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Motto: „ Cărţile sunt cei mai tăcuţi şi 
constanţi prieteni, sunt cei mai accesibili şi 

înţelepţi consilieri şi cei mai răbdători 
profesori.” 

 
Charles W. Elliot 
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Solzişor 
 
 

Ultimii stropi de rouă îşi iau zborul spre înălţimi. Urcăm domol 
colinele tărăgănate în mijlocul cărora se aşterne balta. Doar verdele pădurii 
desparte cerul de pământ. E linişte adâncă. Un duet plăcut între un greiere 
şi o broască sparge liniştea. 
         Ne pregătim undiţele, aşezăm momeala în cârlig. Simt deja gustul 
peştelui făcut la tigaie. Un foşnet imperceptibil trece ca o mângâiere spre 
vârful undiţei. Cercuri de apă se unduiesc. Trag firul. Din apă se ridică lin 
o geană de lumină. Un fior mă străbate din creştet până-n tălpi. Sunt 
martorul unei întâmplări deosebite. Arcul de lumină creşte, apropiindu-l de 
mâinile mele. 
         Iată-l! S-a ridicat din apa bălţii ca un disc incandescent. Îşi aruncă 
ploaia de raze aurii asupra ochilor noştri plini de mirare. 
        E chiar peştişorul auriu! Solzii şi coada sunt şlefuite în filigran. 
Copleşită de emoţie, cu mâinile tremurânde, îmi întorc privirile spre tata. 
Pregătim vasul cel mare. Scoatem cu grijă cârligul din gura prizonierului. 
        În cateva minute, toţi pescarii ne înconjoară. Nici greierul, nici 
broasca nu se mai aud. Doar strigătele noastre de uimire fac să se 
cutremure locul. Nu ne mai săturăm privindu-l. Temător, peştişorul ne 
imploră să-i redăm libertatea, iar noi, convinşi că împlinirea celor trei 
dorinţe e doar o poveste pentru adulţii care-şi petrec timpul jucând la loto, 
îi cerem să ne ducă cu el în lumea adevăratelor poveşti ale mării. Nu de 
alta, dar am de redactat un text pentru o cărticică, Lumea prin ochii celor 
mici. Pixul nu-mi lipseşte, hârtie găsesc la repezeală, numai peştişorul de 
nu m-ar dezamăgi. 

 Mai timid la început, pe urmă, din ce în ce mai îndrăzneţ, ca o 
Şeherezadă din alte timpuri, peştişorul începe să toarcă firul tămăduitor şi 
reciproc avantajos al poveştii: 

„Din străbuni se povesteşte că la marginea lumii trăia cu atâţia şi 
atâţia ani în urmă o mamă care avea un fiu. Puştiul se numea Solzişor şi 
mai toată vremea stătea la mare şi înota. Cu toate acestea, mama, care 
dorea să-l aibă întotdeauna în preajma ei, nu era fericită de această dragoste 
a fiului ei pentru mare şi deseori îl dojenea sau chiar îl ameninţa. Din 
păcate, totul era pierdere de vreme. Într-o zi, nemaiputând de supărare, îi 
strigă: 
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- Peşte să te faci! 
Şi aşa se întâmplă. Solzişor se prefăcu într-o fiinţă hibridă: jumătate 

se făcu peşte şi jumătate rămase om. Nu i-a mai fost cu putinţă să apară pe 
uscat, ca să se întoarcă la mama lui,  iar mama se prăpădi de durere, 
nemaiputându-l avea alături. 
          Noua înfăţişare nu-l împiedica pe Solzişor să-şi vadă amicii la ţărm 
şi să stea de vorbă cu ei. Tuturor le povestea tot felul de lucruri minunate 
pe care le vedea el în apele mării. Obişnuit, aşadar, să trăiască sub apele 
mării, el cunoştea acum minunăţiile şi tainele  apelor. Bunăoară, ştia că în 
adâncul lor sunt grădini de corali, pietre preţioase şi imense bogăţii de toate 
felurile. Nu-i rămânea necunoscut nici cel mai secret locşor al întinderii 
albastre. 
            Faima lui Solzişor, pentru toate aceste minunăţii povestite, creştea 
din ce în ce mai mult, până când împăratul acelui ţinut hotărî să-l cunoască 
personal. Şi cum Solzişor nu reuşea să iasă din apele mării şi să se ducă la 
împărat, acesta din urmă, însoţit de numeroşi apropiaţi, a venit să-l 
întâlnească pe eroul nostru. Nerăbdător, s-a îndreptat împreună cu suita sa 
spre plajă ca să stea de vorbă cu el, să-i cunoască felul de viaţă, minunăţiile 
şi tainele mării. 

Cei doi stătură mult de vorbă, aşa că Solzişor îi povesti împăratului 
tot ceea ce ştia el despre mare, despre tainele adâncurilor, iar împăratul, 
curios din fire, îi punea mereu noi întrebări. Se întîmplă însă ceva ciudat. 
Deşi răspunsurile erau mereu precise şi bogate în amănunte, împăratul avea 
bănuiala că Solzişor inventa toate poveştile şi hotărî să-l pună la încercare. 
Cu un gest energic, îşi scoase spada de la şold şi o aruncă în mare. 
Solzişor, zvelt, coborî în adâncul mării şi i-o aduse. Nemulţumit, împăratul 
aruncă în mare coroana. La fel de prompt, coroana îi fu adusă. 
           Împăratul, totuşi, nu era mulţumit. De aceea îi spuse lui Solzişor: 
     - Ascultă, Solzişor, acum eu voi arunca acest inel în mare. Dacă îl 
găseşti, îţi dau pe fiica mea de soţie. 
     - Maiestate,  îi răspunse Solzişor, nu-i cu putinţă să mai iei un inel 
căzut în mare şi nici nu e posibil ca eu să vă iau pe fiica de soţie. 
     - Pentru tine totul este cu putinţă, îi răspunse regele. 

- Dacă asta credeţi, spuse Solzişor, aşa o fi. Totuşi, îmi spune mie 
inima că nu mă voi mai întoarce la suprafaţă. Daţi-mi doi pumni de linte. 
Dacă mă întorc, vă voi aduce înapoi inelul, iar dacă nu, vor apărea 
deasupra apei boabele de linte, semn că am murit.  
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Înpăratul aşteptă şi asteptă. După multă vreme se văzură plutind 
deasupra apei boabele de linte. Era semn că bietul Solzişor, omul-peşte, era 
mort. Dar Solzişor nu muri şi nici nu se căsători cu fiica împăratului, ci 
descoperi în fundul mării o altă soţie, o sirenă, alături de care şi azi trăieşte 
mulţumit şi fericit.” 
 Oftând adânc, peştişorul îşi încheie povestea şi se uită în ochii mei 
aşteptând să-l eliberez, iar eu, cu mâna amorţită de cât scrisesem, îi 
îndeplinesc dorinţa. Îl urmăresc cum se pierde în contururile vioaie ale 
undelor, însă tristeţea despărţirii e repede înlocuită de un sentiment de 
satisfacţie. Toată lumea va crede că am muncit din greu să redactez textul, 
în timp ce mie nu-mi rămâne decât să tehnoredactez în tihnă povestea lui 
Solzişor, păstrând restul timpului pentru jocurile cu care-mi hrănesc iluzia 
unei vacanţe de vară fară sfârşit.   
 

  
 

 
 

Raluca Popa, aV-a A 
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Jocul gramaticii 
 

În urmă cu câteva zile, Verbul şi-a adus aminte de o discuţie mai 
veche de-a sa cu Substantivul, cel mai aprig duşman din câte se spunea. 
După ore întregi de cântărit vorbele acestuia,Verbul şi-a dat seama că, 
pentru a le dovedi tuturor că este cel mai bun, ar trebui să concureze cu 
Substantivul. 
-Bună ziua, dragul meu prieten! spuse Verbul Substantivului. 
-Bună ziua, cumetre! Ce vânt te aduce pe meleagurile mele? răspunse 
salutului Substantivul. 
-Am venit să-ţi propun un lucru, un concurs, pentru a dovedi care din noi 
este cel mai bun. Dacă voi câştiga, va trebui să pleci „cu coada între 
picioare” din ţinutul Gramaticii... 
-Şi dacă aş câştiga? ce s-ar întâmpla? 
-Asta vei decide tu. Dar să fii sigur că vei pierde în faţa mea, se făli Verbul. 
-Să zicem că aş câştiga şi tu ai pierde… Atunci tu ai fi nevoit să îmi fii 
slugă pe viaţă şi să suporţi, bineînţeles, ruşinea înfrângerii. Ce zici, 
accepţi? 
-Da, am pregătit totul foarte bine, juriul va fi format din Adverb, 
Conjuncţie şi Prepoziţie. Ei au stabilit deja întrebările concursului. Am pus 
afişe prin tot ţinutul, deci va fi imposibil să nu participi la întrunire sau 
cum vrei tu să-i zici. La revedere şi nu uita poimâine e concursul, în piaţa 
din centru. 
      Concurenţii s-au pregătit fiecare cum a putut mai bine, şansele lor fiind 
realmente egale. Cele două zile au trecut ca fulgerul, iar ei erau acum gata 
să lupte pentru trofeul care îi aştepta la capătul celălalt al tunelului. În piaţă 
se auzea încă de dimineaţă sunetul zguduitor: „Lume, lume, veniţi să vedeţi 
confruntarea dintre Substantiv şi Verb! Astăzi, chiar la noi în piaţă.” 
       Concurenţii erau pregătiţi, acum totul depindea de norocul fiecăruia. 
Verbul era palid, iar Substantivul era roşu ca focul. O voce groasă anunţa: 
„În următoarele momente va începe confruntarea între Substantiv şi Verb. 
Vă rog să vă ocupaţi locurile. Mulţumesc!”. Competiţia fu declarată 
deschisă. Prima întrebare i se adresă, desigur, Verbului şi sosi din partea 
Prepoziţiei. Ea sună astfel: 
-Aş dori să îmi enumeri câteva Prepoziţii, după care să alcătuieşti o 
propoziţie cu una dintre ele. 



 9

-Prepoziţii simple- pe, sub, lângă; prepoziţii compuse- de la, pe lângă. Voi 
alcătui o propoziţie în care prepoziţia va sta în cazul Genitiv. Aceasta sună 
astfel: „S-a năpustit asupra lui”. Vă multumesc! 
      Acum urma substantivul, care însă nu era la fel de sigur pe el precum 
se dăduse până în acest moment. Era roşu ca o roşie şi transpirat ca şi cum 
ar fi fost într-o fabrică în care se prelucra fierul. Întrebarea fu una simplă, 
ca şi cea a Verbului, dar fu din păcate adresată de către Adverb, cel mai de 
neîncredere prieten al Verbului. Ea sună în felul următor: 
- Va trebui să îmi pui la gradul Comparativ  de egalitate  şi de inferioritate, 
în propoziţie, cuvântul „bine”.  
Substantivul se uita direct în ochii Verbului, apoi începu:  
- Voi lua în ordine, prin urmare nu voi mai spune din nou gradul. 
Propoziţiile pe care le propun eu sunt: „El scrie la fel de bine.”, respectiv, 
„El scrie mai puţin bine decât fratele său”. Vă mulţumesc pentru întrebare ! 
         După puţin timp în care s-au verificat răspunsurile, Conjuncţia luă 
microfonul şi anunţă că cei doi concurenţi dăduseră ambii răspunsurile 
corecte. Ceea ce nu ştiau cei doi era că următoarea probă va fi propusă doar 
de Conjuncţie, cea care le purta pică ambilor. Întrebarea era aceeaşi şi suna 
astfel: „Care este definiţia mea, a Conjuncţiei ?” 
         Primul care dori să spună definiţia fu Substantivul care nu greşi 
deloc. Cel de-al doilea fu  desigur Verbul, care inversă două cuvinte între 
ele de emoţie. Acea emoţie l-ar fi putut costa pierderea concursului, dar 
avu noroc de ceilalţi membri ai juriului care îl sprijiniră. Concursul se 
termină cu „decernarea” premiului care era o biată maimuţică din pluş 
oferită de o admiratoare secretă câştigătorului. Problema era acum alta... 
Cine pierduse şi cine câştigase? Asta se întrebau cei doi, Verbul şi 
Substantivul. Răspunsul veni din partea juriului care îi puse pe cei doi pe 
jar: „Niciunul nu a câştigat. Aţi fost la egalitate. Aţi fost la fel de deştepţi. 
Nu am reuşit să facem o departajare între voi doi, deci va trebui ca 
amândoi să rămâneţi în ţinutul Gramaticii”. 
- Cum e posibil ca tocmai eu, Verbul, să nu fi câştigat competiţia? E de 
neconceput!  
-Ce? Nu am câştigat, m-a bătut Verbul? se întrebă alarmat substantivul. 
Nu-i nimic! Nu mă supăr, măcar am jucat cinstit. Oricum ar fi, eu voi 
dispărea din peisaj pentru că voi pleca la unchiul meu Adjectivul. 
        Ceea ce nu ştiau cei doi era că la ieşirea din ţinutul Gramaticii aveau 
să se întâlnească unul cu celălalt. 
-Dar cum e posibil să fii aici, nu ar trebui să te bucuri că nu ai pierdut? îl 
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întrebă Verbul pe Substantiv. 
-Nu mă bucur…,  pentru că nici măcar nu am câştigat. Eu oricum mi-am 
propus să plec din ţinut, aşa că poţi sta liniştit aici, nimeni nu este şi nu va 
fi mai bun ca tine niciodată, deoarece eu nu voi mai fi aici. Ca o ultimă 
vorbă, îţi voi spune, dragă cumetre, că mereu am ţinut la tine. 
Adio,Verbule! 
-Şi eu am ţinut mereu la tine, dar am fost orbit de cei din jurul meu care te 
incriminau mereu de tot răul pe care îl păţeam eu. Adio, dragul meu 
Substantiv! 
Din acea zi, Verbul şi Substantivul au rămas prieteni şi nimic nu le-a mai 
putut zdruncina prietenia.          

 
Iuliana Talmaciu, clasa a VII-a 

 
 

Grafică: Claudiu Roşu, clasa a VII-a 
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Un nou început 
 

Este primăvară. Mireasma plăcută a florilor ne îmbie să ieşim la 
joacă. Eu am pornit, dar ceilalţi sunt de nevăzut şi stau dormind în case. 
Neavând ce să fac mă gândeam oare ce fac florile când  se reîntâlnesc după 
trei luni în care au fost despărţite. Cum stăteam pe treptele scării am auzit 
nişte glasuri cristaline şi ca de copil. 

- Cine vorbeşte? am întrebat.  
- Noi, florile! răspunseră ele. 
- Dar cum puteţi vorbi? 
- Noi am vorbit întotdeauna, dar nimeni nu ne aude. 
- Aha! Deci de aceea sunteţi mereu vioaie şi cu nuanţe de culori 

splendide, deoarece nu vă plictisiţi. 
- Da! Vrei să ne auzi? 
- Sigur. 
- Ia nişte petale de ghiocel şi aruncă-le deasupra ta. Ele te vor 

micşora. 
- Bine! 

Eu am luat petalele şi am făcut întocmai cum mi-au zis florile. 
După ce m-am micşorat, am auzit foarte multe voci. Viorelele ziceau 
cuvinte în chineză, ghiocelul vorbea engleză, lalelele olandeză. 

- De unde ştiţi atâtea limbi? 
- Păi noi, după ce suntem acoperite de zăpadă, mergem în alte locuri 

pentru a înviora peisajele de acolo şi, dacă nu suntem tăiate, ne 
întoarcem înapoi. 

- Aaaaa! Interesant! Deci florile nu sunt nişte simple plante. Ele sunt 
învăţate, vorbesc multe limbi şi ne încântă privirile. 

- Da! Noi avem multe calităţi, dar pentru a ni le putea arăta avem 
nevoie de o persoană. De exemplu, mama ta. Ea se ocupă de noi şi 
ne iubeşte, iar noi drept răsplată îi îmbiem  musafirii şi casa cu un 
miros plăcut. 

- Viata de floare e foarte plăcută. Primeşti hrană şi apă, iar tu trebuie 
doar să stai. 

- Nu-i adevărat! Noi suntem în pericol datorită mingilor pe care le 
putem primi chiar şi de la tine, datorită câinilor, pisicilor şi găinilor 
care scurmă la rădăcina noastră. 
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- Am înţeles! Dar voi cum vă petreceţi o zi? 
- Povestim despre locurile frumoase prin care am fost, oamenii pe 

care i-am întâlnit, şi altele. 
- Şi nu vă plictisiţi? 
- Nu! Niciodată nu îţi ajunge o zi să povesteşti totul. De exemplu, 

vioreaua: ea, de obicei, ajunge în China. Şi cum chinezii sunt în pas 
cu tehnologia toată vara ne umple capul cu chinezării. 

- Şi mereu trebuie să o luaţi  de la capăt? 
- Da, mereu avem parte de un nou început. 
- Ok. Bine florilor. Acum făceţi-mă la loc şi promit că nu vă mai 

lovesc niciodată cu mingea. 
Florile m-au readus la normal, iar eu niciodată nu m-am mai 

comportat urât cu ele, deoarece au un suflet al lor care trebuie respectat. 
Primăvara aduce multe flori care îţi pot da multe informaţii dacă le asculţi.   

 
Dimişcă Cosmin 

Clasa a VI-a B 
 

 
 

 
 

Grafica: Internet 
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Felinarul povestitor 
 

 

 
 
 

A fost odată un 
felinar care dorea să fie poet, dar nu 
putea, pentru că rimele sale nu aveau 
sens. Într-o zi, a decis că e mai bine 
să fie povestitor, dar nimeni nu îl 
asculta, pentru că avea nişte poveşti 
groaznice: 

„A fost odată ca 
niciodată o sirenă cu picioare, care 
sărea din copac în copac. 

Oamenii au hotărât 
să-l schimbe, dar nimeni nu s-a 
apropiat de el pentru că reuşea să-i 
sperie pe toţi cu poveştile lui 
stranii… 

 
 „Am văzut odată un peşte care era să se înece în timp ce 

părinţii lui îl învăţau să zboare. Stătea la suprafaţă şi cerea ajutor. 
Salvamarul pelican a sărit după el, luându-l în cioc şi ducându-l pe 
uscat…” 

Sau: 
„Trăia odată un rândunel cu solzi de aur, căruia i se făcea rău în 

timp ce zbura. Doctorul Vultur i-a spus că are rău de înălţime, ceea ce pare 
imposibil, dar vă spun eu, e adevărat, am văzut şi am auzit eu însumi!...” 

Felinarul a continuat cu poveştile aiurite până într-o zi când un 
om surd, care nu putea fi enervat de ceea ce nu auzea, l-a schimbat cu altul, 
modern. De atunci, strada nu a mai auzit nicio poveste stranie şi parcă şi 
acum îi lipseşte aerul misterios. 

 
Ionela – Georgiana Tănase 

Clasa a V-a B 
Grafica: Intenet 
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Prietenii pãdurii 
 

Este vară. O excursie în munţi ar fi perfectă. De aceea eu şi familia 
mea ne-am gândit să descoperim frumuseţile Apusenilor. 

Am plecat noaptea pe la unu spre munţi. În drum ne-am oprit la 
Peştera Urşilor. Am văzut stalactite şi stalagmite în cele mai ciudate forme. 
Era acolo chiar şi un schelet de urs. Când am ieşit, în timp ce coboram 
dealul ce ducea la parcare, mi s-a părut că văd silueta unui urs printre 
copaci. 
 - E doar imaginaţia mea, mi-am zis.
 M-am suit în maşină şi am plecat mai departe. Dar senzaţia că ursul 
mă urmărea nu puteam să o uit. În timp ce mergeam spre locul de campare 
de la Padiş am văzut râpe adânci şi mulţi copaci tăiaţi. Ajunşi la locul de 
campare am pus cortul. Am pregătit cina şi am făcut un foc de tabără. Cum 
mâncam liniştit am văzut ursul încălzindu-se la foc. Am clipit şi, când am 
deschis ochii, dispăruse. 

- Nu e normal ce se întâmplă aici! mi-am zis eu. 
Am mers la culcare, dar nu puteam să dorm. Dintr-o dată am auzit o 

şoaptă ce mă chema. Am ieşit din cort şi am văzut ursul ce mă urmărea 
care a zis: 

- Bună, Ştefan! Eu sunt Fumurilă. Hai cu mine! Vreau să-ţi arăt 
ceva. 

M-am dus în pădure unde o ceată de animale m-a înconjurat. 
Fumurilă a zis: 

- Noi suntem C.P.P.P, mai exact Comitetul Pentru Protecţia Pădurii. 
Aici locuim noi, dar din cauza defrişărilor pădurii nu vom mai avea ce 
proteja şi nici ce respira.  

- Visez! Nu poate fi real! Să mă lovească cineva! am zis eu. 
Un arici a venit şi m-a înţepat în picior. 
- Auu! Deci e real! Dar cu ce vă pot ajuta? 
- Păi, ne-am gândit că poate ai nişte cunoştinţe care ar putea face 

ceva pentru noi! zise Fumurilă. 
- Am nişte prieteni mai vechi. Staţi să-i sun. 
Am luat telefonul, dar nu aveam semnal. 
- Nu-i nimic! Convorbirile în spaţiu nu necesită semnal! am zis eu. 
Am sunat şi un O.Z.N cu doi extratereştri a venit. 
- Zing, Zong! Ce mai faceţi? 
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- Bine! Care e treaba? 
Le-am povestit totul, iar ei au răspuns: 
- Lasă asta în seama noastră! 
Cei doi au mers la locul de campare al ţapinarilor. Extratereştrii au 

zis: 
- Dacă nu opriţi defrişarea pădurii, veţi face o călătorie dus pe 

Pluto. 
Oamenii s-au speriat şi au fugit imediat. Zing şi Zong au venit şi au 

zis: 
- Misiune îndeplinită! 
- Hai să dăm o petrecere! a zis Fumurilă. 
Am petrecut şi am mâncat plăcinte cu afine făcute de căprioară. 

Dimineaţă m-am trezit în sacul meu de dormit. Ce vis frumos am avut! 
Din acea zi excursiile la munte sunt preferatele mele. 
 

 
 

              
 
 

Ştefan Vraciu, a V-a A 
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Un Paşte cu peripeţii 
 

CAP III: Păştel în America de Nord şi de Sud 
 
După cum bine ştiţi, deoarece Păştel nu a ratat niciun oraş din Europa sau 
Africa, Păştina i-a făcut un tort mare de morcovi, cu cremă de morcovi, 
însiropat în sirop de morcovi, cu cremă de morcovi, ornat cu frişcă de 
morcovi şi morcovi felii. Dar era atât de mare, că iepuraşilor le-a luat cam 
o oră să termine tortul, iar restul de două ore, Păştel le-a petrecut cu fiul 
său, Păşticel, stând pe pat şi jucând jocul video “ Găseşte toţi morcoveii!”. 
 Lui Păştel i-a părut rău că nu a mai avut timp, deoarece vroia să 
tragă o fugă la magazinul Teleportus şi să ia un Teleportus 4000, cu durată 
de teleportare de 1,30676 secunde, nu de 10,99 ca Teleportus 500B al său. 
Dar asta este! 
 Ceasul cel ciudat sună. 

-O.K! trebuie să plec! zice Păştel. Ce îmi mai faci dacă nu ratez 
niciun oraş nici de data asta?  

- Îţi fac un cadou surpriză, zice Păştina. 
- Care e? 
- De ce crezi că se numeşte surpriză? Nu trebuie să ştii! 
- Gata, m-ai surprins! Care e cadoul? 
- Nu plecai undeva? întreabă Păştina, încercând să iasă din subiect. 
- Bine, am plecat. Pa! 
Şi Păştel se înfăşoară în mantia sa roşie şi sclipitoare şi dispare. 

Păştel îşi dă mantia jos şi se uită în jur. 
-Ce bine! Sunt unde trebuie! În New York… 
Şi iepurele îşi continuă operaţiunea: „Ouă pentru toţi, salariu mărit 

pentru mine” , ajungând la partea a treia numită: „Careicadoulsurpriză?”. 
Şi împărţi ouă la toţi, apoi îşi continuă drumul prin: Chicago, 

Denver, Los Angeles, Ancorage, Honolulu etc. 
Dar aventura nu se termină aici. Păştel trebuie să meargă şi prin 

America de Sud. Prima oară, iepurele, a mers în Rio. Apoi au urmat: 
Manaus, Fortaleza, La Paz, Rio Verde, Salvador. Dar când să se 
teleporteze spre Brasilia, mantia îl teleportă la marginea unei jungle şi apoi 
îl acoperi pe Păştel într-un fum negru şi gros. Iepurel ieşi din fum ca un 
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magician din filme, dar în loc să facă „Ha, ha, ha, ha, ha” el face „chh, chh, 
chh” (tuse). 

-Chh, chh, chh! Nu acum! Poimâine iau banii din puşculiţă şi 
cumpăr un Teleportus 4000. 

Iepuraşul îşi scoate harta, adică atlasul de bio-geografie, şi se uită în 
el. 

-Aşa... deci... ca să ajung în Brasilia... trebuie să merg... desigur, 
prin jungla din faţa mea. Aş vrea să vă spun pe de rost animalele din 
junglă, dar am lipsit la acea lecţie... eram bolnav. 

Dar să nu-l credeţi pe Păştel. Acesta chiulise de la oră. De ce? Nu 
ştiu! 

- Aşa..., zice iepurele,... deci... unde e?... Aha! Deci animalele sunt: 
„şarpele boa, caimanul, puma, jaguarul, maimuţe... Dintre aceste animale, 
cele carnivore mănâncă orice când sunt flămânde”. Bine, o să fie floare la 
ureche, dacă şi-au luat cina. Dacă nu, floarea o să fie ofilită şi o să fie la 
căpătâi. Stai puţin! Este noapte, deci animalele ar trebui să fie adormite. 
Aşa că e bine să nu fac zgomot şi atât. 

Eu sper că Păştel are dreptate, dar dacă animalele sunt flămânde 
stau şi noaptea la pândă. 

Iepuraşul, cu paşi micuţi ca de şoricel, înaintă prin junglă. La 
fiecare foşnet, lui Păştel i se făcea părul măciucă, iar la fiecare pârâitură un 
fior de gheaţă cobora pe spinarea iepurelui. 

Cum mergea el prin jungla deasă şi aproape de nepătruns,  dădu de 
un fel de poieniţă fără copaci, iar mai departe de iepure era un râu. Dintr-o 
dată, un animal ciudat, lung de vreo patru metri, ce se târa pe patru picioare 
scurte, se apropie de iepure şi deschise gura sa enormă. Păştel spuse: 

- Deci, care e problema ta? Te doare un dinte? Te ustură în gât? 
- Nici una, nici alta! Eu sunt un caiman şi mi-e foame. 
- Da, ştiu! Te doare! zice iepurele. 
- Am zis că mi-e foame şi vreau să te mănânc. 
- Da! Nu trebuie să repeţi! Te doare şi vrei să te ajut! Asta a zis şi 

ghepardul în savană. 
Iar caimanul îl lovi cu coada, la fel ca ghepardul. 
-Hei, nu era necesar asta! zice revoltat Păştel. Ghepardul m-a lovit 

pentru că nu-l înţelegeam, dar pe tine te înţeleg. 
- Ba nu mă înţelegi! răspunse caimanul şi mai revoltat. Am zis că 

mi-e foame şi vreau să te mănânc! 
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 - Aaa... face Păştel. Aş vrea să rămân la cină, dar sunt vegetarian, 
nu suport friptura de iepure. 
 - Nicio problemă! spune caimanul. Mai mult pentru mine… 

Caimanul se apropie din ce în ce mai mult. Speriat, Păştel o ia la 
goană, iar reptila degeaba mergea după el. Era prea lent şi se duse în râul 
său. Iepurele nu se opri din goană până ce nu găsi un loc unde râul era mai 
puţin adânc, îl traversă, apoi o zbughi din nou prin junglă. Însă bietul 
Păştel se opri, când în cale îi sări o pumă. Aceasta spune: 

- Nu te chinui să fugi! În junglă sunt mai rapid ca tine. Vrei să 
jucăm ceva? 

- Ce? întreabă iepurele ghemuit şi speriat. 
- Mă gândeam să ne jugăm de-a gătitul, răspunde puma. 
- Ce gă-găteşti? întreabă iepurele cu un nod în gât. Te-te avertizez 

că sunt vegetarian. 
- Ce păcat! Fac o supă de iepure excepentă. Mama mea, Pumela, m-

a învăţat să o fac. 
- Poftă bună!  Dar de unde ştii tu ce-i ăla iepure, că pe aici nu există 

aşa ceva? 
- Am emigrat din S.U.A. şi acolo există. 
- Bine. Poftă bună, îţi zic din nou! 
Dar iepurele nu-şi termină bine vorbele, că puma sări pe el. Norocul 

lui a fost acela că două creaturi  îl luară pe sus şi-l urcară într-un copac, iar 
puma căzu în bot. După ce se ridică, aceasta spuse: 
 - Ce bine! Maimuţe! Atunci o să fac fripturăă maimuţească cu 
garnitură de iepure. 
 - Ba nici gând! Se maimuţări una dintre maimuţe şi apoi începu să 
facă: hu, hu, ha, ha, hi (limba maimuşească) şi alte douăzeci de maimuţe 
apărură cu câte vreo cinci pietre. 
 - Să ştiţi că eu glumeam! Sunt vegetarian. Şi acum plec! 
 Dar puma nici nu se roti bine să plece, că şi începu asaltul cu pietre. 
Vreo trei o nimeriră în cap, altele în coaste, două în picior, şi puma, abia 
mergând, reuşi să scape. 
 Apoi maimuţele se strânseră în jurul lui Păştel şi începură să se 
holbeze la el. 

- De ce vă uitaţi aşa la mine? 
O maimuţă sâsâită spune: 
- Esti un iepue de Pasti, nu? 
- Da, de ce? 
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- Se bine! Copii, venisi în coa’! 
Şi cam zece pui draguţi de maimuţă apărură. 
- Vrem să ne dai şi nouă ouă! 
- Bine… 
Păştel scoate câte un ou pentru fiecare, iar aceştia le mâncară 
numaidecât. 
- Acum mă duceţi, vă rog, în Brasilia? întreabă iepurele. 
- Cu plăsere. Hai în spatele meu! 
Şi maimuţa îl luă şi, din cracă în cracă, îl duse afară din junglă. 
Maimuţa spune: 
- Ia-o pe acolo şi vei ajunge în Brasilia! 
- Mersi! 
- Să vii şi la anul, te rog! 
- Bine. La revedere! răsună vocea iepuraşului ce o zbughise spre 
oraş. 
Apoi cu mantia ce-şi revenise, mai merse şi la Rio Grande, Chile, 
Buenos Aires etc. 
Apoi frânt şi curios să vadă care e cadoul, Păştel se întoarce acasă. 
Acolo... 
-Surpriză!!!se auzi din gurile a zeci de animale. 
Se pare că în lipsa lui, Păştina a dat o petrecere surpriză. S-au 

adunat toate rudele şi prietenii, însă unii dintre ei erau afară unde s-a dat şi 
petrecerea, fiindcă nu toate animalele încăpeau în casă. Acolo se aflau: 
Fraţii Păştin, Păştic, nepoţii Păşticu, Păştica, Păşticica, Păşticuţ. Dar şi 
prietenii: Iepurilă, Iepuroi, Iepurica, Iepurel, Căpriţa, Căprel, Ursulache, 
etc. Petrecerea era grozavă… 

Dintr-o dată se făcu linişte. Păştina veni cu un cadou învelit frumos. 
Păştel îl desfăcu nerăbdător. Acesta ţipă. 

- E teleportus 4000!!! O zic din nou: ce bine e să fii iepure de Paşti! 
Acesta e Paştele pe care cu siguranţă nu-l va uita nimeni.  

 
Claudiu Neculau, clasa a VII-a 
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Aventuri în spaţiu 
 
 

 
 

Era o zi de vară. Nimic nu părea 
neobişnuit, dar nimeni nu ştia ce 
plăsmuia N.A.S.A. Ei aveau în 
gând să găsească altă galaxie, şi 
probabil şi alte forme de viaţă. 
Dar a apărut o problemă: pe cine 
să trimită în această misiune 
extrem de periculoasă! Până la 
urmă coordonatorii proiectului dr. 
Fill şi dr. Nill au decis să-l trimită 
pe astronautul Alan Crouch şi pe 
câinele lui Chuck.

Odată ce toate au fost pregătite, s-a ajuns şi la ziua cea mare a decolării. 
Alan nu era înspăimântat de aventură, din contra el încerca să-l 
îmbărbăteze pe Chuck care schelălăia de noaptea trecută. 

- Haide, Chuck! Nu o să fie aşa de rău. Nici nu o să îţi dai seama 
când o să treacă timpul. 
După ce Alan şi Chuck se îmbarcară în navă, începu numărătoarea 

inversă. 
- Cinci, patru, trei, doi, unu, zero! Decolarea. 
- Adio naţiune! zice Alan. 
- Ham! Ham! latră Chuck. 
- Adio! ziseră Fill şi Nill. 

După câteva ore cei doi ajunseră în dreptul lunii, iar Chuck începu 
să latre, că doar orice câine care se respectă latră la lună. 

- Sper să trecem mai repede de lună, căci câinele acesta mă disperă. 
Face mai rău ca atunci când a avut pureci. 
Într-un final, spre bucuria lui Alan, au trecut de lună. 

- A dat Domnul să înceteze şi Chuck din lătrat. Încă puţin şi făceam 
o criză. 
După aceea Alan a observat că se deplasează cam încet şi că în 

ritmul acela nu o să ajungă niciodată în altă galaxie; atunci şi-a zis că ar fi 
bine să-i contacteze pe Fill şi Nill. 

- Bună, Fill şi Nill! 
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- Bună, Alan! Ce s-a întâmplat? 
- Păi mi se pare că mergem prea încet, iar în ritmul acesta o să ajung 

în altă galaxie într-o mie de ani. 
- Cred că am uitat să-ţi spunem. Sub bord este un buton mare şi roşu 

pe care dacă îl apeşi vei merge cu o viteză aşa de mare încât vei ieşi 
imediat din sistemul nostru solar. L-ai găsit? 

- Tot ce am găsit este o cutie de pizza. 
- Cred că ne-a rămas de la inaugurarea rachetei. 
- Fir-ar voi să fiţi! Mie nu mi-aţi păstrat nicio bucată 
- Dacă te întorci înapoi şi îţi îndeplineşti misiunea îţi dăm câtă pizza 

vrei. 
- Ok! Am găsit butonul. 
- Apăsaţi-l şi drum bun. 
- Merci! Pa! 
- Pa! 

Alan a apăsat butonul şi în secunda următoare se simţeau turtiţi ca 
sardinele într-o conservă. Alan stătea în scaun, iar Chuck se ţinea cu 
ghearele de scaunul astronautului. Cu mult noroc cei doi, după oprirea 
motorului, erau vii. 

- Uau, Chuck! Ce a fost asta? Mai eşti întreg băiete? 
- Ham-ham-ham. 
- Ok! Deci hai să mergem să vedem ce planete mai găsim. 
- Ham! 

Cei doi au mers prin spaţiu până au ajuns la o planetă, jumătate 
roşie şi jumătate albastră. 

- Uau, ce planetă! Ce o fi având de e aşa? Hai să mergem să aflăm! 
Ei au inspectat prima dată în partea roşie a planetei. 

- Uah! Ce aer înăduşitor! Nu cred că cineva ar putea trăi aici! Ce zici, 
Chuck, să mergem şi pe cealaltă parte. 
Chuck a dezaprobat printr-o mişcare scurtă şi sugestivă a capului. 

- Ok! Cum vrei tu! Să mergem la următoarea planetă. 
S-au îmbarcat din nou pe navă şi au pornit din nou la drum, dar în 

calea lor spre noua planetă avu loc un incident foarte ciudat: nava a nimerit 
în mijlocul unei furtuni de asteroizi… 

 
Cosmin Dimişcă, clasa a VI-a B 

 
Grafica: Internet 
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O zi de vară 
 

Într-o zi de vară, 
Una foarte specială, 
Soarele s-a întâlnit 
Cu Luna a vorbit. 

 
Pentru că era dimineaţă 

Luna pleca la piaţă, 
Iar Soarele pofticios 
A rugat-o politicos: 

 
Draga Lună, te rog frumos, 

Cumpară-mi şi mie un 
Căţel de abanos,  

Să-l leg de un alun. 
 

Dragă Soare, nu am bani  
De-abia mi-ajung 

Să cumpăr pelicani, 
Pentru drumul lung 

Ce-l fac s-ajung 
Pe cer. 

 
 

   Matei Bosînceanu, cl. a VII-a 
 

 

                 Grafica: Internet 
 



 24

Procesul mincinosilor 
 

   Broasca se plimba tristă pe malul apei. Ea fusese dată afară din 
casa ei pentru că nu îşi plătise chiria de câţiva ani. Avea de gând să-şi caute 
o altă casă, una unde nu mai trebuia să plătească chirie în muşte unei 
familii interlope de broscoi. Trebuia să-şi recupereze şi mormolocii care 
vor munci până la extenuare pentru a plăti chiria domnului Brosleone. 
Ţinea la educaţia lor şi nu ştia cum se vor comporta ei, ţinând cont că 
chiria era enormă. Ţopăind gânditoare, nu îşi dădu seama că s-a izbit de un 
ulcior ciobit la gură dar care semăna cu uşa unui palat. Putea să-şi facă 
acolo propria împărăţie şi să se răzbune pe familia Brosleone pentru chinul 
provocat atâţia ani. Şi-a luat inima în dinţi şi s-a dus la familia Brosleone 
să-şi recupereze puii şi  să se mute din locul condus de tirani. 
          Ajunsă la uşa familiei de interlopi, a început să-i fie frică, văzând de 
câţi broscoi era înconjurată. Deodată se auzi o voce: 
 - Intră, broască neînsemnată! 
 - Domnule Brosleone, dă-mi mormolocii înapoi! 
 - Cu ce drept ceri asta? 
 - Voi pleca pentru totdeauna de aici. 
 - Bine, pleacă şi ia-ţi şi puii cu tine, iar dacă vei spune cuiva despre 
noi vei regreta!!! 
  Broasca plecă fericită, cu alaiul de mormoloci după ea. Ajunsă la 
ulcior broscuţa le zise: 
 - Priviţi! Suntem acasă! Uitaţi ce palat avem aici! Aceasta va fi 
noua noastră casă. 
 Din spate se auzi un glas piţigăiat: 
 - Nu prea cred! E casa mea acum. Am venit să o mobilez. 
 - Şoarece piţigăiat, asta e casa mea. Tocmai ne-am întors din 
vacanţă şi ne luăm casa înapoi. 
 - Şi când ai venit tu acasă, broască sărantoacă? 
 - Pe cine faci tu sărăntoacă, sărăntoaco? 
 - Cum îndrăzneşti? Casa asta este moştenire de la bunicul meu! 
 Auzind cearta, un arici s-a apropiat de ele: 

- De ce vă certaţi, doamnelor?  
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- Madam Şoarece Nebun pretinde că aceasta este casa ei, deşi eu 
stau aici de ani buni şi tocmai ne-am întors din vacanţă! spuse 
broasca înfuriată. 
- Ei bine, broasca asta hoaţă revendincă pe nedrept comoara  
familiei mele! adăugă şoarecele. 
- Doamnelor, e clar că una din voi minte, sau chiar amândouă, 

pentru că asta  e casa mea. A fost cadou de nuntă de la naşul mare. 
Toţi au început să se ia la ceartă, până când sosi poliţistul barză, 

chemat de animalele deranjate de zgomot. 
- Ar trebui să vă arestez pentru tulburarea liniştii publice şi să 

încercăm cumva să rezolvăm acest conflict! 
Cele trei animale au fost chemate pe rând la audieri şi s-a hotărât că 

un proces era cea mai bună soluţie. Martorii, avocaţii şi judecătorul au 
intrat în sala de judecată. Judecatorul Iepurilă spuse: 

- Am aflat povestea tuturor şi tot ce pot spune până acum e că cel 
puţin doi dintre acuzaţi mint. O să-l luăm pe fiecare în parte cu dovezile 
lui.  

- Este chemat la boxa acuzaţilor domnul Arici, spuse aprodul 
greiere. 

- Domnule Arici, am auzit că ati primit casa ca dar de nuntă de la 
naşul mare. Aveţi vreun certificat de căsătorie care să dovedească faptul că 
nunta a avut loc? 

- Nu! Relaţia noastră nu a durat mult. Ne-am despărţit imediat după 
nuntă şi totuşi casa mi-a rămas mie. 

- Imi puteţi da numele naşului dumneavoastră? 
- Desigur! Domnul… Ţepos. 
- Noi ţi-am luat-o înainte, spuse viclean judecătorul. Il chem ca 

martor pe domnul Ţepos... Domnule Ţepos, este adevărat că l-aţi cununat 
pe domnul Arici? 

- Da, e adevărat! 
- Şi este adevărat că i-aţi oferit drept cadou de nuntă, o ulcică mare 

cât un palat?  
- Un  palat? Eu stau într-o gaură în pământ şi lui îi dau un palat?  
- Deci... negaţi spusele finului dumneavoastră? 
- Da! 
- Domnule Arici, este clar că aţi minţit, deci casa nu e a 

dumneavoastră.  Părăsiţi sala de judecată! 
- Este chemată la boxa acuzaţilor doamna Şoarece. 
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- Doamnă Şoarece, la câţi ani a murit bunicul dumneavoastră? 
- La 68 de ani. În 2001. 
- La câţi ani a construit casa? 
- La 15 ani. 
- Deci casa are o vechime de 62 de ani. 
- Da, cam aşa. 
- Trebuie să vă spun că minţiţi. Experţii noştri au spus că ceramica 

nu are o vechime mai mare de 2 ani. Şi mai mult decât atât, am verificat 
registrele şi niciunul nu a afirmat existenţa vreunei case-ulcică în acea 
zonă. Vă rog să părăsiţi sala de judecată. O chem în boxa acuzaţilor pe 
doamna Broască. Doamnă Broască, când aţi sosit din vacanţă? 

- Acum două zile, însă pe copii i-am adus din tabără mai târziu. 
- Hmmm, interesant. Am chemat un martor din baltă. Puteţi intra, 

domnule Luigi Brosleone. Domnule, ce ştiţi despre doamna Broască? 
- Ştiu că nu îşi permite o vacanţă. E în datorii până la gât. A venit la 

noi şi a zis că se mută din baltă pentru a găsi o casă mai bună. 
- Deci, doamna Broască minte, toţi mint. Însă casa nu aparţine 

nimănui din câte am verficat. Aşa că, cel care a ajuns primul la ea o va 
revendica. Din câte ştiu eu, ariciul a profitat de cearta celor două pentru a 
face rost de casă. Şoricelul ajuns ieri acolo, însă noi, fiind în căutarea unui 
criminal, am surprins broasca într-una din poze inspectând casa, acum 
două zile. Deci, prima care a ajuns la casă a fost broasca. Casa este a 
broaştei. Sentinţa este definitivă şi irevocabilă! 

Broasca se duse bucuroasă la judecător:  
- Multumesc, domnule judecător. Ştiam că veţi face dreptate. 
- Asta e meseria mea. Şedere plăcută în noua ta casă! Şi să nu mai 

minţi niciodată la tribunal! 
Ajunsă la noua casă cu mormolocii după ea, broasca urmări şocată 

cum o gospodină umplu ulciorul cu apă şi se îndreptă cu el spre o casă. 
Probabil că femeia îl pierduse în acel loc, în urmă cu ceva timp... 

 
Iustina Blaga 
clasa a V-a B 
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Peştişorul norocos 
 

A fost odată ca niciodată un peştişor fericit care trăia alături de 
părinţii săi într-un lac de la marginea pădurii. 

 Nenorocul lui a fost ca într-o zi frumoasă să vină un pescar şi să-l 
pescuiască tocmai pe el. Peştişorul se trezi aruncat într-o găleată sub un 
capac din plastic. Începu să înoate cât de repede putea, doar-doar va reuşi 
să dea jos capacul şi să scape. Zadarnic, pescarul trânti un bolovan peste 
capac încât nici aerul nu mai intra. Atunci peştişorul se ruga ca pescarul să 
mai prindă un peşte şi când va feri capacul, să poată fugi.  

În scurt timp, rugămintea lui se îndeplini şi peştişorul ţâşni afară din 
găleată şi căzu pe pământ fără să fie văzut de pescar.  Locul unde a scăpat 
peştişorul era o câmpie întinsă, dar arăta mai degrabă ca un deşert.Nu mai 
zărea apa în care erau părinţii lui. 

 Întâmplarea făcu ca tocmai atunci să înceapă să plouă.Pe pământ se 
formase un mic pârâiaş. Peştişorul se lăsă în voia pârâiaşului. După vreo 
două ore de înotat, ajunse într-o mică apă stătătore. 

După o cercetare atentă a „bazinului”, a descoperit o ţeavă. Dar, din 
păcate, ţeava era prea subţire pentru a intra pe acolo. Bine că şi-a adus 
poţiunea magică pentru slăbit. Când a deschis-o, poţiunea s-a contopit cu 
apa. Când ultima moleculă din poţiune aproape se dispersase, a înghiţit-o şi 
a putut trece prin ţeavă. 
   Îi venea să ţipe de bucurie la gândul că la capătul celălalt al ţevii îl 
aşteptau părinţii lui. 
Mare i-a fost surpriza când a alunecat din ţeavă direct în găleata pescarului. 
Îşi spuse că probabil pescarul era un om bun şi că ar trebui să-i 
îndeplinească trei dorinţe pentru a fi liber. 
Cu voce timidă, peştişorul strigă la pescar: 

- Mărite pescar, eu sunt peştişorul de aur cu solzii de argint şi îţi pot 
îndeplini oricare trei dorinţe, dacă mă arunci înapoi în apa de unde 
m-ai prins! 

- Da, da, vezi să nu! Toţi promit că-ţi dau şi, de fapt, îţi iau. Dar 
pentru tine mai risc o dată: 1.Vreau o casă cu 45 camere. 2.Vreau 
un Jeep 16x16. 3.Vreau o pensie specială de 50,000 $. 

- Bine, mărite pescar, voia ţi-e îndeplinită! 
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Şi aşa a ajuns peştisorul nostru la părinţii săi, şi au trăit fericiţi până 
la adânci bătrâneţi. 
Între timp, au crescut taxele si impozitele, iar pensiile speciale s-au 
recalculat. 
Într-o zi,  mama peştişorului zise: 

- Într-o viaţă de peşte am îndeplinit multe dorinţe multor oameni, şi 
niciodată nimeni nu mi-a cerut un bilet la operă sau la teatru! 

 
Tudor Adrian Gîngă, clasa a V-a A 

 

 
 
 
 

Grafica: Internet 
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Reţetă pentru o vacanţă perfectă la munte 
 
 

Ingriedente: 
‐ Pentru drum ai nevoie de: 

‐ 1 maşină mare, bagaje (nu contează numărul, atât timp cât 
portbagajul e mare),             

‐ 1 şofer  (de obicei, tatăl), 10 kg ronțănele, 1 MP3\MP4 player 

‐ Pentru destinație ai nevoie de: 1 tată amuzant, 1 mamă îndrăzneață, 
1 frate cu care să te distrezi (!un frate enervant taie compoziția!), 1 
cameră foto\video, 10 t chef de distracție, sare şi piper după gust. 

Mod de preparare: 

Într-o maşină mare se sparg cu atenţie valizele, se adaugă membrii 
familiei şi se zbate bine timp de cinci ore plictisitoare. Dacă plictiseala e 
prea mare, se adaugă MP3 player-ul şi nişte glume ale tatălui. 

La destinaţie se ia cheful de distracţie şi se presară fără măsură 
peste membrii familiei. Se adaugă şi camera de filmat şi... Peşteri, păduri, 
drumeţii(am ajuns în vârf... ce tare e!) 

Soarele coborând, taie amestecul, deci trebuie mers la pensiune, 
unde se adaugă un grătar, o muzică bună şi un foc de tabără. 

După ce se amestecă bine, se lasă la cuptor o lună, două. 
Dacă v-a plăcut reţeta, repetaţi-o în fiecare vară. 

 
 

Claudiu Neculau, clasa a VII-a 
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Grafica: Claudiu Roşu, clasa a VII-a 
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Aventurile lui Tom 
 

A fost odată un băiat pe nume Tom. Acest băiat era tare obraznic şi 
neascultător. Mama lui îi spunea în nenumărate rânduri să fie cuminte şi 
respectuos cu toată lumea. Însă lui Tom nu prea îi păsa de ce spunea mama 
sa.  

Într-o frumoasă zi, Tom plecă împreună cu prietenul său, Oto, în 
pădure. Lui Tom îi venea să facă glume cu prietenul său, aşa că începu să-l 
sperie, spunându-i că a auzit un zgomot înfiorător. După un timp, cei doi se 
aşezară lângă un stejar foarte bătrân. La câţiva paşi de ei se afla o peşteră 
foarte întunecoasă. Oto merse la un izvor ce se afla în apropiere. După ce 
plecă, lui Tom i se păru că aude o voce din peşteră ce îi spune: 

- Tom, vino! 
- Nu vreau, îmi este teamă. 
- Tom, vino, nu voi păţi nimic. Apropie-te! 

Tom, speriat, se apropie încetişor de peşteră. Atunci iar se auzi 
vocea: 

- Aşa, Tom, apropie-te! 
După ce intră în peşteră, Tom se uită în toate părţile şi spuse: 

- Unde eşti? Nu te văd? 
- Mergi înainte. Vei vedea că mă vei găsi. 

Tom continuă să meargă înainte. În acest timp, Oto se întoarse la 
stejar. Însă Tom nu se zărea nicăieri, aşa că începu să strige: 

- Tom! Tom! Tom! Unde eşti? 
Însă nu primi niciun răspuns. Lui Oto îi era teamă pentru prietenul 

său. Dar Tom înainta în peşteră. La capătul peşterii se zărea o lumină şi 
Tom spuse: 

- Capătul peşterii? Ce bine. În sfârşit ies din peştera asta întunecoasă. 
Vocea iar se auzi. 

- Bravo, Tom! Un pic mai ai. 
Tom începu să alerge şi ieşi din peşteră. 

- Unde sunt? Ce s-a întâmplat? 
- Eşti pe tărâmul unicornilor. 
- Ce? Ce caut eu aici? Mie nu-mi plac unicornii. 
- Tom, ascultă! Avem nevoie de tine. Trebuie să o distrugem pe 

vrăjitoarea care a pus stăpânire pe tărâmul nostru. 
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- Şi ce trebuie să fac? 
- Tu eşti un copil obraznic care poate să o distrugă pe vrăjitoare. 

Punctul ei slab sunt vorbele urâte. Dacă vorbeşti urât cu ea, o poţi 
distruge. 

- Dar asta puteţi face şi voi. 
- Noi? Nouă ne este teamă de ea. 
- Dacă aşa stă treaba, am să vă ajut.  
- Atunci hai să mergem la casa vrăjitoarei!  

Cei doi se îndreptară spre casa vrăjitoarei şi, de cum ajunse, Tom 
începu să îi adreseze vorbe urâte, iar aceasta se prefăcu în fum. 

- Îţi mulţumesc, Tom, pentru ce ai făcut pentru regatul meu. 
- Nu aveţi pentru ce. 
- Tom, ai grijă să nu spui nimănui ce ai văzut aici. 
- Aşa va fi. 

Şi Tom plecă spre casă. La capătul peşterii îl aştepta Oto. De cum îl 
zări, Oto îi spuse: 

- Unde ai fost? 
- În peşteră. Eram curios să văd ce e în ea. Şi te avertizez că e foarte 

întunecoasă. 
- De la atâta aşteptat mi s-a făcut foame. Hai să mergem acasă. 

Şi cei doi se îndreptară spre casă ca şi cum nimic nu s-ar fi 
întâmplat. 

 
Tănasă Sorina, clasa a VI-a B 
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Sfatul bătrânilor 
 

A fost odată, în vremuri de mult apuse, o împărăţie unde tradiţia 
impunea uciderea bătrânilor după ce aceştia îşi pierdeau puterile, pentru a 
nu mai fi o povară.  Bătrânii erau ucişi de fiii lor, dacă îi aveau; dacă nu, 
împăratul îşi trimitea gărzile să-i omoare, în acest fel respectând tradiţia. 

Într-un sat, trăia un flăcău cuminte, care nu a vrut să-şi omoare 
tatăl, căci îl preţuia mai mult decât pe oricine pe lume. El a căutat o 
ascunzătoare pentru bătrân şi a găsit o pădure în care gărzile împăratului nu 
aveau să-l caute. Acolo l-a ascuns pe tatăl său, ducându-i zilnic mâncare şi 
cele necesare, ca să nu-i lipsească nimic. 

Tot în acel timp, într-o peşteră mare şi înşelătoare trăia un balaur. 
Gărzile au descoperit peştera şi au primit ordin de la împărat să răpună 
fiara. Astfel, în fiecare zi erau trimişi câte zece viteji la peştera balaurului, 
dar cum intrau, se rătăceau şi nimeni nu le mai afla urma. 

Veni şi ziua în care flăcăul cel cuminte trebuia să intre în peşteră, 
cu alţi nouă tineri. El s-a dus mai întâi la tatăl său, să-i ceară sfatul şi să-şi 
ia rămas bun. Bătrânul ştia că peştera era mare şi înşelătoare şi l-a sfătuit să 
meargă pe iepe care abia fătaseră şi să lege mânjii la gura peşterii. 

Feciorul le spuse şi celorlalţi să facă la fel şi, după ce legară mânjii, 
încălecară pe iepe şi intrară în peşteră. Au scotocit prin toate cotloanele, 
până au găsit balaurul, cu care s-au luptat crâncen, până la epuizare. Până 
la urmă, fiara a fost răpusă, iar flăcăii au încălecat,iaru iepele, cuminţi, i-au 
condus la mânjii lor, ca nişte mame grijulii. 

După această izbândă, flăcăul s-a dus ţintă la împărat şi i-a povestit 
că a reuşit doar pentru că l-a sfătuit bătrânul său tată. Împăratul a căzut pe 
gânduri, dându-şi seama că bătrânii sunt foarte înţelepţi, chiar dacă nu mai 
au forţă fizică, în vreme ce tinerii au mare nevoie de experienţa lor. 

De atunci şi până astăzi a rămas vorba: „Cine nu are bătrâni, să-şi 
cumpere!” 

 
Apetri Alexandru Vasile, clasa a V-a B 
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Atacul monştrilor 
 

În laboratorul doctorului Cronis era zarvă. Doctorul lucra la o 
formulă chimică, o nouă combinaţie care să conducă la o soluţie prin care 
să transforme în monstru orice aparat va intra în contact cu ea. 
După câteva minute, zarva fu acoperită de un strigăt: 

- Daaa! În sfârşit, formula mea e gata! Acum mai trebuie doar să 
găsesc o cale prin care să o împrăştii în toată lumea... Hm, la asta 
nu m-am gândit până acum. Da, este o problemă... 

Dar nu pentru mult timp, căci fruntea încruntată a doctorului se destinse 
imediat, ochii îi străluciră, iar sprâncenele i se arcuiră de mirare când află 
cât de aproape era rezolvarea. 

- Ha! Ştiu! O voi introduce în compoziţia detergentului pentru rufe. 
Aşa, toată lumea o va folosi fără să ştie, iar eu – EU – voi scăpa de 
toată această aparatură modernă, care îndeamnă omul la lene şi 
încetineşte creierul! În sfârşit, munca mea de ani de zile este 
răsplătită. Oamenii vor arunca, în curând, îngroziţi, maşinile de 
spălat, apoi televizoarele, computerele, aparatele de aer condiţionat, 
fiindcă voi găsi de-acum soluţii pentru a scăpa de toţi aceşti monştri 
care ne ameninţă specia, zise doctorul, zâmbind victorios, în timp 
ce vedea deja, cu ochii minţii, spectacolul aruncării tehnologiei la 
coş. 
În noaptea următoare, doctorul Cronis se furişă la fabrica de 

detergent din oraş şi introduse soluţia miraculoasă în uriaşul malaxor care 
amesteca ingredientele produsului. 

Peste cîteva zile, mama lui Mark merse la magazin şi cumpără o 
cutie de detergent. Ajunse acasă, puse maşina de spălat rufe în priză, după 
care, se retrase în bucătărie. La un moment dat, dinspre maşina de spălat 
începură să se audă nişte zgomote ciudate. Curioasă, mama lui Mark se 
duse să vadă ce se întâmplă. Cînd a intrat în baie, a văzut hainele toate 
ieşind din maşină, sfâşiate, împrăştiindu-se peste tot, în timp ce maşina se 
zguduia toată şi scotea sunete asurzitoare, învârtind cuva din ce în ce mai 
repede şi aruncînd fîşii de haine prin toată casa. Instantaneu, formula 
doctorului Cronis îşi făcu efectul asupra celorlalte aparate, care începură să 
funcţioneze haotic, urlând şi scuturându-se din toate balamalele. Mark, 
speriat, ieşi şi el din camera lui, aşteptând, din priviri, un răspuns pentru 
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toată nebunia aceea, dar, mama lui stătea încremenită, cu mâna la gură şi 
tremurând de frică. Atunci, Mark se gîndi rapid că trebuie să facă ceva 
pentru a opri vacarmul şi a-şi linişti mama... Dar ce să facă? Parcă-l 
cuprinse şi pe el groaza... Şi cum se uita el aşa, în jur, sperând să găsească 
salvarea, îi veni o idee. Merse imediat la tabloul electric şi opri alimentarea 
cu energie electrică. Dintr-odată, zgomotul asurzitor de mai înainte a fost 
înlocuit de o linişte pe care aproape o putea atinge,... dar nebunia încetase.  
 A doua zi, la tomberonul din faţa blocului zăcea, aruncată în grabă, 
desfigurată şi monstruoasă, toate aparatura care pînă mai ieri făcuse viaţa 
vecinilor mai uşoară. 
 

 
 

 
 
 

Alexandru George Iordache, clasa a V-a A 
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O vacanţă la Civitta 
 

                                                        
În această vacanţă am fost în Italia la verişoara mea care locuieşte 

în oraşul Civitta Vechia. 
Civitta este oraşel al provinciei Roma şi este un important port la 

Marea Tireniană. Un orăşel plin de palmieri şi de oleandri înfloriţi. E plin 
de culoare şi de parfum. 

Străduţele sunt înguste, pavate cu piatră cubică şi casele cu grădini 
mari, pline de măslini şi lămâi. Oraşul are o parte medievală cu o fântână 
atrăgătoare şi o piaţă unde se găseşte Biserica Stelei care adăposteşte 
Sfânta Taină. În partea medievală a oraşului este şi casa în care a locuit 
Stendhal, casa în care a scris „ Mănăstirea din Parma”.  

E frumos orăşelul, dar dacă mă întrebaţi ce mi-a plăcut cel mai 
mult, am să spun că… marea! Parcă nicăieri nu am văzut atâta strălucire în 
valuri, parcă doar acolo apa este de un verde smarald, caldă şi limpede, cu 
valuri mici şi boabe înspumate. În fiecare dimineaţă aveam întâlnire cu ea, 
aşteptam să-i aud murmurul, să-i simt mirosul uşor sărat, să-i simt 
atingerea. 

Lângă malul mării este un bulevard străjuit de palmieri, Viale, care, 
de fapt, înseamnă faleză. Seara e plin de lumini, forfotă şi muzică, şi la 
fiecare pas găseşti bancărele cu suveniruri. 

Am râs în soarele arzător al amiezilor, m-am bucurat de fiecare 
clipă în care am putut să simt mirosul oleandrilor şi, da, am plâns când mi-
am luat rămas bun de la mare. 

Aş putea spune că vacanţa mea la Civitta a însemnat: soare, parfum 
şi culoare.  

Yvona Focşa, clasa a VI-a A 
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Trandafirul 
 

      

 
Într-o dimineaţă, printre 

florile somnoroase din grădină, s-a 
trezit dezmierdat de soare un boboc 
gingaş de trandafir, cu petale roşii ca 
focul, frunze de un verde aprins şi o 
tulpină plină de ghimpi.

Apariţia sa a stârnit curiozitatea celorlalte flori, care au intrat 
repede în vorbă cu tânărul coleg de grădină: 

- Bună dimineaţa! Tu… cine eşti? se interesă, curioasă, o 
gladiolă. 

- Bună, numele meu este „Trandafir”! 
- Trandafirule, eşti tare frumos, dar ai o tulpină tare ciudată! 
Cum se numesc toate acele înfipte în trupul tău? 
- Se numesc ghimpi şi nu sunt înfipţi! Aşa sunt eu, ca un 

arici, doar că am flori, frunze şi nu pot merge! 
- Culoarea ta seamănă cu cea a cerului înroşit la apusul 

soarelui, continuă gladiola. 
- Da, şi am fraţi care au mii de alte culori! 
- Aşa este, trandafirii pot fi roşii, roz, albi sau portocalii! Am 

văzut eu! răspunse un crin alb ca laptele. 
Deodată, apăru o copilă care părea foarte impresionată de 

frumuseţea trandafirului şi voi să-l ia. 
- Nuuu, te rooog!!! Nu pe miiiineeeeeeee!!! Nu vreau să 

pleeeeec! plânse trandafirul. 
- Nu te speria! Totul va fi bine, sunt sigur că vei merge într-

un loc frumos, zise liliacul nemţesc, sigur pe el. În plus, peste câteva zile 
vor apărea în locul tău mulţi fraţi de-ai tăi, nerăbdători să cunoască lumina 
soarelui! 

Auzind acestea, ţeposul trandafir s-a lăsat tăiat, nu înainte însă 
de a o înţepa pe cea care venise să-l culeagă din grădină. Ştia el că cei care 
vor să se bucure de frumuseţea lui trebuie să şi sufere un pic… 

 
Andreea Trifan, clasa a V-a B 

Grafica: Internet 
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Plai strămoşesc 
 
 

Plaiul meu este ţinutul 
De istorie-ncărcat, 

Unde Ştefan Sfânt domnit-a 
Şi să-l apere-a luptat. 

 
Aici apele sunt line, 

Reci şi limpezi ca cristalul, 
Oglindind în a lor undă 

Bucuria şi amarul. 
 

Chipul poznaş al lui Nică 
Sau Cetatea Neamţ, bătrână, 
Plute-n în Bistriţă, la vale, 

În Siret îşi află cale. 
 

Peste-a codrilor splendoare 
Râde Ceahlăul în soare, 
Cu creştetul de granit 

În măreţul asfinţit. 
 
                                                                            Daria Căşeru, clasa a V-a A 

 
 

 
 
 

Grafica: Internet 
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Voiosul 

Nori jucăuşi, pufoşi şi zvăpăiaţi aleargă încă pe cerul luminos. 
Vântul puternic bate tare, scuturându-i şi învârtindu-i într-un dans aerian. 
Ploi dese curg din înălţimile înnourate, dar mirosind a primăvară. Din când 
în când, fulgi strălucitori şi neputincioşi mai cad pe pămîntul dezgheţat, dar 
încă alb. În unele zile noroase, ceaţa ne învăluie cu mantia sa. Razele mici 
şi timide ale soarelui încearcă să zâmbească mai des, dar încă firav. Ele 
mângâie crengile lungi, cu muguraşi abia mijiţi. Doar ghioceii au îndrăznit 
să se iţească de sub zăpada pufoasă, strălucind, albi, sub cerul încă vânăt. 
Se alintă în lumina soarelui şi salută copacii încă somnoroşi de iarnă şi 
păsările care se odihnesc pe ramuri atente la tot ce mişcă. Spre seară, când 
peisajul încremeneşte în frig, ghioceii adorm, visând la ziua de mîine. 

Ieşisem să mă joc în parc. În timp ce strângeam cu greu neaua 
pentru a ridica un ultim om de zăpadă, am zărit într-un colţişor un plăpând 
ghiocel. 

- Cine eşti tu, curajosule? 
- Eu sânt vestitorul primăverii. Numele meu este Voiosul. Tu cum te 

numeşti? 
- Numele meu este Alex. De unde vii tu? 
- Vin de sub plapuma de nea. Acolo e cald şi bine, dar am simţit 

căldura soarelui şi am ieşit, fiindcă mă simt singur. Fraţii mei nu s-
au trezit încă şi nu am cu cine să vorbesc. Aici, afară, e minunat: 
păsările ciripesc, mugurii trosnesc, firul de iarbă se scutură de 
zăpadă, vântul adie aducând miros de primăvară şi de verde. Cu 
toate că e cam frig. Vrei să fii prietenul meu? 

- O, ar fi minunat. Cu multă plăcere. Uite, tocmai voiam să fac un 
ultim om de zăpadă, pentru că, vezi tu, norii nu mai scutură decât 
stropi de ploaie şi rar câte un fulg, covorul alb se cam topeşte şi mie 
îmi place iarna teribil, îmi place să mă joc cu zăpada, să mă dau cu 
sania şi schiurile, şi deja mi-e dor de Moş Crăciun. Mă grăbesc 
acum, pentru că în curând se înserează şi trebuie să intru în casă, 
dar îţi promit că vin şi mâine să vorbim. Poate îmi faci cunoştinţă şi 
cu fraţii tăi, Voiosule! 

- Da, vouă oamenilor vă este uşor să vă adaptaţi la vremea rece sau 
călduroasă. Dar, pentru noi, ghioceii, viaţa poate însemna o singură 
zi! Sper să ne vedem şi mâine, dar vreau să-ţi spun acum cât de 
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mult mă bucur că ne-am cunoscut. Sunt sigur că şi fraţii mei te vor 
îndrăgi. Hai să ne luăm rămas bun acum, pînă la primăvara viitoare 
şi spune-le fraţilor mei că e vremea să se trezească. 

- Sunt sigur că te voi găsi şi mâine aici şi voi avea grijă de tine şi de 
fraţii tăi, nu voi lăsa pe nimeni să vă rupă sau să vă calce, am să 
alung pisicile şi cîinii care vor trece pe aici, şi poate că viaţa ta va fi 
mai lungă. Pe mîine, Voiosule! 

- Pe mîine, Alex, dragul meu prieten! 
  
 

 

 
 
 

Alexandru George Iordache, clasa a V-a A 
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Speedy 
         
 
Mmm… cu siguranţă nu ştiţi cine e Speedy. Speedy e pisicuţa mea… de 
fapt, o splendoare de pisică. 
E un pui de cinci luni cu o blăniţă de culoare gri- albăstrui, ochi aurii şi o 
coadă stufoasă ca la veveriţe. De ce Speedy? Pentru că e foarte rapidă şi, 
cât e ziua de lungă, se joacă, sare pe perdele şi rămâne agăţată ca liliecii, 
escaladează uşile, vânează fluturi şi fuge după tot ce e rotund.  
Mai e ceva…Speedy e pofticioasă. De câte ori aude zgomot în bucătărie, 
îşi face simţită prezenţa şi ea. Ce înseamnă Speedy pentru mine?! Aici ar fi 
multe de spus, pentru că Speedy mi-a înfrumuseţat zilele, mi le-a umplut 
de culoare, m-a făcut să râd cu năzdrăvăniile ei atunci când eram tristă, a 
stat lângă mine când m-am simţit singură… în câteva cuvinte, Speedy este 
culoare şi libertate. 
Ce ziceţi? Vreţi să o cunoaşteţi pe Speedy? 

 
 Yvona Focşa, clasa a VI-a A 
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Veveriţa jucăuşă 
 

 

Într-o frumoasă zi de 
vară, mi-am sunat prietenii şi am 
hotărât să mergem într-o 
plimbare. Şi unde poate fi mai 
plăcut decât într-o pădure cu 
aluni, fagi şi stejari? 

Chiar dinainte de a ajunge acolo, am început să ne jucăm, 
primind în grupul nostru vesel şi un musafir. La început sfios, retras, 
încerca cu frică să se apropie de noi, aruncându-se de pe o creangă pe alta. 
Parcă voia să facem cunoştinţă printr-un joc comun: ne arunca alune, iar 
noi i e aruncam înapoi. Prietena mea din oraş, venită în vacanţă la bunici, 
la ţară, era tare nedumerită: nu mai văzuse niciodată o… veveriţă! Avea 
coada stufoasă şi lăbuţe mici, iar ochişorii îi străluceau de bucurie. Avea şi 
ea, pentru câteva ore, cu cine să se joace! 

Unul dintre băieţi a încerca să o prindă şi, ca la un semn, au mai 
apărut două veveriţe, mai blânde şi mai jucăuşe decât prima. După câteva 
ceasuri de joacă, ne-au lăsat chiar să pune mâna pe le, să le luăm în braţe şi 
să e mângâiem. Ca să nu obosească, spărgeam noi alune şi le dădeam lor, 
iar ele mâncau cu poftă. Timpul a zburat fără să ne dăm seama şi ne-am 
trezit că soarele era spre apus. Trebuia să plecăm cât mai repede spre case, 
dar veveriţele nu se dezlipeau de noi. Degeaba le spuneam că părinţii noştri 
ne aşteaptă acasă îngrijoraţi, că vom fi pedepsiţi… parcă nu voiau să 
creadă că ne vom întoarce şi altă dată! 

În cele din urmă, am reuşit să plecăm, după ce am promis cu 
lacrimi în ochi că vom reveni la joacă în curând. Cine ştie dacă micuţele 
veveriţe ne-au înţeles?! Aventura însă nu s-a terminat: drumul spre casă era 
lung şi noaptea a coborât peste noi. La intrarea în sat, am fost întâmpinaţi 
de părinţii îngrijoraţi şi furioşi că am fost atât de nesăbuiţi, dar bucuroşi în 
acelaşi timp că am ajuns cu bine acasă.  Nu înţelegeam de ce era mama să 
leşine când m-a văzut, dar a reuşit să-mi explice tata: am avut noroc că ne-
am făcut prieteni pe măsura noastră. De câteva zile, prin pădurea de la 
marginea satului, se aciuase o familie de urşi… 

 
Carina Tamaş, clasa a V-a B 
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Apolodor în Sahara 

 

 Sătul de viaţa pe care o ducea la circ, pinguinul Apolodor a decis să 
hoinărească prin lume şi să-şi încerce norocul în altă parte, numai că a 
greşit drumul şi a ajuns în deşertul Sahara. Norocul lui că la circ a avut 
televizor şi a urmărit emisiunea „Secrete esenţiale de supravieţuire” şi, 
bineînţeles, n-a ratat episodul despre o zonă deşertică. 
 Apolodor suporta greu căldura, aşa că trebuia să găsească repede 
umbră sau sfârşitul i-ar fi fost aproape. Din fericire, văzu un copac în zare, 
se îndreptă spre el şi începu să sape în nisip, pentru că, mai jos, solul era 
mai răcoros.  
 După ce se odihni o vreme, plecă mai departe şi întâlni un şarpe. Ştia 
din documentarul văzut la televizor că şarpele e comestibil. Îl prinse şi îi 
zdrobi capul, după care plecă în căutare de iască. Cum norocul nu-l ocolea 
niciodată, a găsit iască şi a reuşit să aprindă un foc. Meticulos, Apolodor a 
prăjit şarpele, i-a scos pielea şi l-a mâncat. Păstră pielea, improvizând din 
ea un recipient în care să se urineze pentru a avea lichide mai târziu.  
 Cum nu era timp de pierdut, pinguinul porni mai departe. Ştia că 
trebuie să găsească un loc unde să doarmă, pentru că se înserase. La o 
aruncătură de băţ, găsi o cămilă ucisă şi se  hrăni cu lichidele stoarse din ce 
digerase ea. Scârbos, dar sănătos. O goli, după care o mută la o distanţă 
apreciabilă, ca prădătorii să nu simtă miros de carne. 
 - Uh, e grea şi pute! se plânse Apolodor.  
 Cu toate acestea, pinguinul dormi neîntors în cămila putrezită. 
Dimineaţa, adunându-şi ultimele puteri, Apolodor plecă mai departe şi zări 
un sat care adăpostea un trib izolat. Cum nu avea altă variantă la dispoziţie, 
pinguinul apelă la mila băştinaşilor şi, fapt îmbucurător, fu tratat regeşte.  
 După două săptămâni, când nici nu se crapase bine de ziuă, eroul 
nostru auzi un zgomot infernal şi văzu un elicopter. Era salvarea lui. În 
elicopter, pe lângă membrii echipajului, se afla şi mama lui Apolodor. 
 - Mamă! strigă Apolodor. 
 - Apolodor! strigă mama. 
 - Prinde funia! strigă echipa de salvare. 
         - Linişte! urlară băştinaşii vizibil deranjaţi de zgomotul uriaşei 
libelule.  
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 Dojenit pentru curajul său vecin cu nebunia, Apolodor fu dus de 
mama lui într-un loc mult mai sigur, în Labrador. 

 
Iustinian Ventaniuc, clasa a V-a A 
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Tăcerile iubirii 
 

Stau….aşa cum am mai stat de mii de ori seara, uitându-mă la 
stele. Le priveam contururile fără cusur. Şi totuşi gândurile mele zburau 
libere…la tine? Cred că da. Cred că mereu am  vrut să te văd aşa cum erai 
odată. Uneori totul îşi pierdea logica. Întindeam mâna şi parcă cerul se 
ferea de atingerea mea.  Vedeam lumea cu totul altfel. Îi intuiam mişcările, 
sunetele, cuvintele. O ştiam de parcă aş fi fost alaturi de ea încă de când a 
fost creată. Şi totuşi, această lume nu conta. Totul devenea un desen făcut 
de un copil, atunci când mă gândeam la tine. La  ce mi-ai spus ieri…ce ai 
făcut. Parcă fiecare cuvânt şi fiecare zâmbet mi se întipareau în inimă. 
Deschideam ochii, priveam realitatea, apoi îi închideam din nou şi te 
vedeam. Îţi ştiam fiecare stare, fiecare idee, fiecare zâmbet, te studiasem şi, 
totuşi, nu te cunoşteam. Săpam după sentimentele tale în fiecare clipă în 
care privirile noastre se întâlneau. Uneori  îţi zâmbeam, alteori îmi lăsam 
pur şi simplu privirea în jos, speriată că ai putea  vedea în ochii mei tot ce 
încercam să ascund.  Dar în fiecare noapte revedeam fiecare privire.  Nu te 
cunoşteam şi totuşi devenisei o prezenţă vie a sufletului meu. Fiecare clipă 
trecea atât de repede când eram lângă tine! Tu îmi tot povesteai diferite 
lucruri, eu stăteam leneşă şi te priveam. Uneori îţi mai aprobam cuvintele 
cu un „ aha” visător, tu observai asta, îmi zâmbeai şi ca întotdeauna 
zâmbetul tău mă făcea să plutesc într-o altă dimensiune. Mi se părea că eşti 
perfect, mi se părea că eşti anume construit pentru ca nimeni să nu te poată 
ajunge. Mi se părea că eşti un înger, mă stăpâneai.  Te căutam în vise, în 
magazine, oriunde mergeam.  Pluteam în jurul fiinţei tale, aşteptând să mă 
învii. 

 Azi nu mai văd ce vedeam atunci. Poate că te-am uitat. Nu pot 
nega faptul că au rămas urme. Zâmbetul tău încă îmi dă aripi, privirea ta 
încă mai face inima să bată. Şi  cum mai bate!… 
 

Mădălina Zaharescu, clasa a VI-a A 
 
 
 
 
 



 46

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Grafica: Claudiu Roşu, clasa a VII-a  
 
 
 
 
 



 47

 

Cuprins 
 
 
 
 
Solzişor……………….……………………………………………………5 
Jocul gramaticii…………………….…...………………………………….8 
Un nou început……………………...….…………………………………11 
Felinarul povestitor……………………...…..............................................13 
Prietenii pădurii…………………………………………………………...14 
Un Paşte cu peripeţii………………………...............................................16 
Aventuri în spaţiu………………………………………………….……...21 
O zi de vară……………………………………………………………….23 
Procesul mincinoşilor……………………………………………….…....24 
Peştişorul norocos…………………………………………………....…...27 
Reţetă pentru o vacanţă perfectă la munte……………………………......29 
Aventurile lui Tom……………………………………..…………………31 
Sfatul bătrânilor……………………………………………..…………....33 
Atacul monştrilor…………………………………………….…………...34 
O vacanţă la Civitta…………………………………………..…………..36 
Trandafirul………………………………………….………………….....37 
Plai strămoşesc……………………………………………………………38 
Voiosul………………………………………………..…………………..39 
Speedy………………………………………………..…………………...41 
Veveriţa jucăuşă…………………………………………..………………42 
Apolodor în Sahara………………………………………..……………...43 
Tăcerile iubiri………………………………………..……………………45 
 


