea obișnuit, dar atunci când gâdilată 

de vânt am zâmbit, frunzele lui au început să sclipească parcă erau niște licurici plini de 

sclipici. Imediat mi-am dat seama că este copacul căutat de mine și privind la el cu admirație  

l-am întrebat dacă îl pot ajuta și cum o pot face. 
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,,Desigur”, îmi răspunse el, dar trebuie să știi că nu e mult de muncă. Trebuie doar să 

împarți fericirea tuturor oamenilor prin zâmbetul tău și faptele tale, apoi îndeamnă-i să mă 

ajute și ei. 

De  îndată ce m-am trezit,  am alergat repede  acasă unde mă așteptau părinții și 

prietenii mei. După ce le-am povestit și lor despre Copacul Fericirii, mi-am început misiunea 

alături de ei. Vreți să mă ajutați și voi? E simplu! Trebuie doar să zâmbiți! 

 

 

 

Ariciul și veverița 

 

Timotei Pop 

 cls. a VI-a E 

                                                 

 

Ariciul nostru, cum se știe,  

Că-i animal de omenie, 

Prieten e cu fiecare  

Dar nu arată când îl doare. 

E blând, cu nasul pe pământ, 

Nu cum și-l țin unii în vânt... 

Cu hărnicie el adună 

Din calea sa neobosită, 

Câte un bob pudrat cu brumă 

Sau poate doar un ciob de sticlă. 

 

Strânge ariciul chiar și gânduri 

Dintre cele mai frumoase 

În diminețile de vară răcoroase, 

Când soarele-n lentilele de rouă 

Lumina lumii o reflectă nouă. 

Cu sufletul acesta visător, 

De animal pe glie mergător, 

Câte bucurii nu îi părea că sunt 

Când în lumea cea largă, nu sunt... 

 

Și în timp ce ariciul își trăia 

Mica lui viață tihnită 

Pe nimeni nu deranja, 

Pe nimeni nu supăra, 

 De sus, din copac,  

 O veveriță cocoțată  

 Și firește roșcată, 

Îl urmărea pe arici de fiecare dată. 

Curioasă și neobosită 

Voia să știe și să afle tot. 

 

 

 

Dar într-o zi ariciul zise: 

- Ah, nu pot! 

Mărul acesta să îl urc în spate. 

M-ajuți, te rog, să mi-l înfig în țepi? 

Și ca răspuns ce credeți 

 Că i-a zis roșcata: 

- Dragă ariciule, 

Eu tare mă grăbesc la piață 

Să iau alune și verdeață 

Stresantă și obositoare viață! 

 

Atunci ariciul, neavând ce face, 

Își face ghem blănița lui de ace 

Și se rostogolește răbdător 

Pe iarba moale ca și un covor, 

Încolo și încoace 

Până când mărul rumen 

I se-nfige-n ace. 

Se știe că ariciul 

Astfel provizii-și face. 

 

Istorisirea aicea se sfârșește 

Și sper că-n ea ușor se deslușește 

Că celui curios peste măsură 

Când greutatea peste umeri ti se lasă, 

Cu-adevărat lui nici măcar că-i pasă. 
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Despre prietenie 

 

 

 

Dena Rudolf 

 cls. a VI-a E 

 

 

 

Într-o zi de miercuri, eu și cu prietena mea trebuia să ne vedem în oraș. Eu m-am 

îmbrăcat, m-am pregătit, așteptam numai mesajul că este gata, să putem pleca. După câtva 

timp primesc un mesaj de la o persoana necunoscută care îmi spunea: "Las-o pe prietena mea 

in pace, ești urată și nu ești de nasul ei! Crede-mă că și ea are aceeași părere, doar că nu știe 

cum să-ti zică!"  

În momentul acela m-am întristat total și am început să plâng, gândindu-mă cu ce am 

greșit. Am sunat-o și, într-adevăr, asta era părerea ei despre mine. Am plâns zile și nopți, de 

aceea nu mai mâncam și nici nu mai aveam puterea să merg la scoală. Îmi era extrem de 

rău,și toate acestea pentru că țineam la ea ca la o soră. Îmi pierdeam secunde, minute, ore, zile 

și nopți în care mă întrebam cu ce am greșit și ce este în neregulă cu mine. Asta e! Cred că am 

găsit răspunsul la toate aceste întrebări. Poate trebuie să mă schimb, poate așa o să fiu pe 

placul ei... M-am informat prima oară despre comportamentul prietenei ei, despre cum se 

îmbracă, ce muzică ascultă... Sinceră să fiu, ea avea un comportament destul de urât și se 

îmbrăca doar în negru. Eram în stare să fac orice pentru prietena mea, chiar dacă eram o fire 

foarte fericită, deschisă și mereu cu zâmbetul pe buze, dar eram pregătită pentru orice 

schimbare. 

M-am dus la Mall și mi-am cumpărat niște haine de culoare neagră. Am început să 

ascult muzică tristă și Rock. Deja comportamentul meu se schimba pe zi ce trecea. Părinții și 

toți prietenii mei, chiar și colegii, mă întrebau ce am pățit, dar nu am vrut să dau explicații 

nimănui. Au început să se audă tot felul de vorbe, dar ceea ce mă deranja cel mai tare, era 

faptul că prietena mea încă nu se întorcea la mine. 

Nu am mai rezistat stresului, așa că eu și mama am hotărât să mă mut la altă scoală. În 

acea clasă era o fată care încerca să intre în vorbă cu mine, dar cum spuneam, nu aveam de 

gând să dau explicații nimănui. După multe insistențe, am vorbit cu ea și i-am povestit tot ce 

s-a întâmplat și ghiciți ce? Și ea a fost într-o situație similara! 

După toată această conversație, îmi era dor de vechiul "EU" și nu numai mie,  ci și prietenilor, 

familiei... Nici până în ziua de azi nu am avut cum să-i mulțumesc noii mele prietene.  
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TRES FACIUNT COLLEGIUM 

 
 
 
 
„ –Perelin, repetă leul, ce-i asta? 

Și atunci Bastian îi povesti despre minunile junglei alcătuite din lumini vii. În timp ce 

Graograman îl asculta nemișcat și uimit, băiatul îi descria varietatea și frumusețea plantelor 

strălucitoare și fosforescente înmulțindu-se din ele însele, dezvoltarea lor neîncetată și mută, 

mărimea și splendoarea lui de vis. Vorbind se entuziasma tot mai mult, iar ochii lui 

Graograman scânteiau tot mai luminos.”  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
34 

Jocurile tradiționale ale copilăriei 

Prof. dr. Daniela Florentina ILEȘAN 

Prof. Ana-Maria Minea 

 

În perioada 6-12 mai 2018, împreună cu doamna profesoară Ana-Maria Minea am 

însoțit cei trei elevi  Maria, David și Ștefan din clasa a VI-a E, de la colegiul nostru, la 

activitatea organizată în cadrul proiectului Erasmus + UNION (United Nations in One 

Name – 2016-2018), în localitatea Lochow, din Polonia. Proiectul are ca parteneri scoli din 

cinci țâri europene: Turcia, Ungaria, Polonia, Portugalia și România.  

Proiectul se adresează elevilor  de nivel gimnazial care învață cum să fie toleranți față 

de oamenii care aparțin unor culturi diferite, cum să se elibereze de prejudecăți și de teama de 

comunicare într-o limbă străină.  

În cursul celui de-al doilea an de proiect, în calitate de reprezentanți ai Colegiului 

Național ,,Octavian Goga” din Sibiu, grupul nostru a participat la reuniunea din Polonia, unde 

am fost mesagerii bucuriei copiilor de a se împrietenii prin participarea la jocurile specifice 

copilăriei din fiecare țară participantă și de a cunoaște valori ale culturii poloneze.  

Elevii noștri au prezentat și propus tuturor să joace Schenkel și Kendama. Am învățat la 

rândul nostru de la ceilalți participanți și am jucat, jocuri precum: Floorball (Polonia), lupte 

Karakucak (Turcia), Korfball (Ungaria) și alte cinci jocuri distractive (Portugalia). Gazdele 

noastre ne-au prezentat școala și  localitatea Lochow care este localizată într-o bogată zonă 

forestieră și, de asemenea, ne-au prilejuit ocazia de a cunoaște obiective din localitățile 

Varșovia și alte regiuni pitorești din zonă. Vizita în Polonia a legat prietenii și a lăsat amintiri 

frumoase tuturor participanților. 

   



 
35 

     

Georgeta - colega noastră! 

Prof.dr. Daniela-Florentina ILEȘAN 

Colegiul Național ,,Octavian Goga” SIBIU 

 

         Un efort de echipă între elevii clasei a VII – a A (Sofia, 

Ana-Maria, Irina, Andra) și a VII-a B (Darius, Maria) de la  

colegiul nostru, participanți și la activitățile Palatului 

Copiilor din Sibiu, îndrumați de doamnele profesoare de 

fizică (D.F. Ileșan) și biologie (C. Dragoman) a dus la un 

rezultat minunat! Aplicând metode de învățare interactivă, 

elevii au transferat cunoștințele de la anatomie la învățarea 

fenomenelor biofizice, identificate în structura și 

funcționarea corpului uman. Au redescoperit mecanismele 

construcției și funcționării părților anatomice, au studiat 

despre corpul uman  folosind sursele tradiționale și on-line, 

au creat mulaje și explicat din perspectivă biofizică 

funcționarea părților anatomice. La final au construit 

modelul bidimensional al corpului uman pe care, cu 

imaginație, l-au îmbrăcat și colorat, creând-o pe ,,noua colegă” Georgeta! A fost un efort de 

echipă elevi-profesori și învățarea a fost plăcută, elevii fiind recompensați cu premii la 

Concursul Național ,,Fii o săptămână, profesor de științe!”  Cluj-Napoca, noiembrie 2017 și 

note de 10 în catalog. 
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 E greu să înțelegi corpul uman… Preocupați de eforturile de a descoperi noi și noi 

mistere, uităm că omul este un miracol.  

Dar cum să reușești să-i convingi pe elevii tăi că și corpul uman este o mașină perfectă, 

modernă, care funcționează impecabil dacă îi oferi hrană sănătoasă, suficientă mișcare, un 

somn bun, dar și bunătate, speranţă şi iubire - întru-un cuvânt  

Am încercat să le captez interesul prin activități creative, antrenate şi atractive. Cred că 

un mod de a le încuraja interesul pentru şcoală a fost modelarea unor structuri ce intră în 

alcătuirea organismului și chiar modelarea corpului uman în miniatură. Astfel, pentru orele de 

anatomia și fiziologia omului și orele de fizică, elevii claselor a VII –a A și a VII –a B au 

creat propriile lor machete tridimensionale, machete care facilitează explorarea corpului uman 

(creierul, ficatul, pielea, globul ocular, sistemul circulator, respirator și excretor), coordonați 

fiind și de către doamna  profesor Florentina Ileșan.  Dar nu a fost suficientă construcția 

acestor structuri! A urmat punctul culminat – funcționează sau nu machetele? Plini de emoție 

dar și de entuziasm, elevii au demonstrat, cu ajutorul machetei sistemului circulator, cum 

sângele oxigenat și cel neoxigenat parcurge  traseul inimă - celule – plămâni. Dar cum ajunge 

oxigenul la plămâni? Machetele ne-au ajutat  să înțelegem structura sistemului respirator și ce 

modificări au loc în cutia toracică când respirăm. Au demonstrat că la baza proceselor 

fiziologice din organismul nostru stau fenomene și procese fizice.  

Astfel, am participat la ore de anatomie și fizică, antrenați fiind într-o aventură 

captivantă dar și educativă. Împreună cu doamna profesor Florentina Ileșan am participat, cu 

produsele realizate, la Concursul național tehnico-științific:  ”Fii o săptămână profesor de 

științe! ”,  organizat la Colegiul Tehnic Energetic din Cluj-Napoca, unde au obținut premiul I 

la secțiunea machete.  

Și nu ne oprim aici! Urmează expoziția “ Corpul uman – un miracol”, expoziție care va 

fi organizată în incinta școlii noastre, Colegiul Național “Octavian Goga” Sibiu.  

Elevii s-au implicat cu bucurie în activitate, s-au documentat cu seriozitate, iar 

specificul activităţilor realizate determină asumarea responsabilităților, a sarcinilor de 

rezolvat, colaborare, muncă în echipă, coordonare și organizare. 

Crearea machetelor le arată o altă perspectivă a realităţii, îi ajută să îşi perfecţioneze 

gândirea logică, dezvoltă o capacitate mai mare de socializare, comunicare şi, totodată, îi 

învaţă fenomene practice producând amintiri preţioase.  

Deci, ne-am distrat dar am și învățat și las imaginile să vă convingă.  

Dar povestea mea nu se încheie aici…trebuie să caut noi și noi activități pentru a putea 

convinge elevii că omul este un miracol; așadar, pentru mine, devine 

…o poveste fără sfârșit! 

Și să nu uităm că „nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm.” Seneca  

Profesor:  

Corina Dragoman  

 

 



 
37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
38 

Die unendliche Geschichte  

 

Motto: “ Jede wahre Geschichte ist eine Geschichte ohne Ende”/ “ Every real  story is a 

never ending story”  

 

Meine Geschichte ….. 

Fing so an: Ich bin ein Waisenkind. Ich habe meine Eltern niemals kennengelernt, also habe 

ich die Liebe einer Familie niemals gefühlt. Aus dem alten und schrecklichen Waisenhaus bin 

ich nie rausgekommen! 

Weil ich anders aussah, hatte ich keine Freunde und alle Menschen vermieden mich und ich 

wusste nicht warum. Ich war 13. Seitdem ich mich kenne, sehe ich immer das gleiche Bild: 

glühend blaue Augen, ein blasses Gesicht in dem ein viel zu rotem Mund leuchtete. Keine 

Haare …. Wenn ich recht überlege…. Welche Haarfarbe hatte ich? …Hmmm…. Keine 

Ahnung! Dazu gibt es keine Erinnerung . Seitdem  ich mich kenne, keine Haare…. 

Es war ein ganz normaler Tag,… wieder sollten wir zum Arzt. Die Angst in Margots Gesicht 

war unübersehbar, seit Wochen schon: immer gereizt, immer böse mit allen, auβer auf mich. 

Mit mir war sie immer überempfindlich und überaufmerksam.  

Dann gingen wir in die Praxis. Die Krankenschwester, als sie mich sah, eilte schnell herbei, 

lieβ mich schnell von einem Rollstuhl holen und dann ging es los: Blut! Mund auf! Nicht 

bewegen! Stark einatmen! Jetzt ausatmen! Stillstehen!... 

Und dann das niederschmetternde Ergebnis: “Ihr Sohn hat Krebs! Sie haben es schon immer 

gewusst! Ich habe es Ihnen schon vor Jahren geasagt: Er muss es wissen. Nur er kann sich 

helfen!” 

Ich war sprachlos. Die Worte des Arztes hallten in meinen Ohren…. Ihr Sohn hat 

Krebs….Sohn hat Krebs…. Hat Krebs…. Krebs….Krebs….Krebs….. Und dann fiel mir ein, 

warum mich alle mieden. Die Krankheit sah man mir an. Alle haben es gewusst, alle…..auβer 

mir!  Und auβerdem war ich nicht mal ihr Sohn! Ich war ja nu rein Waisenkind! 

Meine Eltern gabs nicht, also war keiner um mich besorgt, auβer Margot. Ich durfte nicht 

verzweifeln, ich musste kämpfen, doch ich fühlte mich zu schwach dafür. Ich konnte nicht 

mehr, ich wollte nicht mehr, also wurden die weiβen Wände des Krankenzimmers mein 

Zuhause. Und immer, wenn ich nicht am Bett, durch irgendwelche Schläuche gefesselt war, 

dann ging ich auf Entdeckungsreise. 

Eines Tages folgte ich, Sherlock Holmes nachahmend, der Köchin in dem Keller. Der Keller 

war einige hundert Meter von dem Hauptgebäude entfernt, mich dorthin zu schleichen 

benötigte meiner ganzen Tarnkunst, doch nach einigen gescheiterten Versuche, war es 

soweit…. Ich habe s geschaft! 

Die Dunkelheit lieβmich geblendet blinzeln, meine Augen sollten sich zuerst an die 

Dunkelheit gewöhnen… geschaft… Dann ging ich auf Erkundungsreise: Kartoffelkisten… 

Äpfel…verfaulte und frische… Karotten….stickiger Geruch…. Und ein schöner grüner 

Koffer. 

Neugierig öffnete ich ihn. In dem Koffer befand sich ein blaues, altes Buch. “Die unendiche 

Geschichte” stand mit goldenen Buchstaben geschrieben. Doch das Buch war niht in 

Druckschrift, sondern handgeschrieben und alle zwei drei Seiten änderte sich die Schrift und 

von der Hälfte… war es leer. 

Müde und voller Neugier fing ich zu lesen an: “Wenn wir ganz und gar aufgehört haben 

Kinder zu sein, dann sind wir schon tot” (M. Ende). Darunter mit roter Tinte: “das ist die 

Geschichte, die das Leben schreibt”. 

Ich begann zu lesen: Aileen, Murat, Andy, Cindy, Anna, Tom, Björn… alle erzählten von den 

Schläuchen, von den Impfungen, von der Angst an Krebs zu sterben, aber auch von der 
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Hoffnung, von dem harten Kampf ums Überleben, den Kampf noch eine Chemio zu 

überstehen, noch einmal aus dem Bett aufzustehen, noch einmal den Mut zu haben neu zu 

beginnen…. 

Plötzlich wusste ich, was ich zu tun hatte. Ich musste kämpfen, ich musste dem Krebs 

widerstehen, ich musste das Buch zu Ende schreiben…..Undich schrieb…. Den ganzen 

Sommer. All meine Probleme, all meine Hoffnungen, all meine Wünsche und Träume schrieb 

ich nieder. Ich merkte, dass ich immer kräftiger wurde, ich hatte wieder Farbe im Gesicht…. 

So kam ich zur letzten Seite des Buches… “Gratuliere! Ihr Sohn ist ein Kämpfer! Der Krebs 

ist besiegt! ”, sagte der Arzt zufrieden lächelnd. “Ja, mein Sohn !”, sagte Margot traurig. Ich 

fasste ihr selbssicher die Hand und sagte laut: “Ja, ich bin doch dien Sohn!”. Plötzlich war die 

Traurigkeit aus ihrem Gesicht weg, und sagte:”Ja… mein Sohn…” und drückte mich fest an 

sich. 

 

Alexandra Balint, 

Sarah Popa, 

Ştefan Costea, 

Alex Marcu, 

Cl a VI-a E 

 

 

 

Die unendliche Geschichte …. geht zu Ende 

 

.... An Bastian erinnert sich heute doch jeder. Wie? Keine Ahnung, wer Bastian ist? Bastian, 

der Fantasia besuchte… Bastian, der das Buch und die ganze Welt rettete. Bastian, unser 

Bastian.  

Bastian, der die Geschichte verlieβ und beschloss, mit seinem Vater eine andere Art von 

Beziehung zu beginnen. Voller Hoffnung und Freude erzählte er ihm von seinen Abenteuern. 

Der Vater, der anfangs skeptisch zuhörte begann Interesse für Bastians Geschichte zu zeigen. 

Die Idee, eine ganz neue welt zu entdecken oder sogar zu führen…. War sehr verfürisch! 

“Sohn! Wenn du mich wirklich liebst, wirst du einen Weg finden, mich auch in dieser Welt, 

Fantasia, mitzunehmen. Wenn du es nicht schaffst, dann bist du nu rein Spinner und die 

gehören in einem Heim!” 

Mit Hilfe von Karl Konrad Koreander schuf es Bastian seinen Vater in Fantasien 

mitzunehmen, doch dafür sollten sie auf den Dachboden klettern um dort, die magischen 

Worte zu sagen. Und siehe da, plötzlich waren sie …in Fantasia. 

Kaum angekommen, erschien auch Atreju, als ob er nur daurauf gewartet hatte seinen Freund 

wieder zu treffen. Atrejus Freude war groβ, und Bastian fühlte sich auch  froh, den alten 

Freund zu sehen. Bastian erklärte Atreju, warum sie dort waren, und obwohl seine Augen 

Trauer verrieten, bot er sich an, ihnen Fantasia zu zeigen. 

Bastians Vater war fasziniert von allem, doch diese Welt schien ihm viel langweiliger und 

unlogischer als die Reale. Da passierte nichts, nichts war wie es ihm sein Sohn erzählt hatte. 

Auβerdem schien die Zeit stehengeblieben zu sein.  “Ich finde es langweilig hier! Komm, lass 

uns heim gehen! Hier scheint alles in Ordnung zu sein! Da passiert nichts! Komm gehen 

wir!”, sagte der Vater. Atreju seufzte. “Schneller, lass uns weggehen!”, sagte der Vater 

ungeduldig. Atreju seufzte wieder und sagte: “Ich kann euch nicht helfen! Ich kann euch nicht 

in eurer Realität schicken. Ihr habt entschieden hierher zu kommen, also werdet ihr für immer 

hier bleiben!”, sagte Atreju und seine Stimme wurde immer trauriger. “Atreju, du kannst mir 
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nicht mehr helfen?”, fragte Bastian kaum hörbar. “Nein, leider ist dein Vater ein 

Erwachsener, und Erwachsene zerstören jede Welt, die sie betreten. Also, darf er diese Welt 

nicht mehr verlassen, und du auch nicht, da du eine Gefahr für Fantasia bist!” 

Bastians Trauer über das Dortbleiben hielt sich in Grenzen, er war froh, dort bleiben zu 

dürfen. Er versuchte seinen Vater zu überzeugen zu bleiben, doch das brachte nichts. “Das 

Heim wartet auf dich, wenn du mir hier nicht  raushilfst!”, drohte der Vater. “Atreju, bitte, 

hilf mir….bitte ”, flüsterte Bastian. 

Ohne ein Wort flog Atreju zur Stelle, an der die zwei Welten aufeinander trafen. Jeder 

Versuch schien vergeblich. Sie konnten Fantasien nicht verlassen. “Bastian, nur die Königin 

kann dir helfen, doch alles hat seinen Preis!”, flüsterte Atreju matt.  

“Königin, ich bin es, Bastian! Hilf mir bitte. so wie ich dir geholfen habe, so musst du mir 

auch helfen! Ich habe es verdient! Nur meinetwegen bist du weiterhin Königin!”, schrie 

Bastian und eine Träne kullerte ihm die linke Wange herunter. 

“Ja, Bastian! Ich habe deine Worte gehört und sie schmerzen mich sehr. Bist du dir sicher, 

dass du das wünschst?”, fragte die Königin, die plötzlich vor ihnen stand. “Ja, natürlich ist er 

sich dessen sicher!”, entgegnete der Vater schnell….Bastian schwieg und nickte. “Gut, aber 

jeder Wunsch braucht sein Opfer. Um diese Welt zu verlassen, muss einer von euch sich  für 

den anderen opfern. Einer darf gehen, einer wird für immer bleiben”, sagte die Königin 

streng. “Schwachsinn! Ich gehe!”, sagte der Vater, “und Bastian auch!”. “Nein, einer geht, 

der andere bleibt”, sagte die Königin bestimmt. Ihr Zorn war kaum noch zu bändigen. Da 

sprach Bastian :”Vater, lass mich hier, ich möchte bleiben, ich habe hier Freunde und passe in 

dieser Welt! Ich liebe dich, aber so gut verstehen wir uns jetzt auch wieder nicht! Du wirst 

sehen, ich werde schon einen Weg finden dich zu sehen!”, versprach Bastian. 

Nun war es so weit. Vater und Sohn umarmten sich ein letztes Mal und da war der Vater 

schon verschwunden. Bastian sah ihm nach und sagte zu Atreju: “Deshalb warst du traurig? 

Du glaubtest die Wahl fällt mir schwer? Es war doch klar, dass ich bleibe. Ich bin doc hunter 

Freunde! ”. Mit diesen Worten umarmte er Atreju. 

 

Arina Călvun, 

Alexia Georgescu, 

Maria Mardale, 

Dena Rudolf, 

Mara Todârcea, 

cl. a VI-a E 
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Das Ende der unendlichen Geschichte 

 

Eines abends konnte Bastian nicht schlafen. Er ging zu seinem Vater und sagte:”Papa, ich 

kann nicht schlafen!” “Komm mit, ich will dir ein paar Fotos zeigen!”, sagte der Vater, 

während er ein staubbedecktes Fotoalbum aus dem obersten Regal herausholte. 

Bastian setzte sich neben seinem Vater und schaute sich die Fotos neugierig an. Es waren 

Fotos mit Bastian als Baby und Bastian in den Armen einer jungen wunderschönen Frau. 

Plötzlich begann der Vater zu erklären:”Schau mal, das ist … war deine Mutter. War sie nicht 

wunderschön?”. Bastian schaute sich das eine Foto ganz genau an. Irgendwie schien ihm 

dieses Gesicht so vertraut. Sie ähnelte jemandem. Bloβ wem? Alles war so vertraut: die 

Augen, das Lächeln, die Falte am Mundwinkel… doch wer war sie? “Sie kommt mir bekannt 

vor, aber ich kann mich nicht erinnern. Und ich bin jetzt auch wirklich müde, ich glaube, ich 

werde wie ein Murmeltier schlafen!”, sagte Bastian, indem er sich verabschiedete und dem 

Vater “Gute Nacht!” wünschte. “Dann geh schlafen und träum was Schönes!” 

Bastian schloss die Tür seines Zimmers hinter sich, legte sich ins Bett und bohrte förmlich, in 

Gedanken versunken, in der Decke ein Loch, als es ihn, wie ein Blitz aus heiterem Himmel 

traf: die Königin, die Köigin aus Fantasia! Ein bisschen älter, ein traurigerer Blick, aber die 

gleichen Augen und die gleiche Falte am Mundwinkel. … Wie war das möglich? Waren sie 

Schwestern? Vielleicht sogar Zwillinge? Bastians Fantasie entfachte sich … Fragen, lauter 

Fragen… und die Wichtigste …. Könnte die Königin mit ihm verwandt sein, oder sogar seine 

Mutter sein? In diesem Wirr-Warr von unausgesprochenen Fragen schlief er letztenendes ein. 

Am Morgen hatte er einen Plan: er war entschlossen die Königin auszuhorchen. Er musste es 

wissen. Nichts hätte ihn davon abbringen können! Entschieden ging er nachmittags, nach der 

Schule, wieder ins Antiquariat. Er nahm das lieb gewonnene Buch, kam rasch heim, schloss 

seine Tür ab und fing gleich mit dem Lesen an. 

Nach ein paar Minuten landete er in Fantasie. Er war froh wieder dort zu sein, doch er hatte 

keine Zeit seine Rückkehr zu genieβen und eilte schnell zum königlichen Schloss. Er ging vor 

der Königin und diese begrüβte ihn herzlich:”Guten Tag Bastian! Schön dich wieder zu 

sehen. Ich freue mich, dass du wieder gekommen bist. Kann ich dir irgendwie behilflich 

sein?”  “Guten Tag, Eure Majestät! Ja, ich glaube sie können mir helfen, indem Sie ehrlich 

auf meine Fragen antworten. Es ist sehr wichtig für mich!”, erwiederte Bastian. “Eure 

Majestät, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, doch waren Sie jemals in meine Welt, in meiner 

Realität?”, fuhr er fort indem er ihr tief in die Augen sah. Ein Schatten huschte über ihr Blick 

und dann fing sie an zu erzählen: “Ja, vor langer Zeit, da wollte ich sehen, wie es in der Welt 

ist. Ich fand die Welt sehr schön, vor allem weil ich mich in einen jungen Mann verliebt habe. 

Unsere Liebe war sehr stark und wir heirateten, und … ich hatte sogar einen Sohn. Doch 

wegen den  

Problemen in Fantasia, musste ich meine Familie verlassen. Als Königin war ich verpflichtet 

das zu tun!”, beichtete sie kleinlaut. “Meine Mutter ist vor 5 Jaren spurlos verschwunden… 

Gestern Abend zeigte mir Papa dieses Foto”, sagte Bastian, indem er aus seiner Hosentasche 

ein Foto, mit einer jungen glücklichen Frau, der Königin zeigte. Zitternd nahm sie das Foto, 

blickte kurz darauf und in Tränen ausbrechend sagte sie: “Ist es möglich? Bist du mein 

Bastian? Bastian Baltasar Buchs?” 

 “Ja, das bin ich. Bist du meine Mutter?”, fragte er, doch diese Frage blieb ohne Antwort. Die 

Königin fing an zu weinen, umarmte ihn und schien ihn nie wieder loslassen zu wollen. 

Später, viel später fragte Bastian: “Mutti, Papi und ich vermissen dich so sehr! Glaubst du, 

dass du jemals wieder mit uns zusammen sein wirst. Kommst du mit, nach Hause?” “Bastian, 

du hast gesehen, dass ich diese welt nicht verlassen kann. Aber ich kann euch jetzt hierher, in 

meiner Welt holen…. Jetzt, da ich euch gefunden habe, ….jetzt lasse ich euch nicht mehr los! 
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Ich bin einmal weggelaufen! Noch einmal werden wir nicht mehr getrennt!”, erwiederte die 

Königin. 

Nachdem Mutter und Sohn noch einiges erzählt hatten, war es so weit. In der Realität 

zurückkehrend, gingen sie zum Vater und dieser hörte sich die ganze Geschichte an. 

Nachdem er die Geschichte aufmerksam verfolgte, sagte dieser: “Wir haben schon so viel 

Zeit verloren. Natürlich kommen wir mit. Wir gehören zusammen!” 

Glücklich zogen sie nach Fantasia. Jetzt hatte Fantasia sogar einen König und einen Prinzen 

und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben 

sie auch heute noch. 

 

Briana Lungu, 

Denisa Muntean, 

Maria Şerbu, 

cl. a VI-a E 
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UN SFÂRȘIT SAU…UN ÎNCEPUT 

 

„Foarte curând, în jurul lui Bastian și al Puișorului Lunii, peste și sub ei și 

în toate părțile, întunericul catifelat fu plin de plante luminoase ce tot încolțeau 

și creșteau repede. O sferă arzând în toate culorile, o lume nouă și strălucitoare 

plutea Niciunde, creștea și creștea mereu, iar în miezul ei cel mai lăuntric 

ședeau mână-n mână Bastian și Puișorul Lunii privind cu ochi mari de uimire 

priveliștea cea mirifică.” 
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Promoția 2018… 

 

 ''Da' cine credea ca timpul trece, tic-tac, tic-tac, 

Am adormit copil naiv și m-am trezit bărbat. 

Cică m-am maturizat, acum pot să înțeleg ce simt 

Că am visele contra cost și drumul vieții contra timp.'' 

 

 

Da, e greu să gândesc rațional în aceste momente, e greu să nu mă las copleșit de emoții… 

Încerc să-mi amintesc în detaliu totul și nu reușesc... E greu să realizezi că ai detestat atâta timp 

un lucru și la sfârșit să-ți dai seama că ai ajuns să îl iubești..., stau și mă gândesc acum la colegii 

mei..., nu pot să zic că m-am înțeles bine cu toți, si totuși... de ce mi-e teama să-i pierd ? Încerc să mă 

consolez cu gândul că o să am alți colegi, că o să cunosc alte persoane, dar e ciudat...am așteptat atât 

de mult acest moment și acum nu știu cum să fac să-l îndepărtez, să dau timpul înapoi, să schimb 

unele situații, să nu refac anumite greșeli, să fiu mai bun… dar nu se poate…NU SE POATE…da, știu, 

doare să știi că nu poți repara anumite lucruri… 

Si acum?... ce vom face? Trebuie să facem ceea ce au făcut atâtea generații de-a lungul 

timpului…să ne călcăm pe inimă și să mergem mai departe, să privim spre viitor. Asta e formula: 

trăiește în prezent, privește spre viitor și nu-ți uita trecutul! 

 

 

 

                    Cu drag, EU 

 

 

 

David Gurău 

cls. a VIII-a A 
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Zâmbete și lacrimi 
 

 

Maria Rău 

cls. a VIII-a B 

 

 

          Clasa a VIII-a…, clasa care pune capăt unei etape din viața noastră de elevi, clasa în 

care rămânem cu amintiri diverse, nenumărate. Cum a trecut timpul? Cum am ajuns aici, în 

fața examenelor, ca niște copii pierduți în firul grăbit al timpului?  

          Zâmbete la gândul… emoțiilor infinite ale clasei a V-a, care ne tăiau respirația în ora de 

matematică, care ne făceau timizi. Prima treaptă în care ne-am făcut prieteni adevărați, în care 

ne-am format o familie mare, unindu-ne, în care am făcut toate năzbâtiile posibile. Câte nu 

ne-a iertat doamna dirigintă?  

În acest moment, nu mai e loc decât de amintiri urmate de lacrimi sau de zâmbete. Și 

totuși, nouă ne pare rău! Nu ne vom uita niciodată profesorii care ne ascultau zi de zi, pentru 

a ne învăța mai multe, care ne lăsau cu prostiile noaste și care stăteau la catedră liniștiți, ca să 

nu ne întrerupă discuțiile…, care ne certau ca să ne maturizeze. Niciunul nu va rămâne dat 

uitării, pentru că este atât de scumpă menirea să fii dascăl, este atât de greu să te sacrifici pe 

tine pentru a-i învăța pe alții…  

Prea scurte sunt rândurile pentru gândurile pe care vrem să vi le împărtășim. Mult prea 

scurte! Și prea puțin mai e timpul pentru a ne încărca bagajul cu mai multe amintiri, care 

acum ni se par de neprețuit. 

          Dintre toți anii, cel mai greu a fost acesta, deoarece am început să conștientizăm că 

timpul nu iartă pe nimeni. Încet-încet se apropie despărțirea finală. Am tot crescut până am 

ajuns aici, cu sprijinul părinților, al profesorilor. Cred că interiorul fiecăruia strigă: “Nu vrem 

să mai creștem! Vrem să rămânem copii!”. Dar destinul e surd, mut și orb în fața dorințelor 

noastre. 

Finalul clasei  a VIII-a este doar finalul unei etape din viața de elev, pentru că elevi vom 

fi totdeauna. Viața ne învață lucruri noi, experiențe unice. O altă etapă stă să înceapă. 

Așteptăm nerăbdători să pășim în viața de liceu, dar gimnaziul va rămâne mereu o bucată din 

sufletele noastre, o parte din educația noastră. 

          Astăzi, în acest moment de răscruce vă cerem iertare pentru toate neajunsurile 

pricinuite, cu știință sau fără știință, cu voie și fără voie. Nu vom încerca să ne oprim 

lacrimile care stau să cadă din colțul ochiului, nu vom nega nici părerile de rău, pentru că am 

ajuns prea repede să ne luăm rămas bun de la gimnaziu. Vom acoperi durerea despărțirii cu 

amintiri frumoase și plăcute, pe care le vom păstra mereu într-un colț al sufletelor noastre. 

Astăzi vă mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru noi și vă rugăm să ne păstrați în inimile și în 

gândurile dumneavoastră! 
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Ieșirea din scenă 

 

                       

               Kenza Elfellah 

cls a IX-a D 

 

 

Prin ropotul asurzitor de aplauze, tot ce mai auzeam era propria-mi respirație. Si bătăile 

inimii, dar pe acelea le simțeam în adâncul pieptului mai degrabă. Un bubuit similar cu bass-

ul resimțit la unul din concertele acelea pentru care te rugai de părinți, săptămâni în sir, să 

mergi. Pașii spre ieșirea din scenă păreau tot mai greoi, greutăți invizibile atârnându-mi de 

umeri. Nu la asta m-am așteptat.   

Același sentiment pe care îl simțeam când o scăpam pe mama din priviri în timpul 

copilăriei, mă încerca și acum. Mă simțeam pierdută. Oare asta era tot? Îmi trec parcă prin 

fața ochilor cele mai frumoase amintiri. Pozitive, negative, toate sunt frumoase. Sunt 

singurele ce ne mai leagă în vreun fel de trecut. Propria noastră mașină a timpului chiar.  

Îmi revin puțin din starea mea contemplativă, pentru a-mi fi înmânată diploma de 

absolvire. Foșnesc hârtia aspră printre buricele degetelor, ca să mă conving că nu e doar o 

iluzie. 

M-am îndepărtat de scenă, apropiindu-mă de micul meu grup de prieteni. Am oftat 

adânc în sinea mea, întrebându-mă daca mă voi mai întâlni cu ei. Si în ce circumstanțe? Își 

vor fi îndeplinit până atunci visurile? Vuietul îmi șoptește în urechi că s-a încheiat. Ce? 

Liniștea. Acum liniștea e asurzitoare și ea. Are propriul ei ecou ce îmi tulbură gândurile.  

Plec și de lângă grupul drag cu pretextul că am nevoie de o plimbare, promițând totuși o 

revedere. Undeva, în depărtare, o siluetă feminină îmi face cu mâna. Mi-am uitat ochelarii pe 

noptieră, dar nu am nevoie de ei ca să știu că e mama. Silueta aceea prea bine cunoscută, ce 

mi-a fost alături atunci când nu voiam pe nimeni. Silueta aceea de care ascundeam micile 

prostii, din rușinea ce mi-o cauzau. Oricum le afla. Oricum nu era atât de rea reacția pe cât 

mi-o închipuiam. Oricum mă iubea. Cu toate că în sufletul meu se petrece deja o adevărata 

harababură, nici măcar nu pot compara cu ce era în al ei. Acel mic individ care cândva alerga 

în jurul axei proprii, își ia astăzi zborul. Mă îmbrățișează, lacrima ce se ținea eroic de genele 

ei inferioare dându-și în fine drumul, marcându-și traiectoria pe obrazul rumen. Îi sărut 

fruntea încrețită de emoții și îmi continui drumul.  

Fără să știu încotro mă îndrept, am luat-o la pas. Un pas nostalgic ce își căuta drumul sfios, 

urmat de un alt pas, cel din urmă voinic și plin de curiozitate spre necunoscut. Și am mers. Și 

nu m-am oprit, ieșind astfel, de tot, din scenă, doar ca să urc mai apoi pe alta, mai mare decât 

orice altceva întâlnit până acum. Scena mea, unde joc toate rolurile, dar fără scenariu. Privesc 

pentru o ultimă dată în spatele meu, apoi inspir și într-un final.. trag cortina. 
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UNIVERSUL 

 
 

„Ce se petrece, de fapt, într-o carte cât timp stă închisă?”  
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Cartea 

 

 Maria Ecaterina Mardale 

a VI-a E 

 

  

Cartea ... am ajuns să o cunosc la vârsta de cinci ani. 

Atunci mi se părea că este doar o poveste prinsă între două coperți colorate, în acea 

vreme nu știam nici ce înseamnă cotor, prin urmare erau doar două coperți. 

De-a lungul timpului am realizat că, de fapt, cartea este mult mai mult decât atât. De 

exemplu, știți că atunci când aveți un personaj preferat vă regăsiți în el, nu neapărat fizic, ci 

moral. 

În acest fel, cartea a devenit uneori cea mai bună prietenă a mea, ajutându-mă să trec 

peste momente grele, a fost câteodată și o mamă învățându-mă ce e bine și ce e rău. Am 

regăsit-o ca pe un ghid, când mi-a explicat cu o anumită căldură unde s-au petrecut anumite 

acțiuni, sau mi-a înfățișat diverse locuri doar descriindu-le. 

Îmi place că acest univers incredibil, numit CARTE, nu pleacă niciodată, rămânând 

mereu alături de mine. Îmi place, de asemenea că mă ajută să descopăr anumite părți ale lumii 

mele învăluite în mister 

Cartea nu este doar un simplu obiect și ea ține cu adevărat la tine, crede-mă! 

 

Cuvântul 

 

Timotei Pop 

cls a VI-a E 

 

Dacă ar fi ca personajele cărților să poată ieși din lumea lor de poveste în lumea noastră 

reală, scriitorii ar face foarte bine dacă ar cântări beneficiile și consecințele acestui lucru, de 

altfel, destul de greu de crezut.  

Cu puțină sau mai multă imaginație și mai ales cu o stăruitoare strădanie de a citi cu 

voce tare, „deutlich” adică răspicat, clar, fără „prune în gură” o carte, s-ar putea ca niscai 

personaje să intre în legătură cu noi...Pentru aceasta trebuie să urmezi un ritual, să simți 

fiecare literă precum notele dintr-o melodie, care altfel ar fi disonantă. Acest exercițiu de 

dicție îl face și Meggie în încercarea ei de a fi ca tatăl său, Mo, cel înzestrat cu acest dar, 

poate și din cauză că el este un fel de „doctor” de cărți. 

Măiestria cititului merge mână-n mână cu înțelegerea a ceea ce citim, care ne conduce 

spre pasiunea cititului și dorința arzătoare de a ne întâlni cu personajele preferare. Unde? În 

imaginația noastră bogată, pe care o putem folosi ca spațiu al hologramelor, dacă ar fi să ne 

oferim o explicație credibilă. Sau ne-am putea da întâlnire cu acestea „la o înghețată, într-o 

cafenea de la malul mării”, dacă ne-ar sta capul la vacanță...Iar mie îmi stă tot timpul! 

Dintr-o carte pot ieși personaje pozitive, dar și negative; beneficii și consecințe... Cum 

spuneam, depinde de cel ce scrie cuvântul, căci așa cum aflăm și din roman, a scrie este un fel 

de vră-ji-to-ri-e. Iar atâta timp cât „inima de cerneală” încă mai bate tic-tac, tic-tac neobosită, 

cu „sângele” ei, încă se scriu cărți. Și cu aceste cărți frumoase, palpitante, plictisitoare, 

uluitoare se pot umple biblioteci întregi. Din ele pot ieși batalioane de personaje. De exemplu, 

din cărțile periculoase ies forțe ale răului, care circulă nestingherite printre noi. O mare 

iubitoare de cărți din roman, ne spune „că o carte o poți închide de câte ori vrei”. Deci poți 

opri această năvală deocheată de piromani, înainte ca focul să mistuie cărțile într-o „movilă 

informă de cenușă gri-albă, în lumina lunii, gri ca aripa de molie, gri ca hârtia arsă”. Acestor 
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„criminali de cărți”, după ce golesc biblioteca, le place să lase un semn sinistru: „de tavan se 

legăna un cocoș roșu, mort”. 

Dar, cel mai adesea dintr-o carte ies la întâlnirea cu cititorul personajele plăcute, iar 

atunci, se poate întâmpla să avem o albă „noapte plină de cuvinte”. Și, după această „pescuire 

minunată”, ne strângem către dimineață, obosiți, dar mulțumiți „plasa de pescari” în care am 

prins niște iluzii plăcute, hrană pentru întreaga noastră viață. Căci nici bătrânul pescar nu a 

prins altceva... 

Îmi păstrez și astăzi cărțile de când eram mic. Unele povești le-am citit, altele nu. Unele 

cuvinte le-am înțeles, pe altele nu. Probabil le voi înțelege când ele se vor întâmpla. Cuvintele 

scrise, dar mai ales cele rostite după scriitură, plutesc în lumea noastră, pe care o creează. Îmi 

amintesc de bunica oarbă căreia Heidi îi citea din cărți bucurând-o.  

Mă întreb dacă noi, văzătorii, apreciem suficient și suntem recunoscători pentru darul 

acesta al vederii...cuvintelor? 

 Trăind în „era digitală” însă, până și cărțile sunt în format electronic iar emoția cu care 

am spune ”cartea era groasă, era bine” se uită... 

Scriitorul însă, continuă să scrie „rozându-și creionul”, iar cărțile sunt atât de multe că 

nu mai încap în bibliotecă, așa că le urcă în pod. Aici „deget-de-praf” le acoperă încet-încet și 

doar o întâmplare fericită îl mai poate trimite pe Bastian din cartea lui Ende, să le mai 

descopere. 

Iar „soarele strălucea ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic”. 

 

Dansul semnelor de punctuație și de ortografie 

 

Timotei Pop,  

cls. a VI-a E. 

- Ți-am spus să nu mai fi atât de curios!, îi strigă semnul exclamării nervos, semnului 

întrebării. Mereu îți bagi nasul unde nu îți fierbe oala! 

- Nu înțeleg de ce ești atât de pornit pe mine?, răspunse nedumerit semnul întrebării. 

- Face pe prostul, interveni punctul cel plictisitor și a-toate-știutor, ca să se pună bine pe 

lângă exclamarea cea pătimașă. 

- Mai bine nu v-ați mai certa, adăugă împăciuitoare virgula, e loc pentru toți sub soare; 

haideți să încingem hora mare. Să chemăm și punctele de suspensie, căci și așa ele nu fac 

altceva, decât să viseze la cai verzi pe pereți. 

- Apropo: am auzit că cele 3 puncte de suspensie s-au apucat de un curs de yoga, cică 

„aller guten Dinge sind drei”, spuseră cu invidie cele 2 puncte. 

Cratima, care nu se lungea niciodată la vorbă, zise scurt suratelor sale, semnele de 

punctuație, citând un proverb între ghilimele: „vorba lungă, sărăcia omului”.  

Așa că, împăcându-se din punct de vedere ortografic, personajele noastre începură să 

danseze, iar muzica gâdila urechea ascultătorului în cel mai plăcut mod posibil. 
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Într-o carte...  

 

de Maria Frățilă 

 clasa a V-a B 

 

Eu am avut o experiență cu totul deosebită atunci când aveam zece ani. Începusem să 

citesc cu duiumul, numărasem până la 120 de cărți. Multe persoane nu voiau să îmi dea 

crezare. 

În ziua despre care vreau să vă povestesc intrasem într-o librărie împreună cu tatăl meu  

să ne uitam, bineînțeles, la cărți. În timp ce tata căuta ceva interesant pentru mama, am zărit 

niște cărți. Erau pe un raft într-un ungher întunecat și uitat de lume.  

Am fugit în direcția în care se afla  acea carte pe care o văzusem mai devreme. Deodată 

tata m-a prins de braț și m-a întrebat: 

-Unde te duci? 

-Mi-a atras atenția un raft! Pot să mă duc să-l văd? 

-Desigur! Vin și eu în acea direcție! 

- Ce bine! am exclamat bucuroasă. 

Ajunși în fața raftului, am început să mă uit la cărțile ce erau expuse pe raftul cu 

pricina. Brusc, îmi atrage atenția o carte -„Stejarul din Borzești ”, de Nicolae Gane. Am citit 

de pe copertă ceea ce scria despre carte și despre autor. Citind acele cuvinte, în inima mea s-a 

stârnit curiozitatea de a afla ceea ce se ascunde după coperta acelei cărți. M-am întors către 

tata și l-am întrebat: 

-Tati, poți să-mi cumperi această carte?  

-Stejarul din Borzești, e o carte minunată! Are să-ți placă tare mult, îți spun din proprie 

experiență.  

- Tati, mi-o cumperi, te rog frumos? 

- Desigur! a exclamat tata bucuros.  

Tata a fost ușor de convins.  

După puțin timp am ajuns acasă. M-am trântit direct în pat și am început să citesc cartea 

pe care tata mi-a cumpărat-o mai devreme. 

    AU TRECUT OPT  ZILE 

Am ajuns la pagina 237. De acolo începea povestea Stejarul din Borzești. Brusc, în mod 

misterios, cartea căzu pe jos, chiar atunci când micuțul Gheorghe a rămas agățat în stejar. 

Întâmplarea mă uimește peste măsură. 

Mă dau jos din pat și mă duc în fața oglinzii. Îmi pun pe umeri un material brodat cu fir 

roșu și negru închipuind flori străbătute de săgeți în colțuri. Pe margini, alte țesături fine și 

delicate - o manta închipuită de mine. Apoi, îmi pun pe cap o căciulă de cioban și îmi încing 

la brâu o spadă de lemn. Am sărit pe pat. Voiam să sar în carte. Lucru nebunesc. Mi-am luat 

elan și buf! intrasem  în carte.  

Deodată, o ceată de copii speriați și agitați îmi tăiară calea. În fuga lor nebună copiii 

țipau disperați „TĂTARII! FUGIȚI, VIN TĂTARII!”. Auzisem despre tătari că erau 

prădători și se vorbeau numai lucruri rele despre ei. Nu știam cât de răi pot fi, dar știam că 

erau conduși de către un han. 

Brusc mi-am amintit că băiețelul Gheorghe rămăsese încă agățat în stejar. Am fugit într-

acolo. Se auzeau tropote de cai. În drum mi-a ieșit un armăsar negru, gata înșeuat, parcă 

așteptându-mă. Mi-am dat seama de trei lucruri: eram înaltă cât un adult, spada de la brâu era 

nu una din lemn, ci una reală, iar pe umăr îmi atârnau un arc și o tolbă cu săgeți. 
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Încălecând pe armăsarul negru, am fugit către micuțul Gheorghe. În zare am dat cu 

ochii de o ceată de tătari în frunte cu fiul hanului. Erau douăzeci de tătari. Am sărit în copac și 

l-am luat pe Gheorghe ca să previn moartea acestuia. Tătarii s-au luat după noi. Am ținut-o 

într-o goană nebună până în Borzești. Acolo l-am lăsat pe Gheorghe la familia lui și am pornit 

să mă lupt cu tătarii.  

M-am ascuns după o piatră mare și am început să trag cu săgeți în tătari, până când 

aceștia au rămas doar zece. Mi-am chemat calul, apoi mi-a scos spada și a început lupta. Cu 

pasiunea mea pentru scrimă, treaba a fost destul de ușoară. Toți căzură răniți și se zbăteau în 

ghearele morții. Numai fiul hanului, mai laș fiind, a încercat să fugă, dar l-am țintit cu o 

săgeată drept în cap.  

După ce s-a sfârșit lupta am descoperit că aveam o rană la umărul drept și la piciorul 

stâng. Mi-am legat rănile și am luat drumul către Borzești. Acolo am fost primită cu mii de 

mulțumiri. Dar pentru ce? Pentru că-l aduceam pe spatele calului pe fiul hanului, care adusese 

atât de multă suferință oamenilor. Era uimitor, dădusem o luptă cu douăzeci de tătari de una 

singură. 

Am ascultat cele o mie și una de mulțumiri de la fiecare, iar trei fete mi-au adus o cruce 

din lemn pe care era scris: „O fată s-a luptat cu douăzeci de tătari și a învins”.   Le-am 

mulțumit fetelor și le-am spus să o păstreze și să facă ceea ce cred ele de cuviință cu ea. 

Apoi, brusc, m-am trezit în camera mea cu cartea sub mine. Mi-am dat seama că rănile 

îmi dispăruseră, precum și arcul cu tolba de săgeți.  

De atunci, am tot sărit în cărți, cu gândul. Altfel, nu am mai putut, din pricina faptului 

că am crescut și am devenit prea mare ca să mai încap în cărți. Din păcate, nu mai pot da 

timpul înapoi. 

 

Poem în proză 

creație postmodernă 

Tudor Mica  

cls. a VII-a E 

 

 Frumoasă Ada,  

 te-am văzut astă zi suferind din cauza notei mici pe care ai luat-o la desen, așa că m-am 

decis să-ți povestesc ceva hazliu, să te simți mai bine.  

A fost odată ca niciodată o preafrumoasă fată pe nume Alexia și un fermecător cavaler 

pe nume Tudor (este doar o coincidența faptul că pe cavalerul Tudor îl cheamă la fel ca și pe 

mine). Cavalerul Tudor o iubea pe Alexia. El o alinta atunci când era supărată, dar și Alexia îl 

iubea pe el.  

Într-o zi oribilă de luni, Alexia a fost răpită de doi dragoni. Cavalerul Tudor a pornit pe 

urmele lor. Numele dragonilor erau Genul Epic și Genul Liric. Ei erau foarte mari și foarte 

puternici, dar fermecătorul cavaler Tudor i-a învins dintr-o singură lovitură.  

Cavalerul Tudor și preafrumoasa Alexia au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, într-un 

castel cu o sută de slujitori.  

Dragă Alexia, ups, am uitat că nu-ți place să ți se spună așa, dar am scris cu cerneală 

permanentă și nu mai pot șterge... .Eu te iubesc și sper să-ți dai seama ! Adă, ai cea mai 

actorială voce, ești articolul meu hotărât, ești pronumele meu personal, ești numeralul meu 

colectiv, ești naratorul din viață mea, ești pluralul inimii mele, tu ești narațiunea 

heterodiegetică care-mi lipsea în compunere, iar eu sunt cititorul tău abstract.  

     

                                                                                  Cu drag, iubitul tău Tudor  
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Splendidă și fermecătoare Sara,  

te-am iubit de când ai venit la noi în clasă. Te-am iubit de la prima vedere și mi-am dat 

seama că fată mai frumoasă decât tine nu există, așa că m-am decis să-ți scriu o poezie de 

dragoste.  

   Mâine-i luni,  

   Aș merge pe cărbuni,  

   Doar pentru un pupic,  

   Unul mic cât un pitic.  

 

Of, am uitat că nu-ți plac poeziile... .Am să-ți spun o poveste ... Titlul ei este: ,,Tuleo și 

Salieta".  

A fost odată ca niciodată o fată pe nume Salieta, ce era de o frumusețe incredibilă și de 

o inteligență cu mult peste orice limită. Ei îi plăcea mult matematica.  

Într-o zi, Salieta a fost furată de un grup de cifre. Liderul cifrelor era 13, fiindcă era 

format din două cifre. Totodată era un tânăr pe nume Genul Epic (îl chema astfel, fiindcă era 

epic), dar prietenii îi spuneau Marinel, iar fetele îi spuneau Tuleo. Tuleo o iubea pe Salieta, 

așa că s-a dus să o salveze. Când a ajuns la cifre, le-a învins folosind puterea pastelului. 

Pastelul era o abilitate ce-ți oferă puteri nemărginite odată ce o înveți. După distrugerea 

cifrelor, Salieta s-a îndrăgostit de Tuleo.  

Salieta și Tuleo au rămas fericiți, într-un castel construit din pagini de română și de 

matematică, până la adânci bătrâneți. 

Sper că ți-a plăcut povestea sau măcar de mine. Am stat trei zile și trei nopți să scriu 

această scrisoare. Nu te voi plictisi cu chestii ca: ești glazura de pe tortul meu, ești narațiunea 

din genul meu epic, ești paginile din cartea mea, așa că îți spun direct:  

Sara, ai vrea să fii Salieta mea?  

                                                 

                                                               Cu drag, Tuleo al tău.  

 

 

 

 

Mie îmi este frică de... 

 

Timotei Pop 

cls. a VI-a E 

 

„Nu mi-e frică, nu mi-e frică de Bau-Bau!” Așa cântă copiii mici când se tem 

de întuneric. Undeva în colțul creierului rămâne mult timp această frică, deși ar fi 

suficient să aprindem lumina, astfel încât întunericul să dispară. Tot ce era înainte 

necunoscut, ascuns, stă acum limpede în fața ochilor noștri. Mai rămâne doar să 

învățăm „a vedea”, căci uneori chiar și lumina poate să doară. Frica de durere este și 

ea o amintire tristă din copilărie. 

Prima măsea scoasă m-a durut până în inimă. Frica de o astfel de durere m-a 

făcut să mă spăl conștiincios pe dinți. 
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Ceva de care îmi amintesc zâmbind, este că pe la cinci ani îmi era frică de 

nasturi. Nu îmi pot explica de unde mi se trăgea aceasta, știu doar că astăzi mă simt 

confortabil în cămașă, iar când îmi închei nasturii nu mai am nici o problemă.   

La fel ca și personajul Hyacinth din romanul „Școala fricoșilor” (de Gitty 

Daneshvari), căreia îi era frică de a fi singură și eu mă tem de singurătate și îmi doresc 

prieteni adevărați în jurul meu. Deocamdată învăț să mă cunosc pe mine și sper ca 

astfel să îi pot descoperi pe acei prieteni adevărați cu care să nu fiu singur. 

Dacă tot vorbim de flori, căci Hyacinth înseamnă zambilă frumos mirositoare, 

mă duc cu gândul la o altă „frică” a mea, aceea de a nu mirosi urât. Frica aceasta e 

ușor de îndepărtat, folosind apă și săpun.  

Personajul Lulu se teme de spațiile închise. În ce mă privește și eu mă tem de 

un anume spațiu închis, numit sala de clasă, în care se face o gălăgie atât de mare încât 

îmi vine să o iau la fugă spre spatii deschise, cosmice dacă e posibil. Mă întreb dacă și 

profesorilor le vine să  pornească în aceeași direcție... 

La circ ne face să râdem cu glumele lui, cu nasul roșu și cu pantofii uriași în 

care se împiedică. Pentru mine însă, clovnul de pe bulevard pe care îl descopeream 

îngrozit când veneam de la grădiniță era un motiv de panică și mă ascundeam după 

bunicul. Nu voiam să îl văd sau să mă vadă. Pentru mine era un fel de râsu’- plânsu’. 

Deoarece am crescut și sunt înalt, clovnul nu mai vine la mine să mă întrebe dacă am 

fost cuminte sau dacă să îmi facă o „săbiuță” din baloane colorate. Acel clovn mi se 

părea oricum destul de enervant, deoarece „avea întotdeauna textele la el”. 

Îmi mai este frică de cum ar arăta lumea dacă aș accepta că Moș Crăciun nu 

există și de aceea îl aștept și la anul! 

Dacă pe Madeleine o sperie păianjenii, eu nu că vreau să fac pe grozavul că-s 

băiat și nu mă tem, dar de când eram mic mi se păreau interesante toate vietățile din 

natură. Toate sunt lăsate de Dumnezeu. Decât să strivim cu bocancul o insectă 

nevinovată, doar pentru că ne e frică de ea, mai bine o ridicăm și o ducem în pădure. 

Am văzut într-un film că forțele răului îți pot „spăla creierul”. Antidotul ar fi să 

ne descoperim „eul” la timp. Adică „să ne fie frică” de a ne mai fi frică. 

Ea, frica, e un lux care provine din neîncredere, din comoditate sau din lene. Nu 

aprind focul la sarmale, de frică să nu le ard. „Sarmalele reci”. „Emetofobia este frica 

de a vomita”. „Ofidiofobia este frica de șerpi”. „Heliofobia este frica de soare”.  

Teofobia... 
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Citatele sunt extrase din cartea „Poveste fără sfârșit”, de Michael Ende 


