
1 
 

 
COPERTA 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 
 

COLECTIVUL DE REDACŢIE 
 
 
Elevi: 

- Cleopatra Banciu, clasa a XI-a A 
- Bogdan Stroescu, clasa  a XI-a A 

 
Profesor coordonator: 

- Ana Maria Costin 
- Maria Fitcal 

 
Profesori colaboratori: 

- Toma Dumitrescu 
- Mery Sănduleasa 
- Georgiana Fârtat  
- Mihaela Popescu 
- Daniela Apostu 

 
Îndrumători tehnoredactare: 

- Informatician Livia Sabac 
 

Coperta: 
- Cleopatra Banciu, clasa a XI-a A 

 
Ilustraţia: 

- Cleopatra Banciu, clasa a XI-a A 
- Bogdan Stroescu, clasa  a XI-a A 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



3 
 

I.   POEZIE 
 
 
 

Gânduri  
Mihai Bolea, clasa a VIII-a A 

 
 
Răsare luna, zâmbind la noi 
Cu stelele dansând prin nori 
Iar visele se adună-n horă 
Trăind şi transminţând fiori. 
E ea… e ea, speranţa mea 
Lucind de parcă ar fi o stea 
Mă cheamă în al ei decor 
Şi nu ştiu cum să fac să zbor. 
Mă uit cu ochi pătrunzători 
Mă zbucium pe interior 
Transmit la ea a mea dorinţă 
Visând în milioane de culori. 
 
 
 

 
Mama  

Mihai Bolea, clasa a VIII-a A 
 
 
Un înger pe pământ, trimis de Dumnezeu 
Veghează zi şi noapte a ei odraslă 
Şi glasu-i gingaş şi duios, pe-acorduri de vioară 
Şopteşte triluri de poveşti, copilului dorit. 
De când  pe mine m-a născut, 
Viaţa a fost şi gri şi roz. 
S-a dedicat şi trup şi suflet 
Trudind pe brânci şi coate. 
Un chip mai sfânt şi mai curat 
Pe lumea asta nu există. 
Un chip izvor cu ape limpezi 
Ce poartă în sinea lui un dor, 
Dor ce mereu mă urmăreşte. 
Cu suflet pur cules din soare 
O bunătate cuprinzătoare 
Mereu mă-nvaţă ce e bine şi ce-i rău 
Oferindu-mi iubire din adâncul sufletului său. 
În viaţă multe ne dorim, 
Dar tindem întotdeauna spre ce iubim. 
Dorinţa mea cea arzătoare 
Să nu te pierd nicicând măicuţă dragă! 
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Iluzii... 
Cleopatra Banciu, clasa a XI-a A 

 
 

Mă rătăcesc în codrul iluziilor înşelătoare. 
Găsesc amintiri ce zac în umbra frunzelor trecătoare... 
Adun, câte una, în pumnul stâng 
Şi m-aşez lângă râul durerii să le plâng... 
Dispar stingherite în voia sorţii,  
Călăuzite de vânt spre abisul morţii. 
Mă-mpleticesc buimăcită spre noi începuturi 
Adesea deghizate în dureroase sfârşituri... 
Mă poticnesc năucită în pânza neputinţei. 
Şi las să se hrănească din mine povara dorinţei. 
Flămândă, tot răscoleşte doruri aţipite 
Căutând bucăţi de speranţă în trăiri ofilite. 
Mă agăţ în zadar de clipele fericite, 
De chipul tău, sunt toate dăinuite! 
 
 

Încătuşată 
Cleopatra Banciu, clasa a XI-a A 

 
 

Mă regăsesc încătuşată în lumea mea, 
Adesea vânată de amintiri duioase. 
Aş fi vrut să dispară odată cu plecarea ta, 
Tot mai tăcută în zilele ploioase... 
Să o arunc departe, încerc in zadar 
Străbat însingurată, să uit, un hotar! 
Mă ţintuieşte-n chingile regretului, înecăciosul dor... 
În dimineţi pustii se-amplifică apăsător 
Şi ploile toamnei se frâng în suspine... 
Le-ndemn temătoare să-mi domolească gândurile. 
Se scurg râuri de lacrimi din umbra durerii, 
Stinghera speranţă se frânge-n negura firii... 

 
 

Amăgire  
Cleopatra Banciu, clasa a XI-a A 

 
Tu, esti ființa suavă a dorurilor mele 
Și-ai preschimbat trăirea-mi în surcele. 
Te-ai furișat in câmpul sufletului meu hoțește, 
Sădind închipuiri in bulbii, stropiți de mine orbește. 
Ai rupt discret crenguțe înverzite de iubire... 
Priveam cum crește-n muguri, cumplita amăgire 
Și te pândeam adesea, cum te jucai cu picăturile de rouă; 
Ce-n fiecare noapte, ochii-mi frământați le plouă. 
Aruncai necontenit petale de speranță ce astupau zarea... 
Tânjeam să le culeg, și mă alungai adesea! 
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Abisul deziluziei 
Cleopatra Banciu, clasa a XI-a A 

 
 

M-a atins realitatea cu aripa ei 
Şi m-a lăsat răsfrântă-n abisul deziluziei, 
Crestându-mi carapacea cu urme sângerânde. 
Zadarnic, hrănesc speranţe muribunde 
Cu boabe amorţite de lumină, 
Păstrate în neştire pe-o culme senină. 
O umbră străină se-aşează pofticioasă, 
O privesc amărâtă, cum devorează sfioasă... 
Şi lasă în urmă, nişte crâmpeie rătăcite 
Ce-şi caută scăparea, istovite. 
În râul neputinţei se scurg însingurate 
Şi lunecă in depărtări întunecate... 
 

Rămăşiţe 
              Cleopatra Banciu, clasa a XI-a A 

 
 

Se-aşterne toamna peste pomul iubirii, 
Suflând rămăşiţele uscate ale trăirilor 
Ce plutesc agale spre hotarul uitării, 
Şi se frâng tot mai tăcute la marginea 
amintirilor... 
Căzute rămăşiţe pe cotituri de ape tulburate, 
Umflate neîncetat de lacrimile îndurerate 
Se pierd stingherite la amurgul gândurilor. 
Neputincioasă, le las în voia rătăcirilor 
Şi te caut zbuciumată, în umbrele trecutului, 
Absurd fericită-n nădejdea de-a te regăsi. 
Valsez spre poala amăgirii şi te-aştept 
Cu o suferinţă mocnită, cuibărită în piept... 

 
 
Povara sufletului 

Cleopatra Banciu, clasa a XI-a A 
 
 
Aș vrea să alung povara sufletului, 
Să nu mai sape adânc în carnea lui! 
Mi-e măcinat de suferințe îndelungate, 
Și stingherit pe vecie-n stearpa captivitate. 
Aș vrea s-arunc crâmpeiele sfărâmate, 
Peste vechile cărări uscate... 
Să cadă-n voie printre melcii neîmplinirii 
Ce-și lasă-n urmă, amărăciunea lacrimii. 
Frânturi de speranță rătăcesc fără rost, 
Prin pâcla nesfârșită a timpului anost... 
Fragile, se izbesc de visele umbrite 
Se frâng, pe rand, și rămân pierzaniei sortite. 
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Speranţe încătuşate 
Cleopatra Banciu, clasa a XI-a A 

 
 
M-ai izgonit în ţinutul îndepărtat al durerii, 
M-ai şi lăsat însingurată să zac în lanţurile amărăciunii, 
Pândind din umbră cum lupt cu tăcerea eternă 
Şi-ai aşteptat să pier în câmpul veşted de lucernă… 
Te-ai tot jucat brodând iluzii în pânza mea de realitate, 
Dar le-am adăpostit în colţul pieptului cu ospitalitate, 
Hrănindu-le  năvalnic din făşiile speranţelor încătuşate 
Adesea rătăcite prin umbra nemărginită a aducerilor aminte. 
Ai străpuns cu lancea iubirii rămăşiţele-mi de suflet pustiite, 
Lăsându-mi în voie trupul scuturat de suspine înăbuşite… 
Şi am privit însângerată cum ai sorbit adânc din apa uitării, 
Iar fiinţa dorurilor mele dispare odată cu lăsarea nopţii. 
 

 
 

Profunzime 
Cleopatra Banciu, clasa a XI-a A 

 
 
Profunzimea nopții se-așează vătămătoare. 
O urmăresc cum sfărâmă dorințele-mi temătoare. 
Se-arată încrezătoare gânduri tăioase, 
Adesea adăpostite sub iluzii duioase. 
La fiecare pas domnesc prin întuneric, 
Lovindu-mă în față c-un hohot isteric. 
Îngenunchez răpusă de săgețile realității 
Se zvârcolesc în surdină aripile libertății... 
Privesc cum speranța se luptă printre umbre 
Și lunecă năucită într-o pâclă prea tulbure. 
Mă regăsesc țintuită în lanțuri eterne 
Si-ndur necăjită, tulburătoare clipe nocturne, 
Pe veci rămâne zăcând, în uitări 
O carapace devastată de remuşcări... 

 
 
Căutare 

Cleopatra Banciu, clasa a XI-a A 
 

 
Privesc în sus, sperând la o scăpare,  
E cale-nchisă spre eliberare…  
Mă las purtată de vânt, îngândurată 
Adesea întorcându-mă şi mai îndurerată, 
Lovită neîncetat de piatra realităţii,  
Crăpată adesea de teama singurătăţii.  
Caut frământată, refugiul de-altă dată,  
Fugarnic şi răsfrânt acum, în umbra neputinţei.  
Renunţ răpusă la lupta crâncenă  
Tot mai adesea sângeroasă, pierdută… 
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Iluzie 
Andreea Gheţu, clasa a XI-a C 

 
 
Te văd, dar totuşi nu exişti, 
Te simt aproape, dar visez, 
Te ţin în braţe deşi tu eşti departe. 
Eşti o iluzie, un vis, o rază de lumină 
Ce mi-a fost trimisă, 
Să-mi lumineze al vieţii negru drum. 
Eşti ca un înger 
Sau poate ca un demon 
Eşti ca o lumină-n noapte. 
Un vis ameţitor, un zâmbet, o lacrimă, 
O rază de speranţă, 
O stea pierdută-n vastul univers. 
 
 
 

Timpul   
Andreea Gheţu, clasa a XI-a C 

 
 
Timpul trece cu grăbire, 
Clipele rămân în urmă, 
Ca o blândă amintire 
Din a trecutului fărâmă. 
Se scurge timpul ne-ncetat, 
Se duce şi iubirea, 
Iar sufletul nemângâiat 
Îşi pierde strălucirea. 
Se scutură salcâmii, 
Pe aleea întunecată, 
Ştergând urma fărâmei 
De dragoste uitată. 
Căci ce-am făcut? 
Am vrut să te-ntâlnesc 
De ce nu vii? 
Eu te iubesc. 
Aş vrea să fi al meu mereu. 
De ce nu vrea şi Dumnezeu? 
Unde te tot ascunzi tu, sufleţel? 
De ce nu vii? 
De ce stai singurel? 
Eu te aştept, dar până când? 
Exişti tu oare pe pământ? 
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Clipe 
                  Andreea Gheţu, clasa a XI-a C 
 
 
De câte ori te văd, 
Viaţa mi se opreşte 
Şi-aş vrea să cred 
Că aceste clipe, 
Neuitate pentru mine, 
Vor rămâne veşnic 
Purtate de vânt 
Pe acest pământ. 

 
Fidelitate   

Andreea Gheţu, clasa a XI-a C 
 
 

Eu te iubesc ca-n prima clipă, 
Măcar că a trecut un an, 
Şi-o presimţire fără frică 
Că încă eşti al meu un an, 
Iar de cuvinte nu-i nevoie, 
Căci fără ele-i mai uşor, 
Şi las vorbele în voie, 
Să se prefacă în fulgi, 
Şi-n seara asta va tot ninge 
Şi-n noaptea se va prelungi, 
De acum nici când nu va mai plânge, 
Căci tu mereu mă vei iubi, 
Dar las să fie seara asta 
Nemaiuitată de-amândoi 
Şi las să fie seara asta, 
Cu o vecie pentru noi. 

 
 

Tu 
Mihalache Andreea, clasa a-X-a E 

 
 

Tu să-mi strângi mâinile, 
Atunci când gerul mi le îngheaţă. 
Tu să-mi săruţi buzele, 
Atunci când nimeni nu-i de faţă. 
Tu să rămâi mereu, 
Atunci când restul pleacă. 
Tu să-mi fii la greu, 
Atunci când puterea mea se îneacă. 
Tu, vino şi apară-mă! 
Atunci când mă prăbuşesc. 
Tu, iubeşte-mă! 
Atunci când mă priveşti şi roşesc. 
 

Dor 
                        Andreea Gheţu, clasa a XI-a C 
 
 
De când nu te-am mai văzut, 
Viaţa mi s-a dus, 
Iubirea mi s-a stins, 
Dar eu tot gândesc  
Că ne vom revedea 
Şi tot ce am lăsat, iubirea mea 
Mă va inunda… 
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Gânduri 
Mihalache Andreea, clasa a-X-a E 

 
 
E trist în suflet 
Te rog, dă-mi un zâmbet! 
Inundă-mă cu căldură, 
Peste inima bandajată cu ură. 
 
Acum, să răsară soarele uşor, 
Să bată vântul domol, 
Căci apusul a pierit 
Au rămas doar razele, ce au împietrit. 
 
Pustiu pe drumurile grele, 
Rămân doar urmele mele. 
Petale peste tot, în jur 
Nimic altceva, ce poate da contur. 
 
 

 
 

Aripile frânte  
Mihalache Andreea, clasa a-X-a E 

 
 

Când tu mă ignori, 
Pe mine mă ucide 
Când tu vrei să pleci, 
Pe mine mă învinge. 
 
Lasă durerea să-mi cânte, 
Lasă-mă să-ţi rup aripile frânte! 
Să-ţi scriu romanul închis, 
Ceva de nedescris. 
 
Ia cu tine totul 
Şi adu-mi înapoi durerea. 
Nu-mi dezlega nici nodul 
Ce-mi înţelege plăcerea. 
 
Sângele să curgă, 
Demonii să plângă, 
Eu să mă îngrop, 
Pentru tine, unicul meu scop. 
 
Arunc pământ peste jarul încins 
Că tot ce am iubit, acum s-a stins 
Spun adio, cu subînţeles 
Atunci cand vorbele nu mai au sens. 
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Sufletul negru 
Marin Theodora, clasa a-X-a E 

 
 
Am inima de gheaţă, 
Sufletu-mi e negru 
Atârn de-un fir de aţă 
Încerc să fiu integru. 
 
Nimic nu mai e ce pare 
Iubirea toată dispare 
Te privesc din depărtare 
Gânduri deşarte depanând. 
 

 
 
 

Fluturii 
Ana Maria Andruşcă, clasa a VII-a A 

 
 
Sunt un fluture venit din amintire… 
Pornit de cu noapte înspre apus 
Căci viaţa mea durează o zi, nu o veşnicie 
Mă-ndrept de unde vântul m-a adus. 
 
Iată, toamna aurie a sosit! 
Iar eu, pe-o sprânceană de munte m-am oprit. 
Privesc cum ploaia cerne picături cristaline 
Iarba parcă este îmbrăcată cu rochii divine. 

 
 
 
 

Bucurie 
                                Bianca Alungulesei, clasa a VII-a A 
 
 
Sunt un fluture venit din amintire 
Şi mă aşez uşor în palma ta, 
Pentru că am venit să-ţi dau de ştire 
Cât de frumos poţi să-ţi trăieşti viaţa. 
 
Să râzi, să cânţi şi să zâmbeşti din nou 
Şi să te bucuri de fiecare zi 
Şi viaţa-ţi va suna ca un ecou  
De-ai şti s-o preţuieşti vesel vei fi. 
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II.   PROZĂ NARATIVĂ 
 
 

Din însemnările unei vrăbiuţe… 
Mihai Bolea, clasa a VIII-a A 

 
 

Acum a sosit şi iarna. Zilele sunt scurte şi cerul posomorât. Peisajul de o mare frumuseţe 
este asemenea unui tablou pictat în alb. Natura se pierde sub albul rece al zăpezii. Felul în care totul 
este cuprins de albul infinit, stârneşte celui care priveşte acest peisaj teamă şi nelinişte.  

Cerul este tăcut şi mohorât. Razele soarelui rotund şi palid se chinuie să răzbată printre norii 
groşi şi albi. Din înaltul cerului, fulgi mici şi deşi de zăpadă se rostogolesc fără încetare spre 
pământul deja acoperit de o mantie albă şi strălucitoare. Fulgii cad de parcă un personaj 
înspăimântător ar cerne fără încetare ninsoarea printr-o sită uriaşă. Vântul scăpat din hăţuri bate fără 
oprire, viscolind omătul în stânga şi în dreapta. Troiene mari de zăpadă pot fi observate ici-colo, iar 
cărările umblate de oameni sunt acoperite în totalitate de oceanul alb. 

Dimineaţa rece de început de iarnă. Copacii îmi spuneau că trebuie să îi părăsesc, să plec 
altundeva unde mă pot adăposti. Pe drumul deschis de razele soarelui o apucă câţiva fulgi de zăpadă 
răzleţi. Mici şi amărâţi, par a nu avea forţa să domolească frigul din jur. Acesta este primul semn că 
iarna îşi intră pe deplin în drepturi. Alţi fulgi îi urmează, mai hotărâţi decât primii. Încetul cu 
încetul, cerul se umple de gingaşele steluţe de nea. Primii fulgi care ating pământul rezistă doar o 
clipită, după care se topesc şi dispar. Cei care vin din spate, mai mari şi mai pufoşi, se aştern harnici 
pe sol, începând să ţeasă covorul de alb nesfârşit. Mi-am luat toate forţele şi am plecat; o mică 
vrăbiuţă în zbor. 

Am mers departe, încep să îngheţ... să mi se facă foame, dar lângă mine sunt doar alţi 
copaci. Şi ei m-ar alunga, la fel ca şi ceilalţi, aşa că trebuie să zbor în continuare. Stratul de zăpadă 
creşte văzând cu ochii, acoperind totul cu mantia sa albă. Cu ultimele forţe ajung pe pervazul unei 
mici căsuţe din lemn, ce miroase a brad verde. Era singura mea speranţă în pustiul naturii sângerii a 
iernii. Rămân aici şi sper să fie un loc bun de odihnă şi ce să văd, cineva mă ajută. O fiinţă caldă şi 
bună mă ia în palma lui, îmi dă de mâncare şi apă şi mă duce la căldură. Mă simt răsfăţat. Ca prin 
miracol, atmosfera mohorâtă dispare. Ce bine, acum frigul nu va mai putea să mă înfrunte. Stau 
aici,e bine... dar parcă tot mă simt departe 
de natură şi de aerul cald al verii. Îmi e 
dor de pomii încărcaţi în lumină şi 
culoare, de pajişti odihnitoare, de florile 
cu parfumul lor îmbătător şi de suratele 
mele.  

Vreau să plec... dar nu pot, sunt 
închis. Tot în jurul meu s-a năruit, nu mai 
pot să mă mişc. Din cer continuă să cadă 
fulgi grei de omăt, într-un ritm din ce în 
ce mai alert. În felul acesta, iarna îşi 
marchează teritoriul şi se declară stăpână 
absolută peste tot cuprinsul. Rămân cu 
ochii aţintiţi spre fereastră şi sper la o 
ultimă rază de soare. 
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Un poem al naturii 
Cosmina Burcea, clasa a VI-a B 

 
 

Gata! A fugit vara cea călduroasă şi i-a luat 
locul, toamna cu zilele cenuşii. Soarele obosit şi leneş 
îl văd mai rar, nici nu mai îndrăzneşte să mai mângâie 
pământul cu căldura sa. Frunzele se usucă una câte 
una şi aşteaptă să cadă bruma. Din umezeala ceţii se 
înalţă aburi peste pădurile triste şi irosite.  

Răcoarea dimineţii mă face să-mi strâng haina 
în jurul gâtului. Gălăgioasele păsărele se învârt în cerc 
şi pleacă… 

- Hei, unde vă duceţi? Luaţi-mă şi pe mine! Dar 
niciun răspuns din partea lor, sunt hotărâte să plece.  

Dealurile sunt împovărate de mirosul strugurilor şi gustul merelor. Ploaia măruntă şi rece îmi 
bate în geam zadarnic, nu-i deschid. Toate semnele toamnei sunt împotriva sufletului meu cald. 
 

 
Soldaţii 

 Capitolul 1 
Monica Nevodari, clasa VII-a B 

 
Mă uit în oglindă pentru a suta oară pe ziua de astăzi. Abia acum observ cât de mic par, deşi 

am 11 ani, statura mea e a unui copil de 7 ani, iar asta mă îngrijorează. Ceilalţi 4 fraţi ai mei sunt 
înalţi. Semăn un pic cu un evreu, iar asta mă îngrijorează mult mai tare. Tata ne-a spus acum vreo 2 
săptămâni, că evreii sunt nişte oameni răi, lipsiţi de suflet şi de raţiune, ne-a spus că nu ne iubesc, că 
ne urăsc! Şi că toţi sunt aşa! Cum ai putea să urăşti o femeie ca mama? Care când îţi  este rău stă cu 
tine şi îţi face cele mai bune supe de pui şi care atunci când m-am lovit, m-a făcut să-mi treacă 
durerea. Cred că tata nu spunea de toţi oamenii, nu ai cum să urăşti chiar toţi oamenii! Nu toţi le-am 
făcut ceva evreilor. 

Stau la marginea patului, uitându-mă la ceasul de pe perete ce mişcări rapide are. E prima 
oară când îi iau seama. La radio vorbeşte ca în fiecare zi, un bărbat pe care niciodată nu-l iau în 
seamă. Este doar sunetul de fundal cât timp mă joc cu soldăţeii. Visez să ajung soldat. Nu înţeleg de 
ce tata nu a vrut să fie unul… 

O maşină care vine încet pe poteca cea neasfaltată, mă face să îmi întrerup gândirea. Alerg 
spre geam, mă urc pe birou, şi stând pe vârfuri observ acea maşină. Era frumoasă, numai că puţin 
murdară… 
Ies pe hol şi-mi strig toţi fraţii. Bunicul venise! Cât cobor scările îmi aduc aminte de ceea ce îmi 
spusese tata înainte cu 2 seri. Nu conta cum intră bunicul, după ce dă mâna cu el, trebuia să îi sar în 
braţe, deşi este un gest cam nepotrivit. Nu l-am mai văzut de 6 ani de la ziua surorii mele. Plus că 
îmi este ruşine să îi sar efectiv în braţe. Dacă nu-mi răspunde la îmbrăţişare?... 

Ajung în sufragerie şi îi văd la intrare. Bunicul părea mai bătrân acum 6 ani. A întinerit 
brusc? Stand lângă tată, pare mai tânăr că el, dar în ciuda tuturor aparenţelor, semănau izbitor de 
mult, numai că tata pare mai blând. Bunicul are o figură serioasă şi nu râde, singurul său gest este să 
zâmbească, însă nu este acel zâmbet cald şi iubitor, este unul rece şi intimidant. După ce a dat mâna 
cu tata, am sărit şi l-am îmbrăţişat de picior. El m-a bătut pe umăr şi s-a retras, transmiţându-mi că 
nu era bucuros să mă vadă. În spatele lui, era şi o femeie.  



13 
 

O femeie? Dar unde e bunica? Bunica 
care-mi croşeta şosete ca să nu-mi fie frig 
iarna, cea care îmi trimitea scrisori în care 
îmi spunea ce fac verii mei din Berlin, bunica 
care venea de ziua mea cu soldăţei şi care îmi 
făcea torturi în fiecare an… 

Unde e bunica?! Nu cred că vreodată 
o va putea înlocui o femeie, care nici nu 
seamănă cu bunica. Era mai tânără?! Cum ar 
fi putut să stea bunicul cu o femeie mai 
tânără?! Cred că nici nu ştie să facă mâncare, 
de torturi nici nu se mai pune problema. O vreau pe bunica înapoi! Iar tata nici nu pare afectat, pare 
chiar bucuros de apariţia acestei femei la braţul tatălui său. 

Mă aşez la masă, unde stau de obicei, numai că e ceva ciudat şi nu prea îmi dau seama ce… 
Probabil că bunicul şi prietena lui stau în locul părinţilor mei. Bunicul îşi scoate discret tabachera 
din buzunarul cămăşii sale şi îşi ia o ţigară pe care mai târziu o duce la gură şi o aprinde. Îi întinde 
şi tatei ţigările, iar tata ia una zâmbind. Tata nu fuma.  

De ce fumează cu bunicul? Ambientul camerei se schimbă brusc, simţind cum fumul îmi 
zgârie căile respiratorii.  

- De ce m-ai chemat fiule? 
 

 Capitolul 2 
 

- Voiam doar să te mai văd… Dachau este aşa de departe de Nürnberg, dar acum că ai 
maşină, m-am gândit că îţi este uşor să ne mai faci o vizită… din când în când. 
Mama pune mâncarea pe masă iar după se aşează lângă mine trăgându-mă mai lângă ea. 
Trebuie să mănânc repede şi să plec în cameră pentru a le da voie adulţilor să vorbească despre 
motivul pentru care l-au chemat pe bunicul. Aceasta era una dintre cele 5 reguli pe care ni le-a 
impus tata în seara asta. 
Am mâncat cât de repede am putut, mi-am luat fratele mai mare, Aksel, şi am plecat în camera mea. 

- Ce tânăr pare bunicul astăzi! Ai observant şi tu Aksel?  
- Banii l-au schimbat pe bunicul, Dionisios…  

  Cuvintele lui chiar m-au pus pe gânduri câteva minute. El era mult mai mare ca mine, avea 16 
ani… Se zice că ştie ce vorbeşte. Numai că eu nu înţeleg. 

- Adică… spune el dând ochii peste cap, de când a fost avansat în funcţie, pune serviciul pe 
primul loc, nu familia. Banii îi câştigă pentru munca depusă, dar probabil eşti prea mic ca să înţelegi 
toate astea. 

- Ba nu sunt mic! Spun eu ieşind din cameră şi trântindu-i uşa în nas, dar de fapt e camera 
mea. Aşa că am intrat din nou, mi-am luat soldăţeii şi m-am aşezat pe ultima treaptă a scării, 
jucându-mă cu ei. 

- Eu sunt aici ca să protejez ţara. Nu copii tăi… Dacă nu-i poţi întreţine, de ce ai făcut 
atâţia? Eşti o ruşine dacă ceri să scapi de ei! Te-am ajutat în toate felurile! Nu am cum să te ajut şi 
aşa! Ce ar spune ceilalţi? Că am un fiu atât de laş încât să nu-şi poată creşte proprii copii?!   

- Tată, te rog... Măcar pe cel mic.  
  Şi brusc conversaţia s-a întrerupt căci mama a închis uşa. 
Când mă jucăm cu soldăţeii eram în lumea mea, simţeam că trebuie să-mi protejez soldaţii, şi 
femeile şi copii acestora. Mă simţeam ca Dumnezeul lor. Şi dacă vreo unul încalcă vreo lege de-a 
mea, era scos din joc şi nu numai atât, oricine îmi încălca legile, era scos din joc.  
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Şi cât timp eram cu soldaţii pe front aud paşii mamei şi alerg repede spre camera mea, unde Aksel 
îmi citea una dintre cărţile mele cele preţioase. Îi smulg cartea din mâna punând-o la loc, iar soldaţii 
îi aşez în cutiuţa lor specială. 
Uşa se izbeşte de perete, iar mama intră cu lacrimi în ochi. 

- Dio, spune ea aşezându-se în genunchi şi luându-mă în braţe, vrei să întâlneşti nişte soldaţi 
adevăraţi? 

- DA! strig eu. 
  Ea scoate repede o valiză de sub pat, şi îmi aruncă puţinele haine în ea.  

- Tu şi bunicul mergeţi într-o excursie cu soldaţii. Şi va întoarceţi când bunicul va hotărî! 
Bine? 

- Bine. Spun eu entuziasmat trăgând cutia cu soldăţei la piept.  
            - Du-te şi spune-le fraţilor tăi la revedere, cât îţi duc bagajul jos. 
  Intru în camera surorii mele mai mari, unde stăteau ceilalţi 2 fraţi ai mei.  

- Plec cu bunicul. 
- Şi ce ne spui nouă? 
- Am venit să-mi iau la revedere… 
- Pa! spune în timp ce îmi închide uşa în nas. 

Suntem reci ca fraţi. Poate şi diferenţa de vârstă este de vină. Fiecare are pasiuni diferite. Eu aveam 
11 ani, Aksel 16, Abel 13, iar ceilalţi doi aveau 4 şi 3 ani. 
Cobor scările şi acolo îmi văd părinţii cum mă aşteaptă.  
Urc în maşină şi tata mă strânge în braţe, iar mama plângând în hohote la fel. Nu înţeleg de ce 
plânge. Voi reveni... 
Motorul porneşte, iar eu îmi lipesc faţa de geam, făcându-le cu mâna alor mei, cei care aveau nişte 
ochii aşa de trişti… 
Drumul a fost lung. Nu ştiu dacă mi s-a părut sau chiar a fost, dar nimeni nu a scos nici-un cuvânt 
pe parcursul drumului. Se auzeau doar roţile care atingeau pământul. Nu mai fusesem până acum cu 
maşina. E ceva nou care-mi place. Însă văzusem pe stradă astfel de maşini. 
Bunicul ia un viraj brusc la stânga şi intră pe un drum întunecat deoarece copacii opresc razele de 
soare. În zare se vede o casă mare şi impunătoare, iar lângă, mai multe maşini că ale bunicului. 
Când am ajuns în faţa acelor maşini, bunicul o parchează în dreptul pancardei pe care scrie numele 
său, “Franz”.  
Se dă jos, îi deschide uşa prietenei lui, iar după o deschide şi pe a mea. Îmi iau cutia cu soldaţi, şi 
mă uit împrejur. E totul aşa de… trist. Plus că îmi e deja dor de mama şi de tata... Chiar şi de Aksel. 
Bunicul îmi atinge umărul şi mă conduce până în casă. Acolo sunt mai mulţi bărbaţi îmbrăcaţi ca el, 
care îl salută şi îi sărută mâna prietenei sale.  

- Amalda! strigă bunicul de mi s-au cutremurat soldaţii. 
- Da! răspunde o femeie slăbuţă cu un şorţ imens pentru cât de slabă este.  
- Du-te şi ia bagajul din maşină. 

Speriată, iese ca un fulger pe uşă şi târăşte bagajul care e prea greu pentru ea. 
- Du-l în fostul dormitor al lui Rezso şi fă curat pentru că fiul meu să poată dormi 

comfortabil. 
De ce mi-a spus că sunt fiul lui? El e bunicul meu, mama mi-a spus că e tatăl tatălui meu. Adică e 
cam tot un tată, dar eu îi spun bunic. Şi oare cine era Rezso? Şi de ce prietena bunicului s-a simţit 
vinovată şi a lăsat capul în jos când a auzit numele acestuia? De ce locul ăsta e atât de complicat? 

- Îţi este foame? se apleacă prietena bunicului către mine. 
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- Tu nu ştii să găteşti. 
- Dar nu eu trebuie să gătesc. Avem oameni pentru asta. 
- Mama nu avea pe cineva pentru a găti! Gătea singură! Şi făcea o mâncare excelentă! 

Oamenii de aici nu ştiu să gătească precum mama mea. 
- Da… Oamenii de aici ştiu să gătească mai bine că mama ta.  

Şi se ridică. De ce s-a ridicat? Voiam să mă contrazic cu ea până îmi dădea dreptate... 
Ce greu îi e fetei ăleia să-mi ducă la etaj bagajul… Mă duc la ea s- o ajut. Aceasta roşeşte văzând că 
apuc celaltă parte a genţii. 
Întru în camera acelui Rezso, care este imensă. Era mai mare şi ca sufrageria mea. Are un birou 
mare, o biblioteca cu nişte cărţi prăfuite încât pot vedea cum pluteşte praful în aer. Are baie proprie, 
un pat de două persone… Şi o noptieră pe care soldaţii mei o să se odihnească foarte bine. 

- Cine e acest Rezso? întreb aranjandu-mi soldaţii pe noptieră. 
- Nu am voie să-i pronunţ numele. Ordinul tatălui tău, spune ea speriată impaturindu-mi 

hainele. 
- Atunci nu-l pronunţă. Doar spune-mi. 
- Îmi pare rău...  
- Stai. Tu tocmai ai zis că Franz e tatăl meu? 
- Da… Am crezut că… 
- E bunicul meu. Eu am părinţii acasă… în Nürnberg.  

Tăcerea se revarsă peste cameră, până un soldat de al meu cade pe jos. Sper să nu se fi lovit. Am 
nevoie de el! 
Ies din cameră şi dau de un bărbat. Avea aceaşi privire sumbră ca a bunicului meu care pe mine mă 
intimida. 

- De ce te uiţi la mine? spun eu uitându-mă urȃt la el. 
El îşi dă ochii peste cap şi coboară scările lovind pantofii săi grei de parchetul care scârţâia 
îngrozitor. De ce stau atâţia bărbaţi în casa bunicului? Şi de ce are atâtea etaje? Dar totuşi, cine era 
Rezso? Lumea nu avea voie să-i pronunţe numele...  

- Amalda! Unde e dormitorul bunicului meu? 
- În faţă şi pe stânga.  

Vreau să aflu mai multe despre locul ăsta. E intersant că are atâtea camere şi mai interesant este că 
există atâtea sertare prin care voi umbla curând. 
Deschid una din cele mai mari uşi din casă şi pătrund în dormitor. În faţa oglinzii stătea fata aceea... 
Presupusa mea “bunică”. O altă femeie îi împletea părul. Ambele erau foarte frumos îmbrăcate.  

- Unde te duci? întreb eu mestecând fără nici-o jenă un măr pe care-l găsisem într-o 
fructieră. 

- Tu nu ai altă treabă? Nu poţi să citeşti? Rezso avea o grămadă de cărţi. Citeşte şi tu una. 
- Nu ştiu să citesc. 

  Se întoarce la mine şi cu ochii căscaţi râde ironic. 
- Nu ştii să citeşti? mă întreabă ea ducându-şi mâna la gură. 
- Nu, nu ştiu să citesc. îi spun eu încruntȃndu-mă la ea. 
- Păcat... Rezso avea o grămadă de cărţi frumoase şi interesante. Unele chiar şi despre 

soldaţi. 
Am deschis gura pentru a întreba cine e Rezso, dar mi-am dat seama că nu aveau voie să vorbească 
despre el. 

- De ce te-ai îmbrăcat aşa?  - Mă duc la un bal. 
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Ce e ăla un bal? Şi de ce trebuia să se îmbrace aşa de frumos? Multe întrebări fără răspuns, dar 
Amalda poate mă va ajuta. 
 

Capitolul 3 - Dionisios 
 

 

Când mă uit în spate, am aceleaşi sentimente ca atunci când am plecat din Nürnberg. Acelaşi 
sentiment straniu inexplicapil. Nu ştii dacă te vei mai întoarce vreodată, sau dacă o vei face, dacă 
toată lumea va fi aşa cum ţi-ai dori. 
De data asta, bunicul este cel care mă conduce la gară. Este trist. Merge încet.. Poate prea încet 
pentru un drum aşa de liber. 

- Ai grijă de tine. Te vei întoarce curând. 
- Şi tu să ai grijă de tine bunicule… 

Chiar dacă nu-i văd faţa, ştiu că a zâmbit. Probabil a fost un zâmbet sincer… Singurul zâmbet de 
genul ăsta pe care l-am simţit de când războiul a început. 

- Ce ai acolo în mână? 
- Am luat o carte din biblioteca lui Rezso… Eva mi-a spus că are nişte cărţi interesante. 

Bunicul ridică una din sprâncene, apoi zâmbeşte fals. Îşi întoarce capul discret spre mine uitându-se 
la titlul cărţii, apoi se întoarce. 

-Rezso iubea lectura, şi multe alte lucruri frumoase. 
Zâmbesc. Ştiu că se referă la Eva, şi mă simt într-un fel vinovat. Ştiam ce urma să se întâmple din 
clipa în care Eva l-a reîntâlnit pe Rezso, dar ceva m-a împiedicat să interzic acest lucru… Poate 
frica că vor râde de mine copios, iar după mă vor batjocori. 

Au trecut aproape 5 ani de când am plecat din Nürnberg, şi abia îmi pot aduce aminte de 
chipul mamei, de cel al tatălui, dar cel mai rău, în aceşti 6 ani, mi s-a dezvoltat în suflet un 
sentiment de indiferenţă faţă de majoritatea persoanelor care mă înconjoară. Chiar şi acum, deşi ştiu 
că mă aşteaptă din nou o “aventură” în care trebuie de această dată să mă zbat singur pentru a 
supravieţui, nu mă simt al nimănui. Am acel sentiment când nu mai simţi nimic.. Oare cum se 
numeşte? 

O bubuitură se aude dinspre câmp. Nu m-am speriat. Este normal tot ceea ce se întâmplă. 
Cel puţin aşa definesc eu normalitatea. Am ajuns să mă bucur că obuzul a căzut acolo. Mă bucur că 
au murit acei oameni… De fapt.. Mă bucur că eu sunt în viaţă, mă bucur că bunicul este bine. Asta 
este cea mai ciudată formă de bucurie. 

Câteodată mă roade gândul straniu că acolo, undeva departe, trupurile neînsufleţite ale 
părinţilor mei, ale fraţilor mei, ale prietenilor… Stau nemişcate sub bucăţi imense de clădiri 
dărâmate. Dar încerc să şterg repede imaginea. Vreau să trăiesc cu gândul că atunci când războiul se 
va termină, totul va fi ca înainte… Deşi trăirile, şi amintirile, sunetele şi imaginile, nu o să dispară 
uşor. Îmi iau geamantanul mic din piele al bunicului, unde nu am decât câteva haine, şi cobor din 
maşină. 

Un praf alb, asemănător cu zăpada, cade din cer, asternandu-se peste copacii abia 
înmuguriţi. Nimeni nu prea bagă de seamă “zăpada” toţi merg cu capetele-n jos, fiecare la treaba sa. 
O imagine oribilă. Oare războiul să se fi terminat deja? Zic asta pentru că au reuşit! Chiar au reuşit! 
Ne-au transformat în nişte jucării. Avem chip de oamenii, dar nu avem sentimente. Se joacă cu noi 
de acolo, de sus! Iar cel mai rău este faptul că… Şi bunicul a ajutat la transformarea asta. 
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În drum spre trenul care mă aştepta, bunicul aprinde din nou ţigara. Câteodată mă întreb 
dacă plămânii săi mai funcţionează. Alteori mă întreb dacă s-a născut cu ei. În orice caz, de câteva 
luni, fuma exagerat de mult. 

-Bruno a fost unul din cei mai buni prieteni ai mei şi ai bunicii. 
Deşi probabil că este prea târziu pentru a întreba ce s-a întâmplat cu bunica, vreau doar să ştiu de 
ce… 

-Ai mai vorbit cu bunica? 
El rȃde înfundat, aşteptând ca şi eu să fac la fel.. Se opreşte o clipă. 

-Tu nu ştiai?... Doamne, am uitat să-ţi spun.. Bunica a fost una din primele 10 persoane 
moarte în acest război. Era la croitorie, stătea peste program în acea zi, avea comanda unei 
franţuzoaice importante, care de obicei, spunea ea, dădea şi o mie de mărci pe o rochie. Nu prea mai 
aveam bani în perioada aceea, aşa că bunica şi cu mine ne zbăteam din toate punctele de vedere 
pentru a mai supravieţui încă o zi. Era la croitorie când armata rusească a evacuat toate persoanele 
din bloc, apoi trăgând în fiecare. Eram în mijlocul unei adunări politice, când Rezso s-a aşezat lângă 
mine şi m-a anunţat de incident. Prima oară, sincer, n-am vrut să cred, însă Rezso era mai serios ca 
oricând. Asta m-a făcut atunci să alerg cât m-au ţinut picioarele spre fosta croitorie.. Când am ajuns 
însă… Era prea târziu… Eşarfa sa albă, pe care eu i-am cumpărat-o din Veneţia, era acum roşie, iar 
chipul sau angelic era… doamne. Era vânăt! De atunci am jurat că mă voi schimba.. că voi refuza să 
mai simt ceva… 

Bunicul are o lacrimă care-i atârna de colţul ochiului. Nu ştiu din ce motiv, nu sunt şocat. 
Mecanicul trenului striga să urc. Îmi las bagajul pe asfalt, şi-mi îmbrăţişez bunicul.  Urc în tren, iar 
acesta porneşte. Eram singurul care dorea să ajungă în Austria, dar chiar şi aşa, nu mă simţeam 
sigur. 

În Austria însă, sentimentul de singurătate şi de nelinişte m-a cuprins instant. 
În buzunarul pantalonilor, aveam o adresa şi numele Herr Bruno. Cu geanta din piele în mâna, cu 
privirea înainte şi cu spatele drept, am pornit cum mi-a explicat bunicul. Am luat-o spre vest, 
trecând de fostul cinematograf, care acum era decât o altă bucată de amintire dărâmată. Am mers pe 
strada principală, până am dat în cafeneaua unde acum geamurile sunt sparte, iar florile de la 
fereastră sunt uscate. După am luat-o spre nord până am văzut o clădire mică, de 2 etaje. Este o 
clădire într-o stare destul de bună. Înafară de faptul că uşa este găurită de gloanţe, iar zugrăveala 
pereţilor este căzută pe alocuri, pare a fi o clădire frumoasă. Pereţii săi sunt pictaţi cu note muzicale. 
Îi pot distinge, printre crăpături, chiar chipul faimosului Mozart. Mozart este unul din preferaţii 
compozitori ai bunicului. Eu însă îl prefer pe polonezul Frederic Chopin. 

Din spatele unei uşi mari, iese un bărbat atât de tânăr, însă care pare atât de bătrân. Are părul 
negru, netuns, care-i ajunge cu usurinţă până la umeri. Barba sa, este tăiată spontan, ceea ce îmi 
sugerează că are o foarfecă. Probabil aşa-i place lui să-şi poarte părul.   

 
 

Capitolul 4 - Franz 
 

Îmi las pentru o clipă arma să atingă pământul. Pentru o clipă îl las pe Franz cel vechi să iasă 
din ascunzătoare şi să privească evreii care se prăbuşesc pe ciment, cu zecile de cărămizi care-i 
urmează. Vechiul Franz îmi şopteşte să-l ajut, însă actualul Franz, ia arma în mâini, şi îi încheie 
suferinţa acestui evreu.  

Fritz nu a împuşcat pe nimeni azi. Stă pur şi simplu pe un scaun, savurând din plin o ceaşcă 
cu ceai. Pare liniştit.  
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-Mai rezistă! strigă el către un copil care abia îşi mai trăgea după el piciorul drept. 
De ce nu l-a împuşcat? E vizibil că nu mai e bun de muncă…  
Mă aproprii de scaunul său şi ţip cât să se sperie. 

- De ce nu l-ai împuşcat? 
- Pentru că n-am vrut. 
- Cum adică n-ai vrut? E un pui de “animal”, Fritz! spun eu râzând. 
- Poate că a avut doar noroc. 
- Poftim? A avut noroc? Tu auzi ce spui? 
- Sunt oameni ca şi noi Franz, în numele lui Dumnezeu! ţipă el la mine. 
- De 5 ani îi vânăm împreună! Noi toţi. spun arătând în jur. Iar tu vrei să-mi zici că după 5 

ani, renunţi? Ce s-ar întâmpla dacă El ar auzi? Tu-ţi dai seama ce ţi s-ar întâmpla? 
- E alegerea mea. 
- Alegi să mori? 
- Da! Aleg să mor! strigă el. Pot face alegerea asta. Însă ei, arată el spre evreii care munceau. 

Ei, Franz, nu au ales să moară! Noi am ales în locul lor!  
Îşi trânteşte capul de spătarul scaunului şi se uită la mine. Eu râd. Râd doar pentru că nu vreau să-i 
dau satisfacţie. Însă partea bună a sufletului meu, ştie că are dreptate. Ştiu că voi plăti pentru fiecare 
glonţ, chiar dacă a nimerit pe cineva, chiar dacă nu. 

Îmi aşez arma lângă cea a lui Fritz şi mă îndrept uşor spre ieşirea din sârmă ghimpată. 
Fritz, comandantul, bestia despre care se spune că nu ar avea inimă, ci o mică bucată de gheaţă, oare 
să se fii transformat într-un altul? 
 

 
III.   PROZĂ ŞTIINŢIFICO-FANTASTICĂ 
 
 

Călătorie în timp 
Mihai Bolea, clasa a VIII-a A 

  

 
Într-o seară, gândul meu a zburat, departe, undeva în viitor...  Demult îmi doream să aflu 

viitorul şi trecutul. Desigur, ştiam că acest lucru este imposibil, dar nu e aşa. Poate că în realitate nu 
pot călători în timp, dar în vise totu-i posibil. 

Totul s-a întâmplat într-o noapte liniştită. Afară totul era luminat de razele lunii. Se vedea 
totul. Cât stăteam eu în pat, tot gândindu-mă la ce poate să-mi dăruiască viitorul şi trecutul, aflându-
l mai bine, am adormit buştean. Deodată, am simţit cum în mine a intrat un fulger visător. Acest 
fulger mi-a dat nişte aripi de vultur, cu care puteam să aflu tot ce se va întâmpla în viitor. De la 
început, am văzut cum voi termina şcoala. Am văzut unde, când şi cum îmi voi întâlni prima 
dragoste. Era uimitor. Totul părea de parcă ar fi fost real. Mi-am văzut viitorul. Am aflat că voi avea 
o profesie frumoasă, câţi copii voi avea şi alte date foarte interesante din viitor. Aveam un viitor 
strălucit şi plin de reuşite, dar nu ştiu cum de s-a întâmplat, că am fost foarte tare tras în urmă de o 
forţă nemăsurată. În acel moment, mi s-a părut că timpul se întoarce înapoi. Am intrat în porţile 
trecutului, care erau din fier gros, aveau lacăte, nimeni nu putea să intre acolo şi să-l întoarcă. Dar, 
dacă eram în vis, eu am reuşit. Fiind mic, am intrat pe dedesubtul porţilor. Tot ce vedeam era în alb-
negru. Culorile dispăruseră. Era sinistru, rece şi înfricoşător. Un fior mă cuprinse pe şira spinării şi 
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am început să tremur. Zburând pe acolo, am văzut tot ce s-a întâmplat până la naşterea mea. Erau 
lucruri bune, dar şi rele pe care n-aş fi vrut să le ştiu. Dar nu am stat mult timp şi am fost tras de doi 
magneţi din părţi diferite. Aceşti magneţi se luptau pentru mine. Corpul meu se deforma şi se 
alungea că o plastilină. Unul voia să vin în viitor, altul mă dorea în trecut. Se dădea o luptă asiduă 
pentru mine.  

Trecutul era supărat pentru că noi, oamenii ne gândim numai la prezent şi viitor şi uităm 
toate călătoriile din trecut, care nu mai au nici o semnificaţie pentru noi. Este într-o luptă continuă 
cu viitorul, care susţine că el este cel mai important în viaţa unui om, dar apare atunci prezentul care 
explică trecutului faptul că fără el nimeni nu are o viaţă şi că de fapt el este cel mai important. Sunt 
într-o continuă contrazicere, dar după proverbul "Când doi se bat, al treilea câştigă", aripile mele s-
au desprins de mine. Am căzut înapoi în corpul meu care dormea, în prezent. Şi chiar dacă trezindu-
mă, plimbarea a fost scurtă şi gândul s-a întors însufleţit. Poate că, de cele mai multe ori, ne 
plimbăm nestingheriţi în viitor fără să ne dăm seama, fără să realizăm că suntem departe de prezent 
şi trăim în viitorul pe care ni-l creem chiar în acel moment. De fiecare dată când trăim o asemenea 
experienţă ne revenim la realitate, ca şi 
când am fi greşit cu ceva şi ne scuturăm 
de toate amintirile călătoriei noastre. Ori, 
tocmai amintirile din viitor sunt cele care 
contează şi cum nu înţelegem asta, 
încercăm să uităm plimbările noastre de 
suflet, ancorȃndu-ne, din nou, mai 
puternic într-un prezent ambiguu...  
  Acest vis îl voi ţine minte toată 
viaţa mea şi îl voi păstra mereu viu în 
sufletul meu. A fost o trăire nemaiîntâlnită 
şi emoţionantă. 
 
 

Grădina fermecată 
Daria Ilie, clasa a V-a A 

 

 
Privind în spatele său, o lacrimă îi brăzdă obrazul. Deşi totul era vesel în jurul lui, el 

plângea… 
Era ziua lui, deşi lacrimile nu ţineau cont, cădeau fără încetare. De ce plângea? Nici el nu ştia. 

Era înalt, blond, iar ochii lui erau ca două stele. Era talentat la muzică şi câstiga multe 
premii. Avea şaisprezece ani şi era deştept ca un om de douăzeci. Era, de obicei mândru, dar nu şi 
acum. Acum era prea preocupat să se gândească de ce plânge. Simţea că plânsul lui are un motiv 
întemeiat. 

Totul începuse în noaptea precedentă, o noapte frumoasă de vară cu miresme îmbietoare. O 
vineri 13, dar pe el nu îl speria, căci nu era superstiţios. Era visător şi fericit şi avea motive. Tocmai 
dăduse capacitatea şi luase 10. Acum putea alege orice lucru îşi dorea, chiar să plece şi în 
străinătate, la un liceu de muzică renumit. Era fericit şi împlinit, simţind că munca lui de atâţia ani 
îşi primea răsplata. Deşi văzuse ceva ciudat, nu se înfricoşă şi îşi continuă drumul. Simţea o 
răsuflare în ceafă. S-a întors, dar nimic şi frica începea să apară. Încerca să găsească drumul spre 
casă, dar în jur era întuneric beznă şi nu putea să vadă nimic. 
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Văzu o luminiţă şi crezând că e un bec, se îndreptă spre ea, dar nu era un bec, iar băiatul 
începea să fie din ce în ce mai speriat. Deodată văzu o zână. Avea aripi fine şi ochi de aur, părul ca 
spicul de grâu şi era împodobit cu flori care nu erau cunoscute nici de cel mai bun botanist. Zâna îi 
zise: 

- Tu eşti un băiat talentat şi bun. Astăzi te voi răsplăti. Urmează-mă! 
Băiatul nu crâşni, atras ca de un magnet de fiinţă supranaturală ce îi semăna atât de tare. Zâna se 
duse la o grădină plină cu trandafiri de toate culorile şi mărimile, unii abia îmbobociţi şi alţii deja 
ofiliţi. Zâna îi spuse: 

- Aici este grădina vieţii, o grădină în care fiecare om are o poveste şi un trandafir de o 
culoare care corespunde sufletului său. Ştiu că tu eşti un copil orfan şi de-acum vreau să ai 
un nume care să îţi reflecte sufletul. De-acum te va chema Angel. 

Angel simţea că acest nume trebuia să-l fi avut de când era mic. 
- Mulţumesc, fiinţă minunată, spuse el cu avânt poetic. Dar pe tine cum te cheamă? 
- Liria, zâna grădinii fermecate, dar acum, vreau să miroşi trandafirul destinului tău, acesta 

alb ca neaua. 
Angel mirosi şi văzu tot ce i se întâmplase şi tot ce avea să i se întâmple. Era fericit căci văzuse 
scene mari şi oameni aplaudând din răsputeri. Ştia că destinul său era să fie o stea, dar acum era mai 
sigur ca niciodată. 

- Angel, va trebui să-ţi dau o veste proastă. După ce vei ieşi de aici, nu-ţi vei mai aminti 
nimic, doar numele îţi va rămâne în memorie, iar acum va trebui să pleci, fiindcă zorii zilei 
se apropie şi doar azi e ziua ta, nu? 

Ah, ziua lui! Uitase complet. Of, ce păcat 
că nu va putea sta în acea grădină minunată, 
împreună cu acea fiinţă de pe altă lume.  

Acum va pleca, va pleca să-şi 
îndeplinească destinul, acela de a tămădui 
sufletele oamenilor cu glasul lui. Ştia că va 
plânge şi că nu se va putea bucura de ziua 
lui şi, ceea ce va fi mai greu, va fi faptul că 
nu-şi va da seama de ce. Îşi luă adio de la 
zână şi plecă să-şi îndeplinească destinul. 

 
 

Singurul om de pe pământ  
Mihai Bolea, clasa a VIII-a A  

 
Ziua 1 
(19:00) Bună! Numele meu este Alex. Sunt un profesor de fizică care predă la o şcoală 

normală. Scriu acest jurnal din cauza noii descoperiri, şi anume bomba nucleară AX120. Când am 
văzut-o prima oară la ştiri mi s-a părut un lucru normal, dar nu e aşa. Această bombă conţine un 
lichid care poate distruge toată planeta şi care este foarte instabilă. Imediat cum am aflat, am 
încercat să-i avertizez pe cei din jurul meu, dar m-au crezut nebun… Astăzi suntem în data de 30 
decembrie. Mâine este Anul Nou. Sper să mai am timp să-mi construiesc un loc sigur. 
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Ziua 4 
(11:30) Astăzi m-am pregătit de apocalipsă. Mi-am vândut tot mobilierul din casă pentru a 

face rost de cel mai dur metal, aluminocina. Te întrebi oare, de ce îmi trebuie aşa ceva? Ei bine, 
vreau să-mi construiesc un bunker pentru a mă proteja de radiaţiile bombei. De asemenea, mi-am 
luat multe provizii. Soţia şi familia mea sunt îngrijoraţi de comportamentul meu aşa că m-au părăsit. 
Singurul meu prieten adevărat este Codi, câinele meu, care a rămas alături de mine.  

(22:00) După multă muncă, în sfârşit e gata! Tot echipamentul este mutat, nu văd ce ar mai 
putea lipsi. Am chiar şi o armură care este construită din bauron, un metal care nu permite trecerea 
radiaţiilor. Am primit-o ca premiu la un concurs internaţional la care am participat. Sunt obosit. O 
să mă odihnesc puţin. Văd că şi Codi vrea un pic de somn. Promit să te ţin la curent cu noutăţile.  

(00:00) Suntem în anul 2021. Toţi oamenii sunt bucuroşi. Aud strigăte şi artificii, dar stai, 
ceva se întâmplă! Se aude o bubuitură… A început. Îmi iau repede armura şi îl ţin pe Codi strâns în 
braţe. Pământul se cutremură din ce în ce mai tare. Se aud ţipete, prăbuşiri, sunete de claxon. Este 
haosul pe pământ. Nu mai pot să scriu. În momentul acesta a început apocalipsa. 

Ziua 5 
(12:00 Nu se mai aude nimic. Este linişte…mult prea linişte. Mă hotărăsc să ies afară. Este 

îngrozitor. Nu pot să văd nici un om în depărtare. L-am lăsat pe Codi în bunker, pentru că aerul este 
foarte poluat. Acolo măcar este în siguranţă. Mă urc în cel mai înalt punct din oraş, pe o colină. 
Încep să strig după ajutor, să văd dacă există supravieţuitori, dar tot ce aud este doar un ecou. M-am 
decis că ar trebui să examinez mai bine zona. Tot ce văd sunt numai maşini zburătoare distruse, 
clădiri dărâmate şi focul care stăpâneşte totul. Hmmm… am găsit ceva interesant, o maşină care 
aducea provizii. Din păcate toată mâncarea a dispărut. Se pare că explozia a distrus toate proviziile, 
dar stai, am găsit ceva… Bauron! Şi o trusă cu unelte, cel puţin materiile dure au rezistat. Mi-a venit 
o idee! Pot să-i construiesc lui Codi un costum ca al meu. Mă grăbesc spre bunker. Când am intrat, 
Codi mai avea un pic şi mă dezechilibra din cauza săriturii lui. Îmi dau costumul jos şi încep munca. 
Nu va fi uşor.  

(19:30) După mai bine de 7 ore în sfârşit, e gata! Îl pun pe el şi văd că e funcţionabil, dar 
arată caraghios. Mă amuză şi pentru o clipă uit de dezastru. De acum trebuie să mă hotărăsc, dacă să 
plec sau să rămân pe această planetă. Cred că soluţia optimă e să-mi construiesc o navă. Ce bine că 
am urmat un curs despre tot ce înseamnă nave! Dar acum e prea târziu deoarece noaptea trecută n-
am dormit din cauza haosului. Cel puţin mai am o şansă de supravieţuire. 

Ziua 6 
(10:00) De acum trebuie să iau lucrurile în serios. În primul rând o să mănânc calculat, 

pentru a nu rămâne fără provizii. În al doilea rând trebuie să-mi răspund la întrebarea ,,Plec sau 
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rămân?”. Această întrebare m-a frământat de ieri şi cred că în sfârşit, m-am decis. Soluţia optimă 
este de a-mi face o navă cu care să plec. Din păcate îmi trebuie multe lucruri pentru construirea 
navei şi anume bauron, cabluri şi panoul de comandă din bunker. Astăzi m-am decis să fac rost de 
motorul RR2000. Trebuie să mă duc în centrul oraşului, la magazinul de scule să văd ce găsesc. 
Tocmai primiseră un motor nou. Din păcate, acolo lucra Dan, un prieten vechi de-al meu. M-a ajutat 
în multe situaţii şi nu trebuia să aibă un aşa sfârşit… 

(14:00) Acum sunt în faţa magazinului, din care a rămas doar o clădire distrusă. Am reuşit 
să intru printr-o crăpătură. Am luat din magazine câteva scule importante şi motorul.  

(18:00) Când am ajuns la bunker, mi-am dat seama că motorul a suferit câteva lovituri din 
cauza expoziei, iar acesta trebuia reparat. O să am o seară destul de ocupată.  

(22:00) Cel puţin acum este funcţional! Singurul lucru care îmi mai lipseşte este 
combustibilul. Din fericire, există o conductă prin oraş care transportă combustibil. Acum e prea 
târziu. O să plec mâine în expediţie să văd ce pot să fac. 

Ziua 7 
(18:00) După 6 ore, în sfârşit am dat de conducta principală. A trebuit să sap doi metri 

pentru a da de el. Trebuie să iau cât mai mult. 
(20:00) Am luat trei canistre pline. Sper să îmi ajungă pentru o perioadă lungă de timp… 
(22:00) Acum am construit ,,corpul navei”, faţa este uşor rotundă, iar spatele este 

dreptunghiular. Cel puţin mă va scoate de aici! 
Ziua 8 
(18:00) Astăzi este ziua cea mare. Totul este 

pregătit de plecare. Sunt bucuros că voi vizita alte 
planete în căutare de noi specii, dar o parte din mine 
este foarte tristă pentru că acest dezastru a distrus 
oameni nevinovaţi, copiii şi m-a lăsat singur. 

Totuşi întrebarea rămâne: ,,Sunt chiar 
ultimul om de pe Pământ? Nu mai există nici o 
suflare de viaţă?”                                                                                                                          

Va urma… 
 

 
 

După 299 de ani  
Alexandra Sindilar, clasa a VIII-a A 

 
 

Planeta noastră este în pericol… Noi suntem în pericol. De 10 ani ne luptăm cu încălzirea 
globală şi în sfârşit am descoperit că nu putem să facem nimic pentru a ne salva pe noi sau planeta. 

O parte din oamenii de pe Terra vor muri, dar trebuie să facem sacrificii pentru a salva rasa 
umană. 343 de adolescenţi vor fi închişi într-o arcă spaţială. Ei sunt viitorul. Printre aceştia mă voi 
afla şi eu… 

Pe arcă s-au format familii şi rasa umană s-a adaptat condiţiilor. În 2101 arca a fost trimisă 
în spaţiu. Acum este anul 2400, iar aerul de pe arcă mai ajunge doar pentru 4 luni. Scriu asta în 
locul unei stră-stră-stră…hmm, străbunici de-ale mele, scriu asta pentru că mă tem… Mă tem că 
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rasa umană se va sfârşi în 4 luni. Trebuie să facem ceva, trebuie să coborâm înapoi pe Pământ chiar 
dacă riscăm să fim ucişi de radiaţiile puternice. 

Vom trimite 100 de tineri să inspecteze pământul şi să vadă dacă este posibil să 
supravieţuim pe Terra. Nu pot cere aşa ceva unor copii nevinovaţi, aşa că voi merge şi eu cu ei. 
Mâine vom coborî pe Pământ! 

Este ora 7 dimineaţa şi deja m-am îmbrăcat. În două ore ajungem pe Pământ. Simt cum îmi 
tremură tot corpul…Aterizăm! Dar cum nu am băgat de seamă trecerea orelor, aterizarea este 
complicată, vom reuşi. Am ajuns pe Pământ. Toată lumea se împinge… Mi-am pierdut jurnalul şi l-
am căutat în genunchi. Odată ce l-am ridicat, mi-am înălţat şi privirea şi am văzut totul verde, 
proaspăt şi fără gri, fără metal şi cel mai important: Pe Terra se putea trăi! 

 
 
IV.   PROZĂ DESCRIPTIVĂ 

 
 

Apus de soare 
Mihai Bolea, clasa a VIII-a A 

 

 
O altă zi lungă şi obositoare. Parcă nu se mai opresc. Apar una după alta la infinit, numai de 

dragul de a mă întrista. De ce nu se mai opresc? De ce tot apar? Sunt ca nişte giganţi care vin după 
mine şi mă doboară. 

Totuşi, în ciuda acestora, în ciuda tuturor acestor probleme, mă simt bine. Îmi revin cumva. 
Mereu, când se înserează, mă duc la geam, şi admir momentul, trecerea dintre noapte şi zi. Cum se 
poate ca un simplu peisaj să mă ajute atât de mult? Cum se poate ca un apus să mă cureţe de toate 
gândurile rele, să mă facă să mă simt bine, să mă facă să mă încred că ziua de mâine va fi mai bună?  

Apusul de soare, în schimb, mă dispune altfel. Retragerea lui e de o discreţie insesizabilă, 
lumina e din ce în ce mai săracă, razele tot mai subţiri. Îl privesc în tăcere cum agonizează. Bolta 
cerească e scăldată într-o beţie de culori arzânde pe care ochii mei le savurează lacomi. Pentru 
mulţi, poate fi un simplu apus, dar pentru mine, este o binecuvântare. În faţa unui soare care apune, 
gândurile mele se adună din risipirea lor de peste zi, iar eu găsesc mai uşor drumul către mine. 

Ah, iar sunt extenuat... încă un pic şi apune... să mă pregătesc. 
Am ajuns la timp. Cerul era colorat în mov şi galben, în zare formând o linie portocalie, 

unde se afla soarele. Acesta aluneca încet, lăsând loc lunii pline. Şi norii s-au risipit. La capătul de 
îngemănare a pământului cu necuprinsul cerului cobora cu lene parcă un uriaş glob de aur ce 
împurpurase limpedea strălucire a acelei zile. 
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Cum soarele se depărta din ce în ce mai tare, movul a început să absoarbă celelalte culori de 
pe cer. Îl văd la orizont, tot mai jos, tot mai palid şi mai stins. Umbrele încep să învăluie pământul, 
deşi soarele aprins îşi împrăştie flăcările pe tot firmamentul. Se întunecă încet, încet. Aş vrea să nu 
se mai termine, să dureze veşnic. Soarele strălucea în ultimele sale clipe de glorie precum o 
lumânare într-o odaie uşor întunecată, războiul luminilor de mai devreme s-a încheiat. Totul acum e 
albastru închis şi paşnic. Cel puţin până 
la răsărit. Soare şi Lună, de ce vă tot 
certaţi, de ce nu puteţi fi amândoi pe cer 
deodată?  

Apus de soare... cu privirea în 
frumuseţea luminilor roşiatice, cu 
gânduri inspirate de soare şi proiectate 
dincolo de soare si cu dorinţa de a 
ajunge în lumina acestuia. 

Din păcate s-a terminat. Ne 
vedem mâine, apus drag ... 
 
 
 

Prima zăpadă din an 
Cosmina Burcea, clasa a VI-a B 

 
 

Ianuarie…totul era pustiu, copacii plângeau de 
tristeţe pentru că nu aveau frunze, flori, fructe, dar nici 
plăpumioară albă. Norii erau tot mai aspri şi mai duri, vântul 
bătea tot mai tare, până într-o zi, după începerea noului an, 
când am văzut un fulg de nea, care era urmat de alţi fulgi, 
duşi de vânt în toate direcţiile. Parcă era un stol de albine 
agitate. Eram aşa de bucuroasă că a venit iarna! 

Ningea din ce în ce mai tare. Iarna a venit şi a 
îmbrăcat totul într-o haină groasă. Mai întâi fulgii de nea au 
acoperit copacii şi acoperişurile caselor cu o plăpumioară de 
zăpadă, apoi norii s-au transformat în nişte perne albe şi 
pufoase. 

Moş Viscol şi sania lui au sosit! Toţi copacii aveau flori de zahăr, care străluceau. În timp ce 
mă uităm pe geam, mi-a zâmbit un fluturaş de argint. Fluturaşii de argint au acoperit străzile. 
Întinderile albe fiind ca sufletul curat al copiilor. 

Bine ai venit, Regină Albă! 
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Totul si un întreg 
Mihalache Andreea, clasa a X-a E 

 
Priviri. Sărutări. Gesturi. Cuvinte. Lucruri. Momente. Amintiri. Motive. 

Şi când o vezi că radiază de fericire, parcă mai mult ţi se umple sufletul. Când o vezi că zâmbeşte 
cu atâta drag sau îi sclipesc ochii! Ce frumos se împleteşte lumina cu pupilele ce se măresc brusc, 

ceva ce cu greu poţi descrie în cuvinte! 
S-a creat un întreg, frumos, un vis, dintr-o dată. Un simplu 

moment. Mii de priviri. Amintiri din priviri cu sărutări dedicate unor 
gesturi sau simple cuvinte ce compun lucruri deosebit de divine sub 
clar de lună. 

Un singur răsărit ce pătrunde în suflet atât de adânc, urmat de 
golul în stomac, neştiind ce-i cu atâţia fluturi. Se simte, se observă. 
Totul devine un infinit în galaxia plină de stele, toate ale întregului 
pustiu şi totuşi atât de plin. 

Sentimente ce trec şi se întorc ca vântul şi ca gândul prin 
corp ca ploile prin vară.  Zorii zilei se lasă peste un întreg format din 
doi. 

Doi care au existat, există şi vor mai exista până când 
infinitul se sfârşeşte… 

 

Primăvara 
Cosmina Burcea, clasa a VI-a B 

 

Primăvara…  fiica cea mai tânără a bătrânului an, cea aducătoare de bucurie şi voie bună a 
sosit şi la noi cu alaiul ei de flori, lumină şi culoare. Câmpurile şi dealurile sunt înverzite, iar 
livezile se pregătesc să dea în floare. 

În desişuri a albit floarea ghiocelului şi un parfum uşor de toporaşi se răspândeşte la adierea 
vântului. Primăvara a trezit natura la viaţă. Fluturii zburdă, iar albinele harnice îşi încep zumzetele 
printre parfumatele flori. Păsările călătoare par nişte vâslaşi pe marea cerului albastru. Cu o mantie 
plină de lumină, primăvara împarte din pocalul ei tinereţe, voioşie şi culoare. Pretutindeni este 
lumină, cântec şi bucurie.                                                        
 
 
V.        PROZĂ REFLEXIVĂ 
 

Raiul prin ochii mei  
Mihai Bolea, clasa a VIII-a A 

 

 
Se spune că raiul nu poate fi descris în cuvinte. Nimeni nu l-a văzut, dar toţi şi-l imaginează. 

Raiul, eu îl văd ca un loc plin de iubire şi iertare. Consider că, dacă Domnul ne-a ales să mergem în 
Rai înseamnă că a văzut în noi ceva bun. În Rai ajung doar persoanele care au făcut multe fapte 
bune pe Pământ. Desigur, este omenesc să mai greşim, dar Dumnezeu va cântări atent toate aceste 
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greşeli ale noastre, şi dacă le recunoaştem şi regretăm cele făcute, ne va ierta. Uneori facem anumite 
lucruri nepermise, nu din răutate, ci pentru ai proteja sau ajuta pe cei dragi nouă.   

Pe Dumnezeu, îl văd ca pe o persoană bună, înţelegătoare, dreaptă şi cum am mai spus, 
iertătoare. Cu siguranţă, Domnul nu-şi doreşte să trimită cât mai mulţi oamani în Iad şi s-ar bucura 
dacă tot mai multă lume ar asculta cuvântul Domnului şi ar face cât mai puţine greşeli. Domnul ne 
iubeşte, altfel nu şi-ar fi dat viaţa pentru păcatele noastre. Sunt sigură că, Domnului iar plăcea să 
vadă şi pe Pământ, nu doar în Împărăţia Cerului mai multă înţelegere între noi, mai puţină ură, mai 
multă milă pentru fraţii noştrii aflaţi în sărăcie şi suferinţă. Consider că ar fi bucuros să primească 
cu braţele deschise pe toată lumea în Rai.  

Raiul îl văd ca pe un loc fără suferinţă şi boală, fără ură şi minciună, fără sărăcie şi foamete. 
Domnul ştie ce înseamnă toate astea, deoarece prin fiul Său a trăit toate răutăţile oamenilor. Raiul a 
fost creat pentru a le da şansa celor buni să trăiască în pace şi armonie, aşa cum şi-ar fi dorit 
Domnul să fie şi pe Pământ. 

În concluzie, Raiul este pentru toţi oamenii buni şi Domnul s-ar bucura dacă toţi am merita 
să ajungem acolo. 
 

Meditaţie… 
Mihalache Andreea, clasa a-X-a E 

 
 

Aş scrie despre fericire, dacă mi-aş aduce aminte de 
ea… Fericirea nu are staţie, trebuie să urci din mers. Să 
fugi, nu să faci cu mâna să se oprească. E exact ca timpul. 
Nu stă pe loc, chiar dacă asta vreau. 

Sunt peste tot doar feţe triste, dar cine să le 
înţeleagă? Suntem prea tineri pentru a îmbrăţişa tristeţea. O 
lăsăm să vină în valuri, să ne înece la mal. Fericirea şi 
tristeţea sunt exact ca Yin şi Yang: ceva bun unit cu ceva 
rău, împreună formând totul. Pata albă pe pata neagră, 
formează pata gri, iar pata gri este viaţa. 

Totul are atât un început, cât şi un sfârşit. Totul e 
frumos, până când devine urât şi lipsit de farmec. Totul 
există, până când totul se pierde… 

 
 

Lectură de viaţă 
Ştefania Dorobanţu, clasa a VI-a B 

 
 
Citind, totul pare posibil şi există mai multe şanse de a găsi posibilităţi în situaţii critice. 

Experienţele de lectură te pot modela, precum experienţele de viaţă. Unii ne facem mai frumoşi, 
alţii ne urâţim. Fiecare experienţă de lectură este intimă, privată, căci fiecare cititor vine cu alte 
temelii, cu alt bagaj, cu altă aşezare. Ce se întâmplă cu noi, când citim, e greu de explicat în cuvinte. 
O carte propune lumi, deschide drumuri, dar drumurile şi luminile? Nu sunt aceleaşi pentru toţi. 
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Îţi trebuie o anumită dispoziţie sufletească pentru a te arunca în lectură, ca în apa unui râu, 
niciodată la fel, niciodată acelaşi. Cartea este un sprijin. Ea ne ajută să înţelegem şi să pătrundem în 

tainele lumii, a universului. În filele ei putem descoperi sfaturi, 
putem culege înţelepciune şi ne putem ,,adăposti’’ de gurile rele. 

Cărţile sunt de mai multe tipuri şi acestea ne ajută să ne 
dezvoltăm personalitatea, să ne modelăm caracterul şi să creăm un 
uragan de experienţe de viaţă în care să ne cufundăm profund. 
Ficţiunea ne ajută să ne imaginăm scenarii cu fiinţe supranaturale, să 
ne cufundăm în ştiinţă şi termeni. Beletristica ne ajută să descoperim 
personajele prin experienţele, trăirile şi sentimentele lor. Cărţile ne 
aduc în suspans, noi încercând să creăm teorii despre ce se întâmplă 
în viitor, existând multe posibilităţi, având în vedere cu ce o să se 
întâmple în viaţa personajelor. Suntem in ipostaza de a face legături 
în locul personajelor şi de a acţiona împotriva celor negative. Cititul 
ne face mai frumoşi sufleteşte şi ne luminează privirile. Cartea este 
tovarăşul care va fi alături de tine pe viaţă, ai grijă să nu o pierzi! 

 
 

Meditaţie 
Daria Stoica, clasa a VII-a A 

 
Încă din copilărie, societatea în care trăim încearcă să ne impună limite şi să ne transforme 

în roboţei care se aseamănă între ei şi fac doar ceea ce li se spune. 
Nu ştiu restul, dar eu vreau să ies din monotonie. Nu îmi doresc să fac ceea ce fac ceilalţi 

doar pentru a fi acceptată în diferite grupuleţe de ,,roboţei’’. Nu îmi doresc să îmi aleg o carieră pe 
care o urăsc doar pentru că ,,se plăteşte bine’’. 

Consider că toţi ne naştem diferiţi, dovadă fiind faptul că deşi suntem învăţaţi să facem 
literele la fel, fiecare dintre noi are un scris diferit. Problema apare atunci când trebuie să ne 
păstrăm originalitatea. Majoritatea oamenilor îşi doresc să fie acceptaţi în acest sistem monoton, dar 
încercarea de a te integra chiar cu preţul de a nu mai fi persoana care erai, te va face să dispari. Ai fi 
doar o altă persoană simplă care se trezeşte, îşi face rutina de dimineaţă, merge la muncă, iar apoi se 
întoarce acasă şi se uită la televizor. Felicitări, te-ai integrat, dar nu te-ai gândit că plăteşti un preţ 
prea mare pentru asta? 

Acestea fiind spuse, cititorule, îţi dau un ultim sfat. Nu renunţa la visurile tale pentru a le 
îndeplini pe ale altora. 

 
 

Steaua mea 
Georgescu Alexandra, clasa a VI-a  

 
O cunosc de aproape patru ani. M-a învăţat să dresez literele şi cifrele, m-a învăţat să visez, 

să creez şi să gândesc. 
Ochii ei verzi ca nişte smaralde iubitoare mă încălzesc cu privirea lor caldă. Cu zâmbetul ei 

cald şi strălucitor are răbdare tot timpul cu noi. Chiar dacă o mai supărăm, ea tot ne iartă, pentru că 
este ca o mamă pentru noi. 
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Este o femeie deşteaptă şi încrezătoare. Când nu ştiam să împreunăm literele şi cifrele, avea 
un ocean de răbdare să învăţăm. 

Este o femeie ca un trandafir înmiresmat. Tot timpul ne-a ajutat să facem lucruri 
nemaipomenite. A avut timp de patru ani grijă de noi şi ne-a protejat. 

Doamna învăţătoare este un răsărit de soare, este o vară cu soare şi joacă. Este mai mult 
decât o învăţătoare, este o prietenă şi o sfătuitoare a noastră. Căci aşa cum elevii sunt ca nişte copii 
pentru profesori, aşa şi profesorii sunt ca nişte părinţi pentru elevi. 

O iubesc enorm şi va avea mereu un loc special în sufletul meu! 

 
Dacă aş fi ghiozdanul meu! 

Carmen Mihaela Tudoroiu, clasa a V-a A 
 

 
Dacă aş fi ghiozdanul meu, aş fi 

foarte, foarte grasă când intru la şcoală, iar 
seara aş fi slabă. După mine, aş căra foarte 
multe cărţi, caiete, o cutie de sandwich, o 
sticlă cu apă, dar toate astea ar avea şi o 
parte bună, aş fi cărată în spate. Mă 
imaginez turcoaz cu roz, cu multe 
buzunare şi destul de mare, pictată cu 
trandafiri. 

Stăpâna mea nu ştie că la fiecare 
oră îmi iau un caiet şi notez ce spune 
doamna profesoară, eu învăţ. Nu se ştie 
dacă mă întreabă Daria, colega mea de spătar ce este fonetica sau care este formula lui Gauss, ori 
despre epoca metalelor, care este cea mai importantă parte dintr-o casă, de câte feluri sunt 
amestecurile, ce este frunza, din ce este format Pământul ori cine mai ştie ce? 

Ca ghiozdan, trebuie să rămân pregătit, nu aşa cu una, cu două! Dacă stăpânul tău îşi uită o 
carte, dă vină pe tine că nu ai păpat tot, de exemplu atlasul de istorie. Bineînţeles că şi noi, 
ghiozdanele tot singure ne spălăm şi dacă nu ne dăm cu săpun este vai şi amar! Cărăm în fiecare zi 
manualele pe care le mâncăm şi nici să nu îndrăzniţi să credeţi că noi mâncăm dulciuri! Ce 
nedreaptă este viaţa! 

Scuze, trebuie să îmi fac un duş, în special să nu uit săpunul solid. Vorbim mai târziu!  
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CUPRINS 
 
 

I. POEZIE 
- Gânduri, Mihai Bolea, clasa a VIII-a A 
- Mama, Mihai Bolea, clasa a VIII-a A 
- Iluzii..., Cleopatra Banciu, clasa a XI-a A 
- Încătuşată, Cleopatra Banciu, clasa a XI-a A 
- Amăgire, Cleopatra Banciu, clasa a XI-a A 
- Căutare, Cleopatra Banciu, clasa a XI-a A 
- Abisul deziluziei, Cleopatra Banciu, clasa a XI-a A 
- Rămăşiţe, Cleopatra Banciu, clasa a XI-a A 
- Povara sufletului, Cleopatra Banciu, clasa a XI-a A 
- Speranţe încătuşate, Cleopatra Banciu, clasa a XI-a A 
- Profunzime, Cleopatra Banciu, clasa a XI-a A 
- Dor, Andreea Gheţu, clasa a XI-a C 
- Iluzie, Andreea Gheţu, clasa a XI-a C 
- Timpul, Andreea Gheţu, clasa a XI-a C 
- Clipe, Andreea Gheţu, clasa a XI-a C 
- Fidelitate, Andreea Gheţu, clasa a XI-a C 
- Tu, Mihalache Andreea, clasa a X-a E 
- Gânduri, Mihalache Andreea, clasa a X-a E 
- Aripile frânte, Mihalache Andreea, clasa a X-a E 
- Sufletul negru, Marin Theodora, clasa a X-a E 
- Fluturii, Ana Maria Andruşcă, clasa a VII-a A 
- Bucurie, Bianca Alungulesei, clasa a VII-a A 
II. PROZĂ NARATIVĂ 
- Din însemnările unei vrăbiuţe, Mihai Bolea, clasa a VIII-a A 
- Descriere, Cosmina Burcea, clasa a VI-a B 
- Soldaţii, Monica Nevodari, clasa a VII-a B 

 

III. PROZĂ ŞTIINŢIFICO-FANTASTICĂ 
- Călătorie in timp, Mihai Bolea, clasa a VIII-a A 
- Grădina fermecată, Daria Ilie, clasa a V-a A 
- Singurul om de pe pământ, 
- După 299 de ani, Alexandra Sindilar, clasa a VIII-a A 
IV. PROZĂ DESCRIPTIVĂ 
- Apus de soare, Mihai Bolea, clasa a VIII-a A 
- Prima zăpadă din an, Cosmina Burcea, clasa a VI-a B 
- Totul şi un întreg, Mihalache Andreea, clasa a X-a E 
- Primăvara, Cosmina Burcea, clasa a VI-a B 
V. PROZĂ REFLEXIVĂ 
- Meditaţie, Mihalache Andreea, clasa a X-a E 
- Raiul prin ochii mei, Mihai Bolea, clasa a VIII-a A 
- Lectură de viaţă, Ştefania Dorobanţu, clasa a VI-a B 
- Meditaţie, Daria Stoica, clasa a VII-a A 
- Steaua mea, Georgescu Alexandra, clasa a VI-a  
- Dacă aş fi ghiozdanul meu, Carmen Mihaela Tudoroiu, clasa a V-a A 
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