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Calendar 

(orientativ) al evenimentelor/  
aniversărilor 

naţionale şi internaţionale 
(din calendarul ONU şi UNESCO) 

 
 
 

MARTIE 
 

• 1 - Mărţişorul 
• 1 - Ziua naşterii marelui povestitor Ion Creangă 
• 8 - Ziua Mondială a Femeii 
• 15 - Ziua Internaţională a Consumatorului  
• 21 - Ziua Internaţională a Eliminării Discriminării Rasiale 
• 21 - Ziua Mondială a Poeziei 
• 25 - Buna Vestire 
• 27 - Ziua Mondială a Teatrului 

 
APRILIE  
 

• 1 - Ziua Păcălelii  
• 4 - Sărbătoarea Paştelui 
• 7 - Ziua Mondială a Sănătăţii  
• 22 - Ziua Mondială a Pământului 
• 23 - Sf. Gheorghe  

 
MAI  
 

• 9 - (1877) Proclamarea Independenţei de Stat a României 
• 9 - Ziua Europei 
• 9 - (1945)  Ziua Victoriei asupra 

Fascismului  
• 15 - Ziua Internaţională a Familiei 
• 20 - Ziua Mondială a Culturii 
• 21 - Sfinţii Constantin şi Elena 
• 16/27 - (1600), Unirea Ţărilor Române 

sub Mihai Viteazul 
• 31 - Ziua Mondială fără Tutun                            
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DE PRIN ŞCOALĂ ADUNATE... 
„Povestindu-ne  
        amintirile!...” 

 
„Nu ştiu alţii cum sunt, dar...” 

noi, Catedra de limba şi literatura 
română de la Gimnaziul „Dacia” , din 
Tg. Mureş, formată din profesoarele 
Veselina Jozsa, Elena Breja, Diana Dan, 
ne-am făcut obiceiul de a-l sărbători, în 
fiecare primăvară, în luna lui martie, pe 

Creangă. Ne-a sprijinit îndeaproape Biblioteca şcolii, prin bibliotecara Elena 
Domocoş, iar din acest an şi Biblioteca Judeţeană Mureş, prin doamnele Liliana 
Moldovan (şef-serviciu) şi Aurica Câmpean (bibliotecară). 

Sub genericul „Povestindu-ne amintirile!...”  organizăm de câţiva ani un 
Concurs „Ion Creangă” , concurs ce cuprinde două secţiuni: I. Concurs de cultură 
generală – ce ştim despre activitatea şi opera lui Ion Creangă (la care participă 
echipaje formate din elevi ai claselor a V-a, A, B, C – secţia română şi maghiară) şi 
II. Concurs de creaţie literară – proză, având ca temă copilăria – perioada cea mai 
nevinovată şi mai fără griji din viaţa noastră, a fiecăruia, la care şi-au trimis creaţiile 
literare elevi din clasele V-VIII, pasionaţi de literatură, de scris, elevi care au încercat 
să-l „concureze” cu timiditate şi speranţă pe Creangă!... Şi, dacă nu s-au ridicat încă la 
înălţimea maestrului-povestitor, timpul nu e pierdut, este de partea lor. Cu multă 
perseverenţă şi cu pasiune, cu siguranţă că, în timp, vor reuşi!... Oricum, încercările 
lor au fost răsplătite prin premii constând în diplome, cărţi, abume. 

Evenimentul s-a desfăşurat în Sala festivă a şcolii, în 21 martie 2011, în 
prezenţa elevilor şcolii, a câtorva profesori şi a unor părinţi, cuvântul de deschidere 
fiind rostit de d-na director, profesor Saveta Evi, care a urat succes tuturor 
organizatorilor şi participanţilor.  

Dacă la început am vizionat un minidocumentar despre viaţa şi opera lui 
Creangă, în final, toată lumea, mici şi mari, ne-am relaxat revăzând pentru a nu ştiu 
câta oară filmul artistic „Amintiri din copil ărie”. 

(Catedra  de limba şi literatura română, Gimnaziul „Dacia”, Tg. Mureş) 
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Sărbătorile lunii m artie 

MMMM ărrrrţiiiişoruoruoruoru llll     

Măr ţişorul  este un mic obiect de podoabă legat de un 
şnur împletit dintr-un fir alb şi unul roşu, care apare în tradiţia 
românilor şi a unor populaţii învecinate. Femeile şi fetele 

primesc mărţişoare şi le poartă pe durata lunii martie, ca semn al sosirii primăverii. 
Împreună cu mărţişorul se oferă adesea şi flori timpurii de primăvară, cea mai 
reprezentativă fiind ghiocelul. În majoritatea zonelor României, în ziua de 1 Martie 
fetele sunt cele care primesc mărţişoare de la băieţi. În zona Moldovei însă fetele 
oferă mărţişoare băieţilor, pe 1 martie, iar pe 8 martie baieţii le oferă fetelor.    

Mituri despre mărţişor 
    

    

P ovestea voin icului care a  salvat SoareleP ovestea voin icului care a  salvat SoareleP ovestea voin icului care a  salvat SoareleP ovestea voin icului care a  salvat Soarele     
De mult, Soarele s-a întruchipat într-un bărbat chipeş pentru a putea coborî pe 

pământ pentru a dansa hora în sate. 
Aflând de noua pasiune a Soarelui, un dragon l-a urmărit şi într-una dintre 

aceste incursiuni pe pământ, l-a rapit şi l-a aruncat într-un beci, în castelul său. 
Păsările au încetat să cânte, iar copiii nu mai puteau să râdă, dar nimeni nu îndrăznea 
să-l înfrunte pe dragon.  

Într-una dintre zile, un tânăr curajos a decis să coboare în beci şi să salveze 
Soarele. Mulţi oameni l-au însoţit pe tânăr şi i-au dăruit din puterea lor, pentru a reuşi 
să învinga puternicul dragon. El a călătorit timp de trei anotimpuri: vara, toamna şi 
iarna. La sfârşitul iernii, tânărul a reuşit să găsească castelul dragonului, unde era 
întemniţat Soarele. A început lupta, lungă si grea, până când dragonul a fost înfrânt. 
Slăbit şi rănit, tânărul a eliberat Soarele, reuşind să readucă fericirea tuturor semenilor 
săi.  

Natura a reînviat, oamenii au început să zâmbească din nou, doar flăcăul nu a 
mai apucat să vadă primăvara venind. Sângele cald din rănile sale a înroşit zăpada, iar 
el a murit. 

Povestea fem eiPovestea fem eiPovestea fem eiPovestea fem eii cu  fiica bolnavi cu  fiica bolnavi cu  fiica bolnavi cu  fiica bolnavă    
La marginea unui sat trăiau într-o colibă sărăcăcioasă o femeie cu fiica ei, grav 

bolnavă. Femeia torcea lână pentru oamenii din sat şi toţi banii îi dădea pe doctori.  
Într-o zi, s-a întâlnit cu Crăiasa Primăvară, care i-a spus să toarcă fir subţire 

dintr-un caier de foc, apoi să facă din el o fundiţă şi să o lege în pieptul fetei, iar 
puterile ei magice o vor trezi la viaţă. ,,Puterile mele o vor trezi la viaţă, asa cum se 
trezeşte la viaţă întreaga natură după trecerea mea. "Dar caierul îi ardea degetele şi-i 
era cu neputinţă să răsucească un firicel cât de mic. Începu să plângă cu lacrimi grele 
şi aproape că nu bagă de seamă când o altă caleaşcă de zapadă  opri în dreptul colibei.  
Era Crăiasa Iarnă, care dispărea cu iuţeală dinspre sat spre pădure şi care, auzind 
necazul femeii, zise:,,Ţine caierul acesta de zăpadă. Răcoarea lui va potoli fierbinţeala 
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celui de foc. Răsuceşte-le laolaltă, poate aşa îţi pot fi de folos şi eu. Femeia a 
reînceput să toarcă. Torcea laolaltă fir roşu de foc cu fir alb de zăpadă şi astfel isprăvi 
de tors cele două caiere. Iar după ce duse la capăt lucrul, legă o fundiţă de pieptul 
fetiţei. Aceasta îndată prinse putere şi culoare în obrăjori, sări din pat şi-şi îmbrăţişă 
cu drag mama.  

De atunci, în fiecare prag de primăvară, femeia împletea fundiţe alb-roşii, 
împărţindu-le oamenilor din sat, să le aduca sănătate şi bucurii. 
    

B aba D ochiaB aba D ochiaB aba D ochiaB aba D ochia     
Începâd de la 1 martie şi până pe 9 martie sunt Zilele Babei: fetele, femeile şi 

copiii îşi aleg câte o ”babă”. De obicei, se alege în funcţie de dată de naştere, şi se 
spune că aşa cum este ziua (însorită sau înnorată), asa va fi şi anul persoanei 
respective. 

Se spune că între zilele de 1 şi 9 martie, Baba Dochia îşi împlineşte destinul 
urcând muntele, împreună cu turma sa de oi. Aceste zile sunt cunoscute ca zilele 
Dochiei sau Babele. Vremea în această perioadă este foarte capricioasă şi 
schimbătoare, întocmai ca şi caracterul Babei. Zilele babei sau babele sunt 
întruchiparea luptei dintre iarnă şi primăvară, cu vreme foarte capricioasă. 

Baba Dochia, femeie batrână, rea şi cicălitoare, care vroia să scape de nora ei 
punând-o la tot felul de încercări imposibil de realizat. Într-o zi, în luna ianuarie 
aceasta a trimis-o pe nora ei să culeagă fragi. Ajunsă în padure s-a apucat să plângă 
nesperând ca pe un asemenea ger să găsească. Dumnezeu şi Sfântul Petru, care erau 
acolo, i-au umplut cana cu jăratic, iar când fata s-a întors la babă, jăraticul s-a 
transformat în fragi. Baba, văzând fragii, a crezut că a venit primăvara. Astfel şi-a luat 
oile şi a plecat la munte. S-a îmbrăcat cu 9 cojoace (zilele Dochiei) de care s-a 
leapădat treptat, pe parcursul călătoriei. După 9 zile, în urma unui îngheţ, Baba 
Dochia se spune că s-a transformat în stană de piatră împreună cu oile ei.  

    

8  M artie 8  M artie 8  M artie 8  M artie ----     z iua  fem eiiziua  fem eiiziua  fem eiiziua  fem eii    
Tradiţia celebrării femeii datează încă din vremea grecilor. Pe atunci, inclusiv 

măreţii zei din Olimp aveau o zi în care sărbătoreau pe zeiţa Rhea, zeiţa-mamă a 
tuturor, asociată cu pământul.  

Astfel, odată cu ei şi pământenii sărbătoreau femeia-mamă, creatoarea tuturor 
fiin ţelor vii şi simbol al renaşterii perpetue. Astăzi, ziua de 8 martie celebrează 
femeia, la toate vârstele, zâmbetul, gingăşia, generozitatea şi dăruirea ei. 

Prima zi s-a ţinut în 19 mai 1911 în Germania, Austria, Danemarca şi în alte 
cîteva ţări europene. Data a fost aleasă de femeile germane, pentru că la aceeaşi dată, 
în 1848, regele Prusiei a trebuit să facă faţă unei revolte armate şi a promis că va face 
o serie de reforme, inclusiv introducerea votului pentru femei.  

Însă Ziua Internaţională a Femeii a fost recunoscută oficial mult mai târziu, în 
1975, de către Naţiunile Unite şi a fost adoptată, începând cu această dată, de multe 
dintre guvernele ţărilor care până atunci nici nu aflaseră de existenţa ei. În România, 
în ziua de 8 Martie se sărbătoreşte Femeia.  

Până în decembrie '89 se vorbea de ziua mamei, dar, după revoluţia din acelaşi 
an, ziua mamei a fost înlocuită cu ziua femeii. 

                                                                        Roxana Moldovan, a VI-a B 



6__________________________________________________________Anotimpuri  
 

PAŞTELE 
Tradiţii şi obiceiuri de Paşte 

 

Paştele - Învierea Domnului 
 

Cuvântul ,,paşte” provenit din limba ebraică - pesah - 
înseamnă trecere. Dacă pentru evrei cuvântul ,,paşte” 
semnifică trecerea de la robie la libertate, pentru creştini el 
semnifică trecerea de la moarte la viaţă. 

 

Paştele – cea mai veche  
sărbătoare creştină 

 
Paştele este sărbătoarea Învierii Domnului. Paştele a fost sărbătorit încă din 

epoca apostolică. Paştele nu este doar cea mai veche sărbătoare creştină, ci este şi 
începutul tuturor sărbătorilor şi praznicelor creştine.  

De data Paştilor este legată succesiunea şi denumirea duminicilor şi a 
săptămânilor de peste an, cu Evangheliile şi Apostolele care se citesc la Liturghie în 
tot cursul anului, ordinea celor 11 pericope evanghelice care se citesc la Utreniile 
duminicilor,..., precum şi ordinea celor opt glasuri ale cântărilor Octoihului"  

(pr. prof. Ene Branişte). 
 

Legenda înroşirii ouălor 
 

Legendele creştine leagă simbolul ouălelor roşii 
de patimile lui Isus. Răstignirea şi Învierea reprezintă 
reînvierea naturii primăvara şi cu reluarea ciclurilor vieţii. 
Oul, el însusi purtător de viaţă, devine un simbol al 
regenerării, al purificării şi al veşniciei.  

Se spune că duminică dimineaţa, mergând 
Fecioara Maria împreună cu alte femei la tămâiat şi 
aflând de la înger ca Mântuitorul a înviat s-au dus spre 
cetate să spună altora. Un om, necrezându-le, a spus că Iisus va învia atunci când 
ouăle din coşul Fecioarei se vor înroşi. Atunci ouăle s-au înroşit.  

O altă legendă spune că atunci când Isus a fost bătut cu pietre, acestea 
atingându-l s-au transformat în ouă roşii. Alt ă legendă afirmă că după ce Isus a fost 
răstignit, cărturarii saducei şi rabinii farisei au făcut un ospăţ de bucurie. Unul dintre 
ei a spus: ,,Când va învia cocoşul pe care-l mâncam şi ouăle fierte vor deveni roşii, 
atunci va învia şi Isus”. Nici nu şi-a terminat acela spusele şi ouăle s-au şi făcut roşii, 
iar cocoşul a început să bată din aripi. 

 În tradiţia populară românească, ouăle de Paşti sunt purtătoare de puteri 
miraculoase: vindecă boli, protejează animalele din gospodărie, sunt benefice în 
felurite situaţii etc.   
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Mai demult, ouăle erau vopsite în culori vegetale, 
astăzi se folosesc mai mult cele sintetice, chimice. Culorile 
vegetale erau preparate după reţete străvechi, transmise din 
generaţie în generaţie. Extrem de diversificate şi ingenioase 
sunt materialele şi instrumentele folosite la decorarea 
ouălelor. În funcţie de regiunile ţării, există procedee 
specifice pentru realizarea oualelor decorative. În unele părţi 
sunt folosite ouă fierte, în alte zone cele golite de conţinut. 
Ouă decorative se mai fac cu vopselele în relief (Vrancea, 

Putna, Suceava), împodobite cu mărgele (Bucovina), din lemn (Neamţ), din lut 
(Corund-Harghita) sau chiar din material plastic (Bucovina).  

Această tadiţie a fost înlocuită acum cu iepuraşul care aduce ouă copiilor, 
astăzi, în multe părţi înlocuite cu... ouă de ciocolată! 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

Paştele în satul bunicilor 
mei, Cucerdea de Mureş 

    
Sărbătoarea Paştelui îşi are 

obiceiurile şi tradiţiile specifice, în funcţie 
de zonele tării.  

În Transilvania, datorită conflu-
enţelor orientale şi occidentale pe care le 
are regiunea, Paştele a adoptat de-a lungul 

timpului tradiţii specfice, atât de la saşi, de la maghiari, cât şi de la români.   
În Cucerdea, după respectarea Postului Mare, se trăieşte solemnitatea 

Săptămânii Patimilor . În această săptămână, ţăranii încearcă să încheie toate 
activităţile gospodăreşti: pământul să fie arat şi semănat, casele să fie văruite,...  

În Miercurea, în  Joia şi în Vinerea Mare femeile pregătesc pasca, mielul şi 
ouăle care, înaintea apariţiei pe piaţă a vopselelor, se colorau cu foi de ceapă roşie şi 
se încondeiau conform tradiţiei. Toate acestea reprezintă elementele purtătoare ale 
simbolului sacrificiului pascal şi al Învierii. 
     În dimineaţa primei zile de Paşte, toţi membrii se spală pe faţă cu apă dintr-
un vas în care a fost pus un ou roşu, un ban de argint şi o crenguţă cu busuioc. 
Ciocnitul ouălor roşii  se face cu solemnitate şi cu respectarea unor reguli precise: 
persoana mai în vârstă, de obicei bărbatul, loveşte violent ,,capul” oului ţinut de 
partener, în timp ce rosteşte ,,Hristos a Înviat” iar partenerul îi răspunde ,,Adevărat a 
Înviat”.  

În a doua zi de Paşte, întâlnim obiceiul „udatului”.  Băieţii îmbrăcaţi în haine 
tradiţionale mergeau odinioară să stropească fetele. Se spune că fetele stropite, ar fi 
avut noroc tot anul. În trecut, fetele erau udate cu apă din fântână, însă în zilele 
noastre apa a fost înlocuită cu diverse sortimente de parfum. 

Stropitul cu apă aminteşte însă legenda readucerii la viaţă a fetei de evreu, 
leşinată la aflarea veştii invierii lui Iisus, stropită de către tinerii ce treceau 
întâmplător prin zonă.[...]  

                                                                            Roxana Moldovan, a VI-a B    
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Ziua Mondială a Poeziei 
 
La 21 martie este Ziua Mondială a Poeziei.  
,,O picătură de poezie într-un ocean de amărăciune are un sens metafizic 

profund: este o dovadă că rasa umană nu s-a abrutizat încă definitiv, că orânduirea 
comercială în care trăim nu ne-a spălat total creierul. Omul are încă nevoie de poezie, 
iar uneori se poate salva prin poezie, poate rezista împotriva răului prin poezie...  

Este şi ceea ce crede, probabil, Organizaţia Naţiu nilor Unite pentru Educaţie, 
Ştiinţă şi Cultură (UNESCO), care a decretat, încă din 1999, ziua de 21 martie, 
drept zi mondială a poeziei.  

Pe 20 martie vine primăvara astronomică, iar în adâncul lor, cele două 
concepte, primăvară şi poezie, rimează de altfel foarte bine... Şi ambele rimează cu 
ideea de speranţă. 

Din păcate, ideea de speranţă este distribuită în mod inegal pe glob. Poezia 
este deci sărbătorită în mod inegal.” (Matei Vişniec)  

 

Ziua  Pământului 
 

În fiecare an, în ziua de 22 aprilie se sărbătoreşte 
Ziua Pământului, ziua când s-a născut mişcarea pentru 
protejarea mediului înconjurător. Despre acest lucru a 
început să se vorbească din ce în ce mai des.  

Această mişcare s-a născut în SUA.  
Ziua Pământului a fost fondată de senatorul american Gaylord Nelson, în anul 1970, 
cu scopul de a trezi clasa politică din dezinteresul pe care îl arată faţă de mediu.  

Ziua Pământului a fost celebrată în primul an de circa 20 milioane de cetăţeni 
americani, în marea lor majoritate tineri şi foarte tineri.  

După două decenii, în anul 1990, peste 200 de milioane de oameni din 141 de 
ţări au transformat Ziua Pământului într-o manifestare de amploare în istoria omenirii, 
prin alăturarea lor în dorinţa de a milita pentru un viitor mai bun al planetei noastre.  

 

9 mai – Ziua Europei 
 

  Data de 9 MAI  a fost aleasă ca Zi a Europei de 
Consiliul European de la Milano, din 1985, apreciindu-se că 
punctul de pornire al construcției Europei unite a fost 
declarația prin care, la 9 mai 1950, Robert Schuman, 
ministrul de externe al Franței, a propus Germaniei, dar și 
altor state europene, să pună ,,bazele concrete ale unei 
federații europene indispensabile pentru menținerea păcii”. 

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, ziua de  
9 MAI a devenit deja o tradiție pentru noi.                (nivejo)                                                       
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Calendar... literar! 

Scriitori români 
 
NĂSCUŢI PRIMĂVARA 
 
Ion Creangă - 1.III.1837/ 10.VI.1839 
Radu Stanca - 5.III.1920 
Mircea Eliade - 9.III..1907 
Alexandru Macedonski - 14. III.1854 
Alecu Russo - 17.III.1819 
Ion Barbu - 19.III.1985 
George Topârceanu - 21.III..1886 
Octavian Goga - 20.III./ 1.IV.1881 
Ana Blandiana - 25.III.1942 
Ion Pillat - 31.III.1891 
Nichita Stănescu - 31.III.1933 
 
Alexandru Philippide - 1. IV.1900 
Camil Petrescu - 9/22. IV.1894 
Maria Banuş - 10.IV.1914 
Barbu Ştefănescu Delavrancea 12.IV.1858 
Gala Galaction - 16.IV. 879 
Gib Mihăescu - 23.IV.1894  
Eugen Jebeleanu - 24.IV.1911 
 
Lucian Blaga - 9. V. 1895 
Titus Popovici - 16. V.1930 
Tudor Arghezi - 23. V.1880 
Garabet Ibrăileanu - 23. V.1871 

 
DECEDAŢI PRIMĂVARA 
 
Alexandru Ivasiuc - 4.III.1977 
Cezar Petrescu - 9.III.1964 
Garabet Ibrăileanu - 10.III.1936  
George Călinescu - 12.III.1965 
Nicolae Filimon - 19.III.1865 
 
Ilarie Voronca - 5.IV.1946 
Gala Galaction - 8.IV.1961 
Adrian Maniu 20.IV.1968 
Ion Minulescu - 11.IV.1944 
Vasile Voiculescu - 26.IV.1963 
Ion Heliade-Rădulescu - 27.IV.1872 
 
Hortensia Papadat-Bengescu –  

5.V.1955 
Lucian Blaga - 6.V.1961 
Octavian Goga - 6.V.1938 
George Topârceanu - 7.V.1937 
George Coşbuc - 9.V.1918 
Camil Petrescu - 14.V.1957 
Tudor Vianu - 21.V.1964 
George Bacovia - 22.V.1957  
Ion Agârbiceanu - 28.V.1963 
Mihail Sebastian - 29.V.1945 
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Eu scriu, 

tu scrii,... 

noi scriem!                                
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 

Pe câm p  
  

Este vară. Afară este foarte cald şi afară şi-n casa bunicilor, unde  eu şi vărul 
meu petrecem o parte din vacanţă. Ne plictisim foarte tare, nu ne găsim locul, aşa că 
ne-am gândit să ieşim undeva. 
 Prima idee a fost să mergem pe câmp. Asta am şi făcut. Am luat cu noi o 
pătură pe care să ne aşezăm, ne-am luat câte-o carte şi am pornit. Ajunşi pe câmp, am 
ales un loc sub un copac şi, la umbră, am aşezat pătura. După ce-am privit o vreme 
printre crengile copacului, visând la-ntâmplare, am scos carţile şi am început să citim. 
Nu prea aveam spor.  

La un moment dat vărul meu m-a întrebat: 
 - Ai pus apa în rucsac? Mi-e sete. 
 - Eu credeam că tu ai pus-o,... două sticle. 
 - Nu. Eu ţi-am spus ţie să o pui! 
 Am început să ne certăm, dar am realizat că nu avea sens. Se apropia amiaza şi 
soarele ardea tot mai puternic. Cerul parcă se topea sub căldura soarelui care-şi 
trimitea săgeţile de foc pe pământ - o ploaie fierbinte de raze...  

Am hotărât să mergem acasă. Ne-am uitat în jur, dar nu mai ştiam în ce parte 
trebuia să o luam. Am pornit într-o direcţie şi, tot mergând, în depărtare am zărit nişte 
căpiţe aurii de fân. Înaintând şi mai mult, am zărit un om care întorcea fânul. 
 - Bună ziua! am salutat noi.  
 - Ziua bună, copii! dar ce faceţi pe-aici în căldura asta? ne-a întrebat el. 
 - Păi... voiam să ne întoarcem acasă, dar ne-am rătăcit şi nu mai ştim pe unde 
să o luam. Ne puteţi ajuta? 
 -Da, dacă-mi spuneţi unde vreţi să ajungeţi sau cum îi cheamă pe bunicii 
voştri.  
 I-am spus săteanului numele bunicilor şi, din fericire, îl cunoştea pe bunicul şi 
ne-a arătat bucuros drumul. 
 Am ajuns acasă obosiţi, morţi de sete şi de foame, dar fericiţi pentru că bunica 
ne aştepta cu mâncarea pregătită, iar mirosul era îmbietor.  

Am tras o sperietură zdravană, dar ne-am bucurat că totul s-a sfarşit cu bine. 
Roxana Moldovan, a VI-a B 
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Şoc de primăvară 
   

Traversând  paginile cărţii mele favorite, eram uimită din nou, ca de fiecare 
dată, de universu fantastic, universul primăverii veşnice, creat de imaginaţia 
autorului... Dar în adâncul meu simţeam, trăiam o conexiune deosebită cu acel loc. 
Aveam senzaţia că am mai fost pe acolo, că se aseamănă pe alocuri cu pădurea de la 
marginea oraşului, un loc feeric, unde obişnuiam să-mi petrec mult timp mai demult. 
Cuvânt cu cuvânt, frază cu frază parcă îmi provocau un dor imens după acele locuri. 
Inima mea începea să suspine în amintirea mirificelor amintiri trecute odată, pierdute 
în negura timpului, rămase insignifiante. 

Povestirea s-a terminat... Trec printr-un moment de cumpănă şi... închid 
cartea! Plec în pădure... Ard de nerăbdarea întâlnirii cu timpurile trecute... 
Pătrund treptat, treptat tot mai adânc în natură, fiecare copac îmi aminteşte, de o 
anumită întâmplare, de o anumită zi. Mă opresc la umbra celui mai măreţ dintre toţi. 
Un stejar falnic care trona în mijlocul codrului. Deodată, în scorbura acestuia am auzit 
nişte zgomote. Am văzut o ciocănitoare ciudată, cu un penaj deosebit, într-un colorit 
de vis. Pe neaşteptate am fost prinsă de ea şi ridicată spre cer. În zborul alături de ea, 
pădurea se transforma în universul autorului cărţii mele favorite. Totul întinerea, la fel 
ca şi natura primăvara... M-a lăsat jos undeva, undeva departe, adânc în pădure, lângă 
un râu de care nu am ştiut niciodată. Un râu cu o apă cristalină, pură, sclipitoare se 
unduia zgomotos în faţa privirii mele pline de uimire. Frunzele copacilor erau acum 
deosebite, acoperite cu un strat de praf strălucitor, parfumat, care plutea şi prin aer. 
Florile se transformau şi ele în nişte fiinţe care începeau să prindă glas, începeau să-şi 
exprime sentimentele faţă de natură, se restul vieţuitoarelor. Furnici, buburuze, 
veveriţe, ... deveneau adevărate persoane într-o lume adevărată. Toate vorbeau cu 
mine – mi se părea un vis să aflu totul despre părerile lor despre murdara şi cruda 
lume a oamenilor, despre modul cum aceştia le vânează, le despart de familie sau le 
distrug ce au mai de preţ –  casa lor,  pădurea. Am fost profund impresionată de toate 
acestea. Meditând şi eu la aceste lucruri urâte, cineva m-a bătut pe umăr. 
   - Bună ziua, draga mea! Ce te aduce pe la noi, prin lumea noastră? Să fie cumva 
cartea domnului Ludovic? mă întreba cineva cu glas gingaş... 

Nedumerită şi în aceaşi timp confuză i-am răspuns:  
   - Aşa se pare. Mereu am fost fascinată de universul acestei cărţi, dar niciodată nu 
am crezut că poate fi adevărat. 
   -  Este adevărat! Este lumea noastră! 

Întorcându-mă am descoperit o fiinţă deosebită, o zână frumoasă, personajul 
principal al cărţii... Ea mi-a făcut cunoştiinţă cu cei mai importanţi membrii ai pădurii. 
Am avut ocazia să aflu totul despre domnul fluture şi numeroasa lui familie, 
prezentându-mi locuinţa lui, despre căprioare, despre şoricei, despre toţi... 

Alături de ciocănitoare, am revenit din nou în lumea reală, îngrijorată în 
privinţa timpului. Dar, spre uimirea mea, am observat că în lumea reală acesta nu se 
scursese deloc. Astfel, am continuat să meditez ore întregi la umbra stejarului, la 
această întâmplare. Dar n-a fost să fie! Nu am reuşit să revin... Deşi mi-aş fi dorit... 

În drumul spre casă, moment după moment, sufletul meu se umplea cu tot mai 
multe enigme. Probabil că a fost o şansă unică în viaţă să întâlnesc aceste personaje şi 
probabil că dacă fiecare om ar reuşi să descopere ce am descoperit eu astăzi, ar realiza  
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importanţa cărţilor şi ar simţi minunatul lor mod de a ne face să călătorim departe, 
dincolo de limitele imaginaţiei noastre.    

La fel ca titlul cărţii scrise de Ludovic, această zi va rămâne pentru totdeauna 
în amintirea mea ca un ŞOC DE PRIMĂVARĂ... 

Bianca Adelina Florea, cl. a VIII-a B 
                                                                

O călătorie neaşteptată 
 
Zi de vară... Soare dogoritor... Copaci verzi... Brazi, apă, iarbă... natură! 

Sentimente minunate, sentimente de fericire ne umpleau tuturor sufletele. Aveam toţi 
oamenii dragi alături de mine: familia, prieteni foarte apropiaţi şi vecini. Împreună 
aveam să petrecem clipe minunate, într-o vacanţă de vară, perfectă, la munte. 
Aveam o dorinţă aprigă de a scăpa măcar ceva timp de sub controlul familiei şi astfel 
am hotărât să pornesc alături de două prietene foarte bune într-o aventură... Pentru că 
toate trei ne doream ceva palpitant, am pornit  într-o direcţie total necunoscută de noi.  
După ceva timp de mers, am realizat că niciuna din noi nu avea nici ceas, nici busolă, 
nici telefon. Astfel, dacă nu ne-am aminti drumul înapoi, am rămâne pierdute. Acesta 
a fost primul moment în care tensiunea a început să crească şi spiritele să se agite.  
Continuându-ne călătoria, am ajuns pe un platou de vis. Floricele parfumate, 
multicolore, iarbă înaltă, un vânt domol care o unduia – elementele perfecte ale unui 
tablou văratic... O pădure rară, cu copaci înalţi înconjura uniform întinderea şi o 
proteja. Soarele îşi făcea loc printre nori, alintând pământul cu căldura lui. După o 
pauză mult-dorită şi o relaxare - în lanul - de flori, am plecat printre copaci şi, urmând 
o cărare ascunsă, am ajuns într-o mică aşezare omenească, cu căsuţe dărăpănate, 
vechi, dar care totuşi aveau un farmec aparte, erau deosebite. Întrebate fiind ce căutăm 
sau dacă ne-am pierdut, am descoperit în locuitorii acelui sat nişte oameni foarte 
sufletişti. Deoarece amurgul era pe sfârşite şi sufletele noastre erau cuprinse de teama 
întoarcerii, foarte îngrijorate am rămas în gazdă la o familie amabilă, care în ciuda 
faptului că moralul nostru era la pământ,  a reuşit totuşi să ne aducă zâmbetul pe buze.  
    Acum, deşi descoperisem o mulţime de frumuseţi naturale pe care poate 
alături de restul membriilor familiei nu am fi reuşit să le observăm, începusem să 
regretăm această călătorie şi ne simţeam pe deplin vinovate. 
    Bineînţeles că de cealaltă parte a munţilor erau familiile, mai îngrijorate ca 
niciodată, că odraslele lor i-au părăsit, s-au pierdut şi seara se lăsase deja... 
    Făcându-şi mustrări de conştiinţă unul altuia, pornesc în căutare disperaţi... 
Totuşi, nu după mult timp, satul este identificat şi astfel suntem găsite. Mai mâhnite 
ca niciodată, cerându-ne scuze neîncetat, totuşi un gând pozitiv ne mulţumea... Ne 
mulţumea faptul că am reuşit să ne demonstrăm chiar nouă, că mai trebuie să creştem, 
pentru că evadările de acest gen, la o vârstă atât de fragedă, nu sunt întocmai cele mai 
bune idei. 
    După mustrările de rigoare, familia a reuşit să ne înţeleagă dorinţa de libertate 
şi a realizat că în cadrul unor grupuri atât de numeroase, părerea copiilor ar trebui să 
fie ascultată şi luată în serios, pentru că de multe ori, chiar dacă se exprimă în cuvinte 
prea mari, ideile lor pot fi cele mai bune, ei fiind cei mai bine intenţionaţi. 

Cu toate acestea, promiţând că nu se va mai repeta, am continuat să ne 
bucurăm de vacanţă, de natură, de frumuseţe... 

Bianca Adelina Florea, cl. a VIII-a B 
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Într-o zi de vacanţă mă îndreptam, împreună cu 
Aura, spre parcul din cartier. Însă, în drumul nostru 

spre parc, am ajuns la o răscruce de drumuri. Nu ştiam pe care drum să o luăm - pe 
cărarea cu flori sau pe cea cu drum pietros. După ce ne-am gândit, am hotărât să o 
luăm pe cărarea cu drum pietros.  

Vântul bătea tăios, era din ce în ce mai frig, iar noi eram îmbrăcate subţire. 
Drumul era lung, copacii se mişcau de parcă vroiau să ne spună ceva. Cerul era foarte 
întunecat, doar ici-colo, printre nori răzbea câte-o pată de lumină. Atmosfera era rece, 
apăsătoare. 

Nu am mai mers mult şi am dat de un castel mare, asemenea celui din povestea 
pe care mi-o spunea bunica când eram mică. Îmi povestea cum că a fost odată o fată 
frumoasă foc, pe nume Albă-ca-Zăpada, care trăia într-un castel mare, împreună cu 
mama sa vitregă, care era foarte rea. Povestea bunicii şi castelul ce-l aveam în faţă se 
asemănau foarte tare, ceea ce mă făcea să cred că eram... într-o poveste!  

Ne-am apropiat de castel, să vedem dacă este adevărat ceea ce bănuiam şi am 
auzit o voce care spunea: 

- Oglindă, oglinjoară, cine este cea mai frumoasă din ţară? 
M-am speriat, erau chiar cuvintele pe care i le adresa oglinzii mama Albei-ca-

Zăpada. Mă temeam să nu ne vadă împărăteasa, pentru că îl va pune pe vânător să ne 
omoare.  

Atunci am fugit şi m-am împiedicat de o piatră. Aura dispăruse. N-avea cine să 
mă ajute să mă ridic. Am încercat o dată, de două ori şi... Când am deschis ochii şi m-
am uitat în jur… Eram singură în camera mea.  

Adormisem pe caiet... în timp ce îmi făceam tema la limba română! 
Alexandra Matei, cl. a VII-a 

 

O întâmplare din copilăria mea  
 
Într-o zi de primăvară eram la bunici şi m-am hotărât să merg în pădure. 
Bunica mea nu mă lăsa singură, pentru că era prea periculos şi nici ea, nici 

bunicul nu aveau timp să meargă cu mine. Pe la ora cinci m-a trimis la magazin să 
cumpăr pâine. Eu am pornit de acasă şi, în loc să merg la magazin, m-am dus la 
marginea pădurii. 

Acolo erau o mulţime de ghiocei şi păsările cântau vesele. Cerul era senin şi 
soarele strălucea. Pe lângă ghiocei mai erau şi viorele şi o mulţime de alte flori. Eu am 
început să le culeg. 

Acolo m-am întâlnit cu două prietene de-ale mele şi am început să ne jucăm 
de-a prinselea. Tot cu jocul şi cu poveştile am pierdut o oră. 

Când am ajuns acasă, bunica era foarte nervoasă, dar buchetul meu a liniştit-o 
puţin. I s-a părut hazliu gestul pe care l-am făcut şi m-a iertat. 
                                                                                      Diana Boroş, a VII-a B 
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La Bezid 
Într-o vară, când aveam 7 ani, am fost cu 

părinţii mei la Bezid, pentru trei zile,  
cu cortul. Am mai fost înainte acolo şi ştiam că e 
un loc minunat, de basm. 
 Când am ajuns acolo, am coborât din 
maşină şi m-am dus spre malul Bezidului. 
Bineînţeles, părinţii mei s-au alarmat şi au fugit 
după mine, nu cumva să alunec şi să cad în apă. 
Dar nu aveam nicidecum intenţia asta, să merg 

prea aproape să cad în apă, ci doar vroiam să simt miresma proaspătă şi subtilă a 
naturii şi să văd apa limpede unduindu-se. Libelule mari şi mici, cu corpurile viu-
colorate, se întreceau în zbor deasupra apei, iar păianjenii de apă făceau salturi 
imense. Peştii înotau rapid prin apă şi uneori, săreau. 
 După aceea m-am plimbat de-a lungul unui drum şi am cules câţiva maci. Erau 
mari şi roşii ca focul. Apoi mi-am completat buchetul cu violete, păpădii şi verdeaţă. 
În timp ce mergeam spre cort, nu ştiu ce mi-a venit, dar m-am întins pe iarbă şi am 
lăsat soarele să îmi mângâie faţa şi miresma ierbii să mă învăluie. Încet, încet, am 
adormit... 
 Nu după mult timp, m-a trezit un zumzet. M-am uitat în jur şi am văzut o 
albină. Puteam să jur că îmi făcea semn să o urmăresc. Mi-am zis în gând că nu pierd 
nimic dacă merg după ea. Acea albină m-a condus la un pom mare, care adineori nu 
era acolo. În trunchiul gros avea o uşiţă mică, cam cât mine. Am deschis-o şi am 
trecut pragul... am rămas uluită! Parcă eram într-o lume de basm. Tot tărâmul era 
acoperit de mii de flori multicolore, iar pe ici, pe colo se ivea câte un cireş înflorit. 
Stupii de albine împodobeau cireşii, iar albinele zburau peste tot. De asemenea, 
fluturaşii zburau din floare în floare şi culegeau nectarul lor. Am murmurat un ”uau” 
şi m-am întrebat unde sunt. Răspunsul l-am primit imediat: „În inima naturii! ”. Vocea 
venea de undeva din spatele meu. M-am întors şi am văzut o fată tânără, cu părul 
auriu, cu ochii verzi ca smaraldele şi buzele roşii ca macii. Era învăluită într-o rochie 
făcută din maci, iar pe cap avea o 
coroană făcută din trandafiri albi. 
Tocmai vroiam să o întreb ceva, 
când... 
 ...M-am trezit! M-am ridicat 
repede în picioare şi m-am uitat în 
direcţia unde era arborele acela spre 
care m-a condus albina, dar nu era 
nimic acolo. Mi-am spus atunci că 
natura are multe de oferit, dar 
trebuie să o explorăm atent şi cu 
grijă. 

Monica Vuţă, cl.a VIII-a B 
        



Anotimpuri_________________________________________________________15 
 
 
 

Era o zi frumoasă de vară. Soarele bătea puternic în fereastra casei mele, 
păsările zburau fericite prin copaci, iar vântul adia uşor.  

Stăteam la fereastră şi admiram toate frumuseţile naturii când, deodată, se 
aude un bocănit puternic. Am fugit repede în bucătărie, crezând că a scăpat mama 
ceva pe jos, dar aceasta mi-a spus că zgomotul nu vine de la ea, ci de la uşă. Când am 
deschis uşa, nu era nimeni, doar  pe prag... o scrisoare foarte ciudată. Am deschis-o. 
Spre surprinderea mea, nu semăna cu o scrisoare, era mai degrabă o hartă, harta unei 
comori! Atunci, foarte bucuroasă, m-am dus în cameră, m-am îmbrăcat, mi-am 
chemat prietenele şi am pornit spre locul în care se afla comoara, conform hărţii. Am 
urmat toate instrucţiunile, am depăşit toate obstacolele periculoase până când am 
ajuns la ultimul bostacol pe care îl aveam de trecut. Era un pod foarte vechi care 
trecea pe deasupra unei prăpăstii foarte adănci. Şi Andreei, şi mie ne era foarte frică să 
trecem podul, mai ales că se clătina foarte tare, dar Alexandra ne încurajă, spunându-
ne că asta o facem în cinstea vacanţei. Discursul ei ne motivă. Am hotărât să trecem 
podul. Trebuia să avem mare grijă, aşa că am hotărât să trecem pe rând.   

În final, am reusit, iar în faţa noastră a 
apărut un spiriduş care ne-a spus să îl urmăm. 
Am mers şi după câteva minute am ajuns la o 
ladă aurie şi sclipitoare. Am deschis-o şi în ea se 
aflau multe cărţi. Atunci spiriduşul a dispărut, iar 
eu am descoperit că înţelepciunea este cea mai de 
preţ comoară.     

Andrada Cheţan, a VII-a B  
 

O zi de vară 
Într-o zi de vară eram cu prietenii mei, Toni, Dani şi Huni. Eram pe terenul de 

fotbal şi jucam un joc numit “Germană”. După câteva minute au venit nişte baieţi mai 
mari, care ne-au zis să ne luăm tălpăşiţa. Noi nu am fost de acord, aşa ca i-am 
provocat la un meci de fotbal, 4 versus 4, învinsul pleacă. 
 Eu m-am oferit să fiu primul portar. Ei au început. Unul dintre ei l-a driblat pe 
Dani, apoi a dat un şut şi a marcat. 1-0... pentru ei! Deşi era devreme, noi am atacat şi 
Toni a dat o bară, şi Huni a avut o ocazie foarte mare. La pauză era 5-0... pentru ei! L-
am rugat pe Dani să stea în poartă, aşa că am trecut pe teren. 
 A început a doua repriză şi... miracol! Toni a dat un gol şi ne-am refăcut 
moralul. Am crezut că putem căştiga.  
 Dani a aparat multe şuturi, iar eu cu Toni am atacat mult şi am reuşit să 
egalăm. Mai erau cateva minute şi... dezastru! ... Huni s-a accidentat. Eram cu un om 
în minus. I-am spus lui Toni că, deşi suntem obosiţi, putem căştiga meciul. El a driblat 
doi adversari şi mi-a dat o pasă în faţa porţii şi ... Goooooool! Am căştigat meciul! 
Băieţii adverşi ne-au felicitat şi  amândouă echipele am plecat acasă din cauza 
oboselii. 
 În drum spre casă, Dani mi-a zis că nu crede că mai poate repeta performanţa 
din poarta, iar eu cred că a fost ... meciul verii!!!... 

                                                               Paul Chirteş, a VII-a B 



16_________________________________________________________Anotimpuri 
 

Şoricelu l vorboricelu l vorboricelu l vorboricelu l vorbărererereţ    
 
Era început de primăvară. Rătăciţi, nişte fulgi 

îndrăzneţi s-au hotărît să se facă cunoscuţi oamenilor. 
Erau constienţi că nu vor forma un strat consistent de 
zăpadă, dar ei voiau să se aventureze pe pământ. 
 Eu stăteam la fereastră şi îi priveam. Le admiram curajul şi naivitatea. 
 În grădină, florile tremurau. M-am dus la ele şi le-am sfătuit să nu-şi facă griji 
în privinţa fulgilor şi a căderii lor pe pământ. Nu ştiu dacă m-au înţeles, dar am  văzut 
că erau mai liniştite. 
 Tot privindu-le, am văzut trecând prin grădină un şoricel grăbit. Mi-am luat 
jacheta şi am pornit pe urmele lui. 
 Şoricelul alerga foarte repede şi, ce e drept, abia îl puteam urmări. A trecut de 
cotitură, s-a învârtit de vreo patru sau cinci ori în jurul unui copac şi, foarte hotărât şi-
a continuat drumul spre destinaţia propusă. 
 Apoi s-a oprit brusc şi, zărind o bucăţică de pâine, s-a decis să o guste. În timp 
ce mânca l-am putut admira mai de aproape. Nu ştiu dacă era femelă sau mascul, dar 
avea o codiţă lungă şi subţire, mustăţi dese şi o blăniţa cenuşie. După ce a terminat de 
mâncat şi-a continuat drumul. A intrat într-o pivniţă, iar eu l-am urmat. 
 Şoricelul meu şi-a pus o cravată, s-a pieptănat cu o crenguţă uscată şi s-a uitat 
spre mine: 

- Tu... de ce m-ai urmărit? spuse cu o voce subţire şoricelul . 
Credeam că îmi imaginez sau că m-am lovit la cap în urmărirea mea, însă am 

început un dialog cu micuţa fiinţă ce mă privea cu ochi mari. 
- Eu... eram curioasă. Tu, chiar vorbeşti? l-am întrebat sfioasă. 
- Da, da. Acum am întâlnire cu o şoricică frumoasă, dar n-am niciun cadou. 

Tare-aş vrea să-i dăruiesc ceva. Mă ajuţi? 
 - Da, desigur, mă duc acasă să îţi aduc ceva de mâncare. 
 A dat din cap aprobator, iar eu am luat-o la fugă spre casă. Am ajuns într-un 
minut cu un pacheţel miniatural. 
 - E perfect ! Mulţumesc! spuse şoricelul. 
 S-a dus cu pacheţelul şi de atunci nu l-am mai văzut. Sper că întălnirea a fost 
la înălţimea aşteptărilor lui. 

Mara Oprea, a VII-a B 
                          

O  zi în  casa unui bla jinO  zi în  casa unui bla jinO  zi în  casa unui bla jinO  zi în  casa unui bla jin  
 
Iată-mă aici, apărută parcă printr-o minune, printr-un vis. Aproape că-mi 

puteam asculta inima bătând vioi, iar în jur vedeam lucruri de statură mai mică decât 
cele normale. 
 Pe scaunul de lângă fereastră am zărit un bătrân care stătea apatic, încruntat şi 
privea nemişcat la duşumea. L-am întrebat cum îl cheamă: 
 - Blajin-Bătrân, a raspuns, apoi s-a cufundat iar în imobilitatea sa apatică. 
 Nu am fost încântată de răspuns, deoarece voiam să port discuţii cu acel blajin.  

Nu îmi dădeam seama cum am ajuns aici, nici cum m-am micşorat astfel încât 
să încap în casa unui blajin. 
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Eu una am studiat mult blajinii, însă nu-i puteam 
percepe mai mult decât pe nişte persoanje fictive, dar 
blajinul de lângă mine mă contrazicea. 
 Pe uşă a mai intrat un alt blajin, mai tânar ce-i 
drept. Zâmbea neîncetat, chiar şi când vorbea. Mi-a spus 
că o dată la opt ani, un copil este chemat în casa lor, iar 
un blajin trimis în lumea oamenilor. Deci, am tras 
concluzia că sunt într-un program de schimb de 
experienţe. 
 Blajinul m-a luat de mână şi m-a condus prin ţinutul său. Un ţinut pe care eu îl 
puteam descrie ca fiind modest, însă căruia nu-i lipsea nimic. Uneori unele locuri îmi 
dădeau o stare de blândeţe, iar blajinii mi se păreau fragili. Erau îmbrăcaţi modest şi 
stăteau prin apă. Semănau cu brotăceii. 
 Seara, am fost invitată la masă. Ochişorii a vreo zece blajini mă priveau şi îmi 
calculau fiecare mişcare. 
 Mama-Blajină ne-a servit cu un ou uriaş, iar blajinii l-au împărţit în mod egal. 
Doar mie, fiind oaspetele lor special, Mama-Blajină mi-a dat o porţie mai mărişoară. 
 Mi-am dat seama că în acel ţinut modest nu exista o graniţă anume între rău şi 
bine, pentru că toţi blajinii erau cinstiţi, iubitori şi corecţi. Poate aici nici nu exista 
rău! 
 La culcare, Bunica-Blajină mi-a cântat, m-a acoperit cu o petală de trandafir 
roz-închis, mi-a pus o păpădie la cap şi mi-a urat noapte bună. Când m-am trezit eram 
din nou în patul meu şi aveam în mână o coajă de ou. 
 Oare blajinul ce venise în lumea oamenilor s-a simţit la fel de bine ca mine?  

 

Cabana de um brCabana de um brCabana de um brCabana de um bră    şi lum ini lum ini lum ini lum ină 
 

Umbra şi lumina, două lucruri opuse, dar care se 
găseau în acelaşi loc, în cabana de umbră şi lumină, 
jumătate umbră, jumătate lumină. 
 De mii de ani această cabană se poate întâlni pe 
meleagurile Prichindeilor. Pe aceste meleaguri trăiesc 
umbraţii şi luminaţii, care se află în război de peste o sută 
de ani. 
 În cabana de umbră şi lumină trăieşte pe partea cu 
umbră, regina umbraţilor: Umbrela, iar pe partea cu 

lumină, regina luminaţilor: Luminela. Cele două nu-şi vorbesc şi nu se privesc de 
când sunt în război. 
 Cabana este vopsită în negru în partea cu umbră şi în alb în partea cu lumină. 
 Cândva, cabana avea şi un gard de argint însă a fost dărâmat în urma unei 
dispute care a avut loc în curtea cabanei de umbră şi lumină. De asemenea şi hornul a 
fost dărâmat. Locuitoarele cabanei, una îmbrăcată în negru, iar cealaltă îmbrăcată în 
alb, una mereu tristă, alta mereu veselă, una foarte rea şi alta foarte bună, nu au putut 
rezolva niciodată conflictul cauzat de către un singur princhindel. 
 Acest prichindel era nou pe acele meleaguri şi ajuns la judecata prichindească 
l-au întrebat dacă este umbrit sau luminat. Neputând să se decidă, s-a iscat cearta, ba 
că e mai bine să fii umbrit, ba că e mai înţelept să fie cetăţean luminat… 
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 Săracul prichindel, pus într-o situaţie fără rezolvare, cu prima ocazie a plecat 
de pe acele meleaguri, lăsând în urma sa ură si război. 
 Şi nici pănă acum, nu s-au împăcat umbriţii şi luminaţii, iar în cabana de 
umbră şi lumină nu a existat pace de mai bine de o sută de ani. Dar poate că aşa e scris 
să se petreacă lucrurile.  

Mara Oprea, a VII-a B 
    

Întâlnire m isterioasă 
 

Apus… Soarele se ascunde timid în spatele 
dealurilor, fiind tot mai putin vizibil. Cerul trece 
printr-o fantezie de culori calde, un joc de nuanţe 
ce se înlănţuie, un dans de umbre. De la portocaliu 
şi galben, la roşiatic şi apoi la violet şi pe-alocuri 
albastru. 

Mândra noapte se grăbeşte să-nentunece, să 
îşi aştearnă mantia neagră peste bolta multicoloră, 
să îşi aprindă candelabrul rotund şi alb, ca pe un 

păzitor nocturn. 
 Geamul e deschis. Privesc neclintită la fenomenul de afară. Mă hotărăsc să ies 

la o plimbare. 
Ieşită din casă, admir peisajul şi la un moment dat aud un plânset de animăluţ. 

Nu-mi dau seama exact ce e, dar mi se pare că vine dinspre tufele din faţa mea. 
Mă apropii, iar când mă aplec, văd un ghemotoc mic şi alb de blăniţă moale. Era 

un pui de iepuraş. Îl iau în braţe şi îl strâng la piept. Inima îi bate tare, e foarte 
speriat… 

În seara aceea mi s-a întâmplat unul dintre cele mai frumoase lucruri din viaţa 
mea. L-am luat acasă şi de atunci locuieşte cu noi. Tedi e acum o parte din familia 
noatră şi cu toţii l-am îndrăgit din prima clipă.   

Georgiana Borda, a VIII-a B 
 
 
 

Dimineaţa mă trezesc cu inima mai plină de viaţă. Oare cui se datorează? 
 La geam îmi cântă păsărele jucăuşe, iar soarele blând îmi mângâie faţa şi mă 
îndeamnă cu drag să ies din casă. Privesc spre grădina bucuroasă, pe ale cărei straturi 
încolţesc curajoase lalelele. 

Mugurii de măr, cais, păr şi ai altor pomişori stau să plesnească de fericire că a 
venit primăvara. Înflorirea pomişorilor îmi umplu sufletul de bucurie la gândul că 
morocănoasa iarnă a plecat de pe meleagurile noastre. 

Pădurea parcă învie, vietăţile sale răsuflă uşurate şi se bucură că a venit prea 
frumoasa primăvară. 

Razele vii ale soarelui sărută florile primăverii. Curajoşii ghiocei, brebenei şi 
viorele răzbat prin frunzele uscate şi se arată drăgălaşi. 

Primăvara speranţele renasc, natura reînvie, iar sufletul omului întinereşte. 
Radu Ursulescu, a V-a A 



Anotimpuri_________________________________________________________19 
 

PRAF MAGIC 
 

Copilăria... Când toate fetițele visează să 
ajungă modele sau să fie prințese și băieții eroi sau 
roboți cu superputeri. Așa eram și eu... O mică fetiță 
inocentă, lipsită de griji, care trăia în propriul ei vis.  

În mintea mea fluturii zburau alături de 
tainicele zâne cărora le admiram zilnic ținutele 
feerice, împletite din flori catifelate, frunze crestate și 
nelipsite de praf magic. Îmi plăcea să le privesc 
zburând, când părul lung, până la genunchi, brodat în mii de perle le flutura prin aerul 
cald de vară, anotimpul care-mi domina mintea.  

Libelulele erau pretutindeni în jurul lacului, cu trupurile lor subțiri, îmbrăcate 
în mătasea broaștei și aranjate mereu ca de sărbătoare. 

Buburuzele păreau preocupate de creșterea puilor lor și albinele mereu pe 
fugă... Toate aceste mici vietăți mă făceau să mă simt specială. Florile îmi știau toate 
secretele, gângăniilor le împărtășeam gândurile și aerului îi povesteam visele mele. 

Mereu îmi doream să pot să fiu și eu o zână, să trăiesc cu adevărat în lumea lor 
și să simt și eu iubirea de acolo, una necondiționată. 

Așa se face că într-o bună zi, visând în căsuța de lemn din curtea bunicii, 
căsuță acoperită de iederă roșcată pe exterior și de desene pe interior, care mă 
introducea într-o atmosferă de vis, mă uitam în oglindă cu ochii întredeschiși, când 
dintr-o dată o mică zână a florii-soarelui iese din sticla învechită, împăienjenită și se 
așează pe umărul meu, parcă vrând să-mi șoptească ceva. 

M-a întrebat dacă voiam să devin și eu o zână, pentru o oră, să zbor cu ea 
deasupra câmpiilor întinse și să văd frumusețile naturii de la înălțime. 
Eram atât de fericită, îmi sințeam bătăile necontrolate ale inimii și am acceptat tacit 
tot ce îmi propunea. 

Dintr-o dată mă simțeam ușoară, zâna presărând tot mai mult praf magic peste 
umerii mei. Aripi încondeiate în rouă proaspătă și împletite în petale mi-au crescut 
fără știre. 

M-a luat de mână și așa am început zborul vieții mele. De sus, totul îmi părea 
atât de mic, dar special, atât de simplu, dar totuși având o structură complexă. 

În acea zi am admirat cele mai frumoase peisaje văzute vreodată... Păcat că ora 
s-a scurs foarte repede și când nu mă așteptam deloc mă aflam în căsuța mea dragă. 
Eram acolo, convinsă că acestă întâmplare va rămâne pentru totdeauna de necrezut. Îi 
eram foarte recunoscătoare zânei că mi-a oferit această șansă și mi-a împlinit un vis; 
încă îi sunt recunoscătoare... 

Necunoscut…? 
 

Lumină…orbitoare. Nu știu ce a fost, dar 
parcă m-a străfulgerat până în inimă. Un ritm amețitor 
de tobe în fundal, o melodie ce m-a pătruns până în 
adâncul sufletului.  
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Parfum de liliac îmbătător, miros ce mi-a rămas în gând. Eram amețită, nu 
aveam nimic ce să mă țină cu picioarele pe pământ, în lumea reală. Nu știam unde mă  
aflam, sentimentul ce mă domina era de melancolie. Mă simțeam copleșită de 
necunoscut, dar totuși liberă fără să am amintiri. Nu înțelegeam care este scopul meu, 
de ce mă aflam într-un astfel de loc și de unde proveneam.  

Nimic nu era clar în mintea mea, totuși, din când în când unele fiind conștientă 
de anumite lucruri... Simțeam o dorință nebună de a alerga. Vroiam să fug și să nu mă 
mai opresc vreodată. Eram singură dar totuși mă simțeam atât de vegheată. 

Dintr-o dată mi-am dat seama că zburam... zburam cu o viteză incredbilă, totul 
în jurul meu gravita sub formă de lumini și culori fosforescente. 

Nu știam care îmi era trecutul, ce se întâmplă, sau ce va urma, dar știu sigur că 
nu îmi era frică.  Mă îndepărtam spre...Important este că... 

Alarma suna. Nu îmi venea să cred că am revenit în lumea reală, în camera 
mea. Totul a fost doar un vis. Dar oare ce însemna?... 

Anisia Ilioasa, a VIII-a B 

O  zi în  deşert 
             

Iulie 2000… 
Eram împreună cu părinţii mei în 

vacanţă, în Tunisia. Soarele dogoritor al 
dimineţii ne silea să rămânem în hotel, 
încercuiţi de aparate menite să răcorească aerul 
fierbinte. Un autocar aştepta în faţa hotelului 
pentru a ne duce spre nişte maşini cu care mai 
apoi să ne îndreptăm spre necunoscut, spre 

mijlocul întinderii uriaşe de nisip. Am făcut o scurtă plimbare pe gâtul unei cămile, 
apoi i-am dat o frunză să mănânce. Pentru mine a fost fascinant. Odată cu venirea serii 
ne-am îndreptat spre hotel. 

Obosiţi şi foarte încălziţi, după o zi în arşiţa nemiloasă a deşertului, grupul din 
care făceam parte, format din aproximativ 15 persoane, a hotărât ca sub atenta 
supraveghere a salvamarilor care vegheau zi şi noapte asupra valurilor care se 
spărgeau de pilonii digului pe care erau organizate noapte de noapte petreceri 
extravagante, sfârşite cu impresionante focuri de artificii, să facem o baie în mare, pe 
întuneric. Tot grupul a sărit entuziasmat în apă, inclusiv eu, care la 4 ani nu ştiam să 
înot. Datorită valurilor care erau puţin mai mari în acea seară, colacul care era menit 
să mă ţină la suprafaţă mi-a fost luat de apă, iar eu am ajuns sub apă. Toţi au sărit 
alarmaţi să vadă unde sunt, dar după câteva secunde am ieşit singură la suprafaţă. 
Atunci am crezut că o sirenă m-a ajutat, dar cine ştie? Marea este plină de mistere pe 
care nimeni nu le-a desluşit încă pe deplin. Poate chiar există, sau poate aceste fiinţe 
sunt numai rodul imaginaţiei oamenilor.  

Mă întreb dacă voi afla vreodată adevăratul meu salvator... 
Raluca Păcurar, a VIII-a B 
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     Toamna, cu rochia ei aurie, îşi lasă pletele 
peste natură, transformând-o într-un colorat covor al 
micilor degete ruginii ale arborilor. Liniştea care 
persistă în atmosferă, dă un aer de melancolie. 
Mâinile firave ale toamnei au mângâiat deja codrul 
pustiu, lipsit de mişcare. 
   Cand Iarna soseşte, cu straiele ei albe, 
imaculate, acoperă pământul cu suflarea ei de gheaţă, 
lăsând în urmă doar o amintire a ceva care a fost 
verde odată. Micii ei copilaşi dansatori îşi fac apariţia 
pentru a doua oară ca să-i poată distra pe bătrânii 
oameni de zăpadă. 
      Dar când aceasta pleacă, Primăvara atrage 
privirile cu ochii ei  strălucitori şi plini de veselie. Ea 
învie verdele şi dă viaţă tuturor vietăţilor care până 
acum erau împietrite de geroasa iarnă. Totul 
înfloreşte, iar ghioceii îşi şoptesc că a venit ,,prinţesa 
florilor”. 
         Vara vine cu un zâmbet larg, aducând fluturii 
pe terenul de joacă. Soarele strălucitor şi auriu îşi 
trimite jucăuşele raze pentru a mângâia chipul 
copilaşilor cu speranţe în priviri. 
          Fiecare anotimp şi-a pus amprenta pe lumea 
noastră plină de vise, transformând-o astfel, într-un 
peisaj ca în basme.                                                        

Casina Ţârlea, a VI- a  A 
 

Întâmplări de la mare 
 

Era o zi călduroasă de vară. Mă pregăteam să merg la mare, în Grecia, cu 
familia mea. Dar, cu puţin înainte să plecăm, tatălui meu i se făcuse rău, abia mai 
putea să respire. Aşa că am anulat plecarea în Grecia cu o lună.  

Eu eram nerăbdătoare să ajung în Grecia ca să văd minunata Mare Egee despre 
care auzisem că este de un albastru splendid.  

Călătoria a fost plăcută, fără surprize, toată lumea s-a simţit excelent. 
 Odată ajunşi acolo, primul lucru pe care l-am făcut, după ce ne-am cazat, a 

fost să mergem direct pe plajă, la marea cea albastră, curată ca lacrima. 
Tatăl meu a făcut prima baie, a înotat până în larg, unde s-a scufundat şi a 

găsit cea mai frumoasă scoică. A fost ca un dar al mării pentru mine.  
Într-una din zile mama şi tatăl meu au adus camera de filmat şi chiar atunci când tata a 
pornit-o, în larg se vedeau, cu greu, doi delfini care săreau din apă. A fost un 
spectacol deosebit.  

  



22_________________________________________________________Anotimpuri  
  

Serile, de obicei, ieşeam pe faleză şi ne 
plimbam. Într-o seară am admirat un spectacol unic,  
cu beţe de bambus apinse, prezentat de nişte oameni 
ciudat costumaţi.  

În altă zi, când  ne îndreptam spre plajă, am 
văzut nişte pisici foarte ciudate, care aveau forma 
capului triunghiulară. Şi, ca să nu regret că timpul a 
trecut aşa de repede, în ultima zi, când am stat la 
mare s-a pornit o furtună, încât era să smulgă un palmier cu tot cu rădăcini...  

Din nou acasă. Când am ajuns, pisica mea a fost foarte fericită, pentru că ea a 
fost singură timp de zece zile...  

Ioana Moca, a V-a B  
 

O întâmplare neaşteptată 

 
 Era o zi frumoasă de vară. Soarele 
strălucea peste câmpia cu mii de flori şi fluturi, 
iar eu stăteam la umbra unui cireş, aşteptând 
ca bunicii mei să termine de adunat fânul.  
M-am plictisit, aşa că am decis să mă duc şi 
să-i strâng bunicii un buchet de flori. Adunând 
florile, dintr-o dată am văzut ceva mişcându-se 
în iarbă. Îmi era puţin frică, dar m-am apropiat 
ca să văd ce se ascunde printre flori. Spre 

surprinderea mea, era un iepuraş alb. El a început să fugă, iar eu l-am urmărit. Văzând 
că el merge într-o anumită direcţie pe care nu am mai văzut-o, o pădure întunecată, 
mi-am făcut curaj şi l-am urmărit. Mergeam încet, cu paşi mici, uitându-mă peste tot, 
dar îl pierdusem. Am decis să mă plimb prin pădure, poate mai adun ceva flori pentru 
buchetul bunicii. Dintr-o dată văd un perete făcut numai din crengi cu frunze bogate şi 
viu colorate. Mă apropii şi trec printre ele, iar când ajung în cealaltă parte, descopăr 
un tărâm de vis, plin de flori ciudate, cum nu mai văzusem niciodată. Încerc să iau una 
albastră, care mi s-a părut mai deosebită. Când să o ating, o voce mă întreabă de ce 
vreau să iau viaţa acelei flori. M-am întors să văd cine e şi spre mirarea mea, era 
iepuraşul! Nu-mi venea să cred. Mi-a zis că el a vrut să vină aici ca să văd ceva ce 
nimeni nu a văzut, iar dacă duceam acum floarea bunicii, dezvăluiam un secret păzit 
mult timp de iepuraş, locul unde creşteau astfel de flori. Aşa că am decis să păstrez 
secretul numai pentru noi doi, astfel să nu se afle de el şi să nu dispară florile odată 
găsite.  
Aşa că m-am împrietenit cu iepuraşul, dar trebuia să plec, pentru că se înserase. M-a 
condus până la locul în care ne-am întâlnit, în acea lume de vis, unde numai gândurile 
se aud, unde murmură uşor apa cristalină, iar animalele trăiesc o viaţă liniştită şi 
lipsită de pericole.  
Am ajuns la timp înapoi, chiar când bunicii mei terminaseră de strâns fânul. Dându-i 
bunicii buchetul de flori, ea s-a bucurat foarte mult. Abia aşteptam zilele când să mă 
duc cu ei la fân, spre mirarea lor. Ştiau că mie nu-mi plăcea defel să merg pe dealuri, 
dar din acea zi îndrăgeam asta… mă chema tărâmul de poveste.  

Alexandra Fodor, a VIII-a B 
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SIGHIŞOARA 
(continuare din  numărul trecut) 

 
Turnurile erau plasate în locurile vulnerabile ale cetăţii şi 

erau prevăzute cu galerii de tragere şi cu bastioane de artilerie. 
 Cel mai important de sesizat este Turnul cu Ceas, de 

64 m înalţime, simbolul oraşului. Acest turn a fost construit în 
secolele XIII-XIV, până în 1556 adăpostind sfatul oraşului. Pe 
ambele faţade ale turnului exista câte un cadran uriaş de 
ceasornic şi nişe cu figurine. 

Nişa de pe faţada dinspre cetate conţine mai multe 
figurine printre care: jos în stânga Pacea cu trompeta şi ramura de maslini; în dreapta 
toboşarul care bate sferturile şi orele într-o tobă de bronz; la mijloc două statui 
feminine, mari, cu rochii albastre, ce reprezintă Dreptatea şi Justiţia; şi tot la acelaşi 
nivel alte două figurine mai mici, ce reprezintă Ziua şi Noaptea, marcând ziua de 
lucru a meseriaşilor din cetate. 

În nişa de pe faţada Oraşului de Jos, avem urmatoarele figurine: jos în dreapta 
Călăul, în stânga cel de-al doilea toboşar care marchează scurgerea timpului. 
Deasupra lor se poate vedea o instalaţie rotativă pe care sunt fixate cele şapte figurine 
de stejar pictat, reprezentând cele şapte zile ale săptămânii, cu vestimentaţie şi 
atribute ale unor divinităţi din Panteonul greco-roman şi german, purtând pe cap 
simboluri din alchimia medievală. 

Turnul cu Ceas a fost distrus de incendiul din 1676 şi a fost refăcut în 1677. 
În anul 1891, acoperişul a fost decorat în ţigle smălţuite, iar din 1898 serveşte ca 
muzeu al oraşului. Ceasul şi figurinele reprezintă zilele săptămânii, datând din1648. 

Majoritatea celor 164 de case locuite din incinta cetăţii, cu peste 300 de ani 
vechime sunt considerate monumente istorice, dintre cele mai important fiind „Casa 
Vlad Dracul”, „Casa Veneţiană”, Casa cu Cerb”.  

O construcţie deosebit de originală şi cea mai mare de acest tip din 
Transilvania este Scara Şcolarilor , acoperită în anul 1642, ce înlesneşte accesul la 
liceu, mai ales pe timp de iarnă, şi la Biserica din Deal. 

Biserica din Deal este un monument în stil gotic, construirea acesteia a 
început  în 1345. Are la baza ei o capelă romanică din jurul 
anului 1200. A suferit în decursul secolelor diferite 
transformări. Statuetele din piatră de la exterior aparţin 
secolului al XIV-lea. 

Biserica Mănăstire este un monument al artei 
gotice, aflată în apropierea Turnului cu Ceas. A aparţinut 
călugarilor dominicani şi este menţionată încă din anul 1298. 
În 30 aprilie 1676, biserica a ars în întregime, mobilierul 
datând din perioada de după incendiu. Refacerea acesteia a 
fost posibilă graţie efortului financiar al cetăţenilor. Turnul şi 
clopotul bisericii au fost construite în anul 1677, fiind 
căptuşite cu tablă în 1956. Aici se află printre puţinele altare 

transilvănene ale barocului timpuriu, o colecţie de 39 de covoare orientale de mare 
valoare confecţionate în secolele XVI-XVII şi o cristelniţă de bronz turnată în anul 
1440. Ultima restaurare a bisericii a avut loc în 1982. Aici se organizează în fiecare 
duminică concerte de orgă.                                   
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Invenţiile 
 
 

         Cum se nasc invenţiile? 

 
Inventatorii caută soluţii pentru rezolvarea unor probleme. Se gândesc la 

cerinţele şi la nevoile oamenilor şi vin în ajutorul lor. Mai demult cineva şi-a dat 
seama cât de incomode sunt umbrelele mari, astfel a inventat umbrelele pliante care 
încap într-o geantă. 
      Din clipa în care te trezeşti, eşti înconjurat de invenţii, care ajută munca, îţi 
oferă confort şi bunăstare. Perna, becul, până şi fulgii de porumb sunt invenţii care ne 
fac viaţa mai uşoara, mai comodă. 
      Ideea hârtiei autoadezive a fost o întâmplare. Cineva, din greşeală, a preparat 
un lipici slab, care nu lipea bine. Suprafeţele lipite se desprindeau şi se puteau lipi la 

loc. 
     Există invenţii care servesc distracţia. Primul Frisbie, 
prototipul discului zburător, a fost o formă rotundă de copt pentru 
plăcinte, proprietatea brutarului Joseph Frisbie. El a descoperit că 
un vas plat şi rotund se poate arunca la mare distanţă. Aşa îşi 
distra oaspeţii în parc, iar ideea a avut mare succes! 
 

Toate lucrurile sunt invenţii? 

 
Nicidecum! Invenţiile sunt creaţiile noi ca de exemplu 

agrafa de acte, care nu a mai existat niciodată, însa cuiva i-a 
venit ideea s-o inventeze. Cărbunele şi cauciucul nu sunt 
invenţii. Ele existau deja în lume, trebuiau doar descoperite.  

Invenţiile nu sunt identice cu descoperirile. Oamenii au 
descoperit lichidul lăptos al copacului de cauciuc, din care pe 
urmă au produs cauciucul brut. Mai târziu s-au inventat anvelopele fabricate din acest 
material. 

 

        De unde au inventatorii idei? 

 
Unii inventatori studiază plantele şi animalele pentru 

a cunoaşte secretele naturii. Alţii folosesc idei din trecut, care 
nu s-au pus în practică în acea vreme. Multora le vin idei 
datorită imaginaţiei şi creativităţii lor. 

Scaii, roadele unei plante, se lipesc de haine şi de 
blana animalelor cu ajutorul unor cârlige micuţe. Se pot 
îndepărta pe urmă, dar destul de greu.  Observând aceasta, un 
inginer a inventat închizătorile de tip Velcro, denumite de noi 
„scai”. 

Casina Ţârlea, a VI-a A  
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Pungile de plastic… 
 
În fiecare an, la nivel mondial se consumă aproximativ între 500 de bilioane şi 

1 trilion de pungi de plastic. Mai puţin de 1% din pungi se reciclează. Este mai 
costisitor să reciclezi o pungă decât să produci una nouă. Reciclarea unei tone de 
pungi de plastic costă 400$; aceeaşi cantitate se vinde în magazine, materie primă, la 
32$. 

Pungile de plastic sunt purtate pretutindeni... Animalele, neştiind ce sunt sau 
crezând că sunt mâncare... le mănâncă şi ...MOR! Unele mor, încâlcindu-se în punga  
de plastic fără speranţă... 

Atunci....Ce e de făcut? 
Dacă folosim o sacoşă de pânză economisim: 1) 6 pungi de plastic pe 

săptămână; 2) 24 de pungi de plastic pe lună; 3) 288 de pungi de plastic pe an; 4) 
22,176 de pungi de plastic în timpul unei vieţi medii. 

Dacă 1 din 5 persoane din ţara noastră ar face acest lucru, am economisi 
1.330.560.000.000 de pungi de plastic în timpul vieţii noastre. 

Bangladesh a interzis pungile de plastic.  
China a interzis pungile de plastic şi  economiseşte 37 de milioane de barili de 

petrol pe an datorită acestei decizii.                                                    
Irlanda  a fost prima ţară din Europa care a pus taxe pe pungile de plastic, 

începând cu 2002. În acest fel, a redus consumul cu 90%.              
În 2005, Rwanda a interzis şi ea pungile de plastic.                                                                           

AŞA AU MAI F ĂCUT ŞI ALTE ŢĂRI... 
 

Din ce sunt facute pungile de plastic? 
Pungile de plastic sunt făcute din polietilenă, un plastic care se obţine din 

petrol!! Acesta ar trebui să fie un semn de exclamare pentru noi... oamenii!!!!! 
Dacă  ai voinţă,  poţi! 

Diana Bucur clasa aV-a A 
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Anii de gimnaziu în... imagini 

 
 

 

 

E VREMEA EXCURSIILOR ! ... 
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