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 Ilarie Voronca:110 ani de la naștere  
 
Ilarie Voronca este pseudonimul lui Eduart 
Marcus, născut în ultima zi a anului 1903, la 
Brăila, într-o familie înstărită de etnici evrei. 
După şcoala primară la Brăila, liceul la Bucureşti, 

absolvă Faculttatea de Drept, din București,  în 
1924. Membru în baroul din Ilfov începând din 
februarie 1925, fără, însă, să fi profesat 
avocatura, lucrând după această dată la diferite 
birouri de asigurări şi instituţii bancare.1 În 1933 
Voronca decide să se stabilească  în Franţa, 
împreună cu soţia sa Colomba. Volumul Permis 
de séjour (Permis de şedere) (1935) va descrie traseul 

vieții de imigrant. Cinci ani mai târziu, soții  
Voronca obţin cetăţenia franceză. Din 1940, 

timp de patru ani trăiește în clandestinitate, 

participă la rezistența franceză până la mijlocul 
lunii octombrie 1944, când se întoarce în Paris-
ul eliberat de ocupaţia nazistă. Doi ani mai 
târziu, după finalizarea manuscrisului Mic manual 
de fericire perfectă , ca o supremă ironie, s-a sinucis 
(4 aprilie 1946). Din 1952, cu ajutorul Asociaţiei 

Scriitorilor din Rouergue, Colomba a obținut 

înființarea Premiului Ilarie Voronca, decernat 
anual, cu ocazia Zilelor de Poezie din Rodez, unui 

manuscris inedit, atestându-se, astfel, prețuirea 

de care se bucură și astăzi, în Franța, poetul 
brăilean. Ilarie Voronca a fost un creator elevat, 
un joculator subtil al cuvântului, pe care l-a pus 

în situații din cele mai neașteptate : l-a 
dezabstractizat, atunci când a plasticizat 
imaginea poetică pînă la vizualizare, l-a încărcat 

cu o cantitate uriașă de sensuri, până la strivire, 
făcând să rămână din acesta, doar sunetul 

angrenat în sofismele inexprimabilității,cuvântul 

a fost cel care a tractat  un lung șir de trăiri sau a 
fost plasat ca luminator în solitudinea unei 
metafore. Ca ”pictopoet”, a iubit geometriile 

bizare ; a creat și s-a susținut, în construcțiile sale 

poematice, de dislocări și relocări imagistice 

succesive, reușind un spectacol surprinzător. Ca 
urmare, poezia lui Voronca este plină de o 

splendidă teatralitate. Regisor, scenograf și 
interpret, pe scena imaginii de sine - nevexată de 
incontrolabila-i  alteritate - Ilarie Voronca se 

subsumesză, printr-o complexă simplitate, ființei 

universale. Martori drepți, ne sunt cărțile sale, ele 

însele, adevărate reprezentații, decorate luxuriant 

de cei asemenea lui : soții Delaunay, Chagall, 

Brâncuși, Brauner, Jules Perahim, Michonze ș.a.  

                                                           
1
 Carol Iancu, Evreii din România, apud revista 

Apostrof,nr.6,2011 

I s-a spus ”miliardarul de imagini”, cu suport 
implicit, pe sensul sintagmei. Poate că a fost 

prea puțin. 
                             A.P 
 

 
 
El singur 

 
Dacă-i atingeti mâna nu știți că i-ați 

atins-o 
Va amintiti de dânsul, dar sub un 
nume nou, 
În miez târziu de noapte, în cel mai 
adânc somn 
Cu-adevaratul nume, îl invitați să 
șadă 

 
Când va bătea la ușa, voi ști că este el 
Care ne vine-aproape, la fiecare oră 
Și voi îl veți privi fără să-l recunoașteți 
El va pleca departe, dar va lsa-înapoi 
 
O poartă foarte vie și palidă ca dânsul. 
 
 
Strofa I + Strofa II 

 
"Strofa I" 
 
 
Monsieur l'archange est un bon chef 
contable 
Euridice: sa-ti prind ochii cu ace de 
siguranta 
te rog pâna aici fara aluzii matematice 
Euridice ma duc sa ma culc 
 
 
"Strofa II" 
 
 
Euricice mă duc să mă culc 
te rog până aici fără aluzii matematice 
Euridice: să-ți prind ochii cu ace de 

siguranță 
Monsieur l'archange est un bon chef 
contable 

 

 
 
Pagină ilustrată de Alina Georgescu  
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 A comunica, a împărtăși, a înțelege - egida sub care 

vom prezenta o serie de proiecte din uriașa sferă a comunicării, aparținând  fie Bibliotecii 

Județene Panait Istrati, fie prietenilor noștri - instituții sau colaboratori - cu aceleași 

intenții de a comunica, a împărtăși și a înțelege cultural. 

Cenaclul Panait Istrati al Bibliotecii Județene 

Panait Istrati, ca și Ilarie Voronca, este un autor de dublă expresie lingvistică : franceză 
și română. Brăila are, în plan literar, prin cei doi autori, prestanța metropolei 
cosmopolite. In 1923, Panait Istrati își publica primul volum la Paris, iar Voronca, în 
țară. Rătăcitori, amândoi, în căutarea unui liant între emoțiile naturii umane și a celei 
universale:motor existențial de origine romantică, așa cum au fost -  în fond - și cei doi 
autori, în ciuda etichetărilor. Biblioteca brăileană poartă numele lui Panait Istrati, a 
cărui scriitură pare mai aproapiată de asimilarea masificată, decât cea a elitistului  Ilarie 
Voronca, care va avea locul său, mereu proaspăt, în înțelegerea superioară a poeziei.  
De altfel, Panait Istrati se întoarce, mereu, din excursul său spectaculos, la maternalizata 
Brăila, câștigându-și, astfel, calea recunoștinței locale și, implicit, naționale. Ca ”aide-
mémoir”, Panit Istrati este și numele Cenaclului Uniunii Scriitorilor, înființat la Brăila, în 
1984, condus timp de două decenii de Fănuș Neagu secondat de Gh. Lupașcu sau 
L.Chișu. Acea activitate, patentată de exploziile fănușiene, a încetat să mai existe.Există, 
însă, iubitorii de literatură care rămân fideli dialogului creativ, și, mai ales, efortului de a 
inventa acele legături în măsură să individualizeze și să dezvolte ”dialogul”. Nu este mai 
puțin adevărat că ”piața” ideilor are ”desfacere” variată, așa încât, prioritățile de grup 
sunt, mereu salvate. Istoria literară o confirmă, iar contemporanii o întăresc. Calitatea 
diferențelor personalizează creația, critica de grup o parafează, iar legitimitatea este 
asigurată de o receptare constructivă. Panait Istrati este, de asemenea, și egida unei 
grupări cenacliere, înființată anul trecut(2012), sub protecția instituției cărții, fără 
pretenția de a restaura vreo construcție anterioară, dar având calitatea de a face 
posibile ”întrevederi” literare, convenabile celor care vor să se comunice ”artistic”, fără 
alte impuneri, în afara celor care vizează contracultura.  
Poeți, jurnaliști, prozatori, epigramiști, sau pur și simplu iubitori de literatură, au găsit, 
astfel, o soluție pentru petrecerea ultimei vineri din fiecare lună, sub conducerea 
instuționalizată a lui…Panait Istrati. Totul, sub muabila metaforă a naturii subiective 
care așteaptă, mereu, să se exprime. Soluția, numită ”cenaclu”, ”salon”,”grupare” etc.,  
are, prin urmare, rolul de a conexa auctoriatul la mai multe orizonturi ”de așteptare” și 
de a reaminti, în termenii delicatelor simbolilistici perceptive, că arta este un fenomen 
social, indiferent unde se plămădește.Ar fi de presupus că arta va reprezenta mereu, 
printre multe altele, legătura dintre nevoia individuală de statornicie estetică și cea de 
manifestare concretă în spațiul social. Revenind la eșantionul nostru, Cenaclul Panait 
Istrati al bibliotecii județene brăilene reprezintă, prin afilierea directă la ”carte”, un plus 
coerent al  înțelegerii fenomenologiilor dezvoltării.  
Am ales, pentru ilustrarea brefată a principiilor ”de grup”, un fragmentarium poetic . 
Prin esențializarea elementelor comunicative, poezia beneficieză o stabilitate estetică 
aparte,  chiar și atunci când viciile realității și-au găsit în ”genul liric” un combatant  de o 
mobilitate infinită. Poezia, mai mult decât alte domenii ale creației artistice,  clamează 
ființa, în expresii sensibe, capabile să transmită, prin mesaje imediate, trama 
existențială la care se racordează. De aici, probabil, fericita sa expozitivitate,  conturată, 
punctual, de câteva dintre creațiile poetice ale membrilor noului cenaclu Panait Istrati. 
Printre ei, chiar Panait Istrati!(A.P)
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Armanda Filipine 

 
Mirarea diminetii 
 

Ochii ploii langă fereastra 

deschisă a gurii tale, 

iubite, 

sărutul dimineții 

și dragostea 

din glasul tău, 

îmi atarnă cercei 

de cireșe dulci-amare 

în mirarea 

acestei dimineți 

unindu-ne, 

plesnind 

ca bobul de rouă 

în bătaia, văpaia 

Soarelui de august. 

 

Stela Serbu-Raducan 

 
Îmbrățișază-mă, când plouă 
  

Când vezi că norii se adună 
Și-auzi cum fulgeră și tună 
Să vii să-mi frângi mijlocu-n două 
Îmbrățișează-mă, când plouă… 
 
Si nime’n lume n-o să-ți spună 

De rău sau bine asta sună 
E ploaie, nu e bob de rouă ; 
Îmbrățișează-mă, când plouă… 
 
Nu știu de-i soare, sau de-i lună 

De-i timp urât, sau vreme bună 
Știu, că putere ai cât nouă 
Îmbrățișează-mă, când plouă… 
 
E-o ploaie cu sclipiri de nună 
Iar ceru-i vânat ca o prună 
Mă ia cu palmele-amândouă 
Îmbrățișează-mă, când plouă… 

 
E curcubeul o cunună 
Iar picatura o alună 
Cu tine-aici, mă simt ca nouă   

Î 

 

 
 

Îmbrățișează-mă, când plouă…. 

 

 

 

 

 
   

 

 
O parte dintre ”cenaclieri”(de sus în jos,  de la stânga 

la dreapta):  Stela Șerbu-Răducan, Dumitru Anghel, 
Dumitru Barău, Violeta Craiu,Alexandru 
Halupa,Florin Meșca,Gheorghe 
Lupașcu,Armanda Filipine,  
Păun Condruț, Adelina Pop, Ion Negruț, 
Lucia Pătrașcu, Aurel Furtună,Mihai 
Vintilă,Dragoș-Adrian Neagu,Valeriu Mititelu, 
Virgil Andronescu,Dragoș Ionescu,  
Nicolae Ungureanu,Valentin Popa,Vasile 
Mandric. 
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Violeta Craiu 

Distanța dintre noi  

 

Distanța dintre noi  

Este o închipuire amară 

Profund și ermetice 

Cioburile luminii 

Aleargă 

Fără gară, fără călători 

Scârțâie osia veche 

Tu te-mpiedici de așteptarea mea. 

Priviri ascunse în oglinzi de retină 

Se strecoară stinghere 

Într-un adânc de clepsidră. 

 

 

Mihai Vintilă 

Visare 

 

Am visat că am atins cerul 

și norii ş-au împrăștiat 

ca spuma din cafea 

iar dincolo de ea, 

în lumea nefinită 

ce-mi răsărea în cale 

totul părea probabil 

clipire de-o visare 

 

 

Nicolae Ungureanu 

Ninsori 

 

Ninsori, ninsori, cu-albastrul vostru 

plâns, 

De ce în mine, de un timp, v-ați 

strâns 

Și- acum de ce m-acoperiți mereu,  

De nu mai știu:sunt altul sau tot eu 

 

 

 

Lucia Pătrașcu 

Ajută-mă 

 

Ajută-mă, Doamne, 

Să pot purta prin lumină 

Pe cei ce mă-nconjoară cu durerea lor, 

Cu necazurile lor, 

Cu păcatele lor, 

 Ajută-mă Doamne să nu judec pe 

nimeni 

Căci doar a Ta este puterea judecății 

și-a iertării 

 

 

 

Maria Mogoșanu 

Livada 

 

Am pus cărbuni în samovar 

Căci Anton Pavlovici sosește 

La ceaiul ca un vis amar 

Ce-l vom sorbi, încet, rusește 

 

Livada lui de vișini, toată 

Se va muta-n livada mea 

De prin azur o lună beată 

Într-un agud va atârna 

 

Ne-om înveli cu grea tăcere 

Căci vorben-or mai fi de spus 

și-o să privim cum ziua piere 

însângerată de apus. 
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Vasile Mandric 

Simfonia uitării 

 

Dincolo de oglindă 

Văd adevăratul albastru 

Roșul rămâne aici, 

Violetul sărută sticla 

Pe dinafară, 

Albul se retrage în vise. 

Numai galbenul, 

Stăpânul marelui vid 

Lipitoare pe sufletul meu 

Dincolo de odihnă 

Înainte de scufundare 

Sufletul așteaptă-o secundă 

Să fie popas 

Gândului uitat. 

 

 

 

Dumitru Barău 

Umbra 

 

Umbra mea 

E urma pe care sufletul meu 

O lasă pe întinderea viselor 

Unde  pașii mei  

măsoară nemărginirea. 

Umbra mea  

mă urmărește  

Până la capătul lumii,  

cel fără de umbră 

Noaptea, 

peste umbra mea  

se-așeză umbra lunii. 

 

 

 

Virgil Andronescu 

 

Ochi 

 

Din crâmpeie de zi 

ți-am construit zâmbete 

din cioburi de noapte 

ți-am făurit scâncete 

amândoi trăim stele calde și reci 

unele acum ş-au născut 

altele acum mor 

 

dintr-un zâmbet, dintr-un scâncet. 

Ridică-ți privirea și vezi. 

și vezi cioburi de viață 

din crâmpeiul de ochi al ochiului meu 

 lumina 

 

 

 

Aurel Furtună 

Luptă. 

 

 

Crengile, spinii,frunzele 

care-mi atingeau umerii, 

care-mi sângerau mâinile, 

care îmi mângâiau pieptul, 

îmi arătau calea spre pajiștea 

căprioarelor…. 

 

bătaia cerbilor 

putea să înceapă…. 
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Mircea Andronic Romian 

Pentru a ajunge la tine 

 

Pentru a ajunge la tine 

Am oprit ceasul, 

Ploile prea repezi, 

Zborul gândului ascuns 

și cuvântul prea aspru. 

Pentru a ajunge la tine 

Am curățat fântânile sângelui, 

Să rămână cel primenit,  

Iar  din peștera sufletului 

Toate șoaptele deshămate 

Le-am mânat către lumină  

Și-am pornit în căutarea  

Oaselelor  de argint 

Ale timpului meu  

Din care să-mi  înalț  drumul, 

Pentru  a ajunge la tine. 

 

 

Alexandru Halupa 

Inseparabili 

 

Eu sunt Dunărea 

Poate chiar nașterea și moartea ei 

Taumaturgic mâna mea 

Peste valuri 

Ca sinergiile peste idei 

 

Eu sunt Dunărea 

Pescuiți în mine 

Tot ce vă lipsește 

De la peștele-ură 

Până la racul cu mântuirea  

în clește 

 

 

Panait Istrati 

Inchinare 

 

Când se-nsenină cerul, cu mii de stele-

n faţă, 

Nemărginirea mării în raze se rasfaţă; 

Iar când işi pune slava un obrăzar de 

nori, 

Pe mare cade noapte, iar vântul dă 

fiori ... 

 

Şi lacrimile slăvii, şi fulgerele-i toate 

Ea le primeşte-n sânu-i ce plange şi se 

zbate, 

... Iubito! Astfel viaţa-mi legată-i de a 

ta, 

Din cea dintâi clipită de-nfioarare-a 

mea ... 

 

Zâmbeşti? Pe chipu-mi cade o rază 

fericită ... 

Urăşti? Îndrept spre duşmani o spadă 

ascuţită; 

Iar când te văd în lacrimi, mi-e sufletul 

cernit 

Şi-n pieptul meu se zbate un demon 

răzvrătit ...  

 

Elena Albu Istrati 

 Gheișei 

 

Micuța mea,  

Caseta  ta de jad 

Nu s-a pierdut 

 

Cu flori de portocal 

Te-mpodobești tăcut 

La asfințit. 

 

În noapte sari 

Să fii cuiva păcat 

și farmec rar. 

 

Micuța mea, 

Tristețea ta de jad 

Se-aude iar 
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Autori brăileni :Păun Condrut, un protestatar iluminat 

(Păun Condruţ, În semn de protest, Ed.Proilavia, Brăila,2012) 
  

”(…) epigramistul şi prozatorul Păun Condruţ (…) a călătorit mult, s-a plimbat prin Insulele 

Canare, pe Broadway, în Malta, Gibraltar şi Halifax. Cu toate acestea, s-a întors de fiecare 

dată la Brăila.”Am oprit, din  multele semnalări media, interesate de aparițiile lui Păun 

Condruț, o frază (Marian Gheorghe, Adevărul de seară) care, în linii mari, definește natura 

sorgintei sale scriitoricești sau, poate, chiar, o mare parte din natura oricărui beletrist. 

Călătoria privită ca alteritate, ca inițiere, ca drum al sinelui către limpeditate, ca forțare a 

memoriei estetice. Excursul real, căruia i se suprapune cel figurat de propria idealitate, 

dezvoltă  o intrigă rezolvabilă prin căutare și, eventual, revelare. Felul în care se procesează 

tulburările căutării, soluționează auctoritatea.   

Epigramist şi prozator. În acestă ordine sunt enumerate, de cele mai multe ori, însușirile 

literare ale autorului. Concentrarea atenției asupra, acestei  prime desemnări, poate fi salutară 

sau poate fi contaminată de reducționism. In cazul lui Păun Condruț este binevenită,  pe de o 

parte, pentru că epigrama nu există în afara în afara umorului (o pertinență a creației) și nici 

în afara literaturii, pe de altă parte, pentru că proza, aşa cum aceasta  se defineşte, îi dă 

posibilitatea autorului să o mobilizeze către cea mai apropiată  formulă anexată principiilor 

epigramatice. Primul volum publicat de Păun Condruț este un volum de epigrame și, într-un 

automatism perceptiv, este considerată matca generativă a valorii sale. Epigrama este 

„parodia” catrenică a unei situaţii, oricare ar fi ea, iar proza lui Păun Condruţ onorează 

convenția parodistică, ba mai mult decât atât, respectă funcționalitatea catrenului satiric, tema 

şi poanta. O parodie  plină de îngăduinţă a propriilor sale întâmplări, dar în niciun caz, a 

propriei sale vieţi. Viaţa sa rămâne în penumbra unui zâmbet şi, într-un fel, secretizată de 

acesta. Ultima apariţie ”tipărită” a lui Păun Condruţ  pare ancorată, în acelaşi ”mister”. 

Condruţ se autoficţionează, la pas. Existenţa sa este folosită ca suport  pentru diverse 

”peripeții” ale căror relatări devin sursele interpretării satirizate. Douăzeci şi opt de  istorii 

alegorizate, poveşti cu tâlc etc., în genere un repertoriu fabulistic, traversat de o tensiune 

„epigramatică” cu o sursă olografică recognoscibilă. Prozele sale scurte,  cu subiecte 

„cotidiene” grefate pe structură biografică, au inserate, într-un spaţiu ”modernizat”, elemente 

de natură ”realistă”, care aduc - pe lângă o desincronizare ”fandată” auctorial -  patina unui 

”timp” interesat de banalitatea cotidiană şi detaliile sale. Volumul În semn de protest conţine 

douăzeci şi opt de povestiri relatate cu o ironie îndreptată, mai degrabă, către parabola 

figurată de subiect, decât înspre subiectul propriu zis, ceea ce conferă, în ansamblu, atât o 

dinamică a surprizei, cât şi erodarea acesteia până la brefarea paremiologică. De altfel, 

autorul are grijă să ne facă înţelese propensiunile sale sapienţiale, aducând alături de 

realităţi  moralizatoare, „fabule” cu morale plasate în aceleaşi realități, de care naratorul se 

loveşte mereu, făcându-l, pe autor, părtaş la un  joc al instanţelor menit să stabilizeze o 

condiție de autoritate îndreptățită să preia controlul. Ultima povestire, care dă titlul 

volumului, relatează o întâmplare personală comprimând, în ea,tema volumului:un scriitor, pe 

drumul  afirmării, într-o societate cunoscută doar la nivelul aparenţelor . O dramă fără soluţie, 

însă, o temă cu poantă. Perspectiva tuturor celorlalte douăzeci şi şapte de povesiri, îşi 

precizează dimensiunea, abia, după citirea celei de-a douăzeci și opt-a. Ceea ce repune în 

atenţie programul ”epigramatic” al cărţii. Păun Condruţ este în căutarea unui mod de viaţă 

capabil să-l fixeze în realitatea subiectivă, altfel spus, este în căutarea identităţii definitive. O 

identitate care, în temă, cere un răspuns din existența efectivă. În lipsa acestuia, intervine – ca 

replică irevocabilă la materia lumii -  iluminarea divină (surpriza).  O rezolvare simbolică 

care organizează ”metafora” umoristică, sub care se produce semnul  protestului său , iar 

pentru cititori, un indicator empatizant către această  ”manifestare publică”, marca Păun 

Condruț.(A.P.) 
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 A comunica, a împărtăși, a înțelege 

Concurs de creaţie şi îndemânare :Praznicul Învierii, ediţia a IV a, 1-5 aprilie 2013 

Concursul  național de arte plastice si aplicate, Praznicul Invierii, aflat la cea de-a patra 

ediție,  a adus in prim planul imaginatiei plastice, Sfintele Pasti, mai precis, felul cum înțeleg 

copiii Sărbătoarea Invierii. Școlarii au la dispozitie mai multe variante de participare: pictura, 

felicitări, colaje, machete sau bricolaje . Concurentii, cu vârste cuprinse între 7 și 11, ani s-au 

manifestat cu delicatețe și sensibilitate, fiind mereu o reală problemă pentru juriul alcătuit din 

institutori, profesori și un reprezentant al Bibliotecii Judetene Panait Istrati. Au câștigat toti,  

detașându-se destul de strâns,  cei care au respectat, mai atent, cerințele concursului. Copiii s-

au întrecut să demonstreze, în viziuni plastice originale, ce înseamnă pentru ei "Praznicul 

Învierii". Este admirabilă intentia școlii gazde, de a face demersuri pentru redimensionarea 

ființei morale în devenire.În acest an au participat223 elevi participanţi,71 cadre didactice,19 

judeţe 

Concursul este înscris în Calendarul Activităţilor Educative Regionale/Interjudeţene. 

Organizator: Şcoala Gimnazială “Sf. Andrei” Brăila, director prof. Rotaru Cătălina 

Coordonatori: Dumbravă Fănica, Negoi Gica, Lepădatu Didina 

Premiul I - Sava Sergiu, Şcoala Gimnazială nr. 26, Timişoara 

- Popa Vlad , Şcoala „Sf. AndreI”, Brăila 

- Bogdan Cătălina, Şcoala Gimnazială Tufeşti, Brăila 

Premiul al II-lea – Olteanu Bogdan, Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius”, Brăila 

 - Susa Ioana, Liceul cu Program Sportiv, Alba Iulia 

Premiul al III-lea – Răchiteanu Ştefania, Şcoala Gimnazială Lilieci, Bacău 

 - Lipan Robert, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, Brăila 

 

 A comunica, a împărtăși, a înțelege 

“Gânduri curate pe mânuțe colorate”. 

Proiectul  “Gânduri curate pe mânuțe colorate”, 

desfășurat și pe parcursul lunii decembrie, lună 
plină de evenimente motivante, începând cu 

Ziua Națională a României, continuând cu Ziua 

Internațională a Voluntarilor, dar, mai ales, cu 

Moș Nicolae și Moș Crăciun, dulcile sărbători 

ale darurilor, ale înțelegerii, ale speranței. 

Proiectul a avut ca scop formarea, în conștiința  

elevilor, din clasele I-IV, a noționilor de stimă, 
patriotism, utilitate socială, creativitate etc. 
Misiunea lor era să realizeze amprente ale 

micilor lor mânuțe unde să consemneze dorințe, 

mulțumiri, împliniri, precum și alte gânduri 
frumoase, apoi să le distribuie ca post-it-uri de  
1 Decembrie, sau să le etaleze de Sfântul Nicolae. 

Emoționată de imaginația sinceră a copiilor, am 
selectat câteva, ca marturie:“Zâmbetul este 
fericirea de sub nasul nostru! Deci să zâmbim! 
Să zâmbim că suntem români!” –Filoteea 

Moldovan, clasa a VII-a A.“Ce-ţi doresc eu ţie, 
dulce Românie? Draga mea patrie, îţi doresc 
respectul şi iubirea fiilor tăi!” –  Cătălin Bădălan, 

clasa a VIII-a E. Despa, clasa a VI-

a B. “România e ţara mea/ Şi 
nu mă despart de ea!/ E 
frumoasa ca o stea,/ O iubesc 
aşa cum e ea!” – Elena Cârstea, 

clasa a IV-a D.Pentru Moș 

Nicolae, dorințele și gândurile 

bune ale micilor școlari, lăsate în ”amprente”, au 

un mesaj mai ”colorat” în tușe personale, dar 

sunt pline de amuzament, afecțiune, sinceritate 

și, mai ales,credință că ele vor fi deslușite, așa 

cum și-au dorit:“Îi mulţumesc doamnei mele 
profesoare pentru că mă învaţă multe lucruri 
minunate şi acest lucru mă motivează sa ajung o 
cântăreaţă sau dansatoare exepţională, iar 
numele meu să ajungă până în Asia.” – Roxana 
Gabriela Babă, clasa a III-a B.“Îmi doresc ca 
lumea sa protejeze natura!” – Irina Vasiloancă, 
clasa a III-a B ;“Eu mi-aş dori să am o surioară.” 
– Mihai Ştefan, clasa a IV-a D.  

Dună Maria Bianca, cls.a-VI-a A,   

Șc.gimnazială Mihai Eminescu, Brăila
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 A comunica, a împărtăși, a înțelege 
Comunicarea este o componentă a 
comportamentului social.  După Frank Dance şi 
Carl Larson, este un proces de împărtăşire a unor 
informaţii prin utilizarea unor semne, semnale, 
simboluri, idei, semnificaţii, emoţii, sentimente. Pentru 
ca aceast proces să se realizeze la un nivel 

mulțumitor trebuie, prin urmare, să se găsească 
un cod comun interlocutorilor, a unui mesaj 

cointeresat, în funcție de vârsta şi pregătirea 

fiecăruia.Pe aceste direcții, ş-a putut realiza un 
experiment cu un grup de 24 de elevi de clasa a 
VI-a, care au participat la un curs de comunicare 

–pe o perioadă de 2 ani –susținut în biblioteca 
unităţii de învăţământ. In anul urmator am facut 

un nou demers de promovare, pe același palier 

de public țintă (12, 13, 14 ani).  

 
Ca urmare , am putut forma trei grupe de câte 

12- 13 elevi, mentinându-i și pe cei  cu care 
începusem să lucrez anterior.. Activitatea a avut 
la bază noţiuni teoretice care, prin natura lor, 
erau abstracte, concretizând următoarele teme: 
„Antrenamentul pentru îmbunătăţirea 
comportamentului de comunicare”, „Schema 
generală a comunicării”, „Cele 6 funcţii specifice 
comunicării”, „Tipuri de comunicare socială”, 
„Tipuri de comunicare după suportul fizic al 
mesajului”, „Elementele procesului de 
comunicare şi relaţiile dintre ele”, „Comunicarea 
non-verbală. Structura comunicării dintre 
oameni”, „Funcţiile comunicării non-verbale”.  

Ședinţele cursului s-au derulat o dată pe 
săptămână, în biblioteca şcolii – şi nu 

întâmplător am ales acest spațiu: cărţile care ne 
înconjurau ne încălzeau spiritele, contribuiau la 
apropierea dintre noi, creând atmosfera unei 
familii. În plus, diversitatea domeniilor pe care 
erau clasificate cărţile aduceau o componentă 
inedită.  

 
 
                           

Aplicații ale cursului de comunicare  
Scena prieteniei      
Conţinuturile cursului  s-au grefat pe o serie de 
aplicaţii: vizionări de spectacole de film şi teatru 
sau chiar activităţi desfăşurate împreună, cum ar 
fi reamenajarea bibliotecii ,  decorarea unui colţ 
al încăperii, sau regizarea unei scenete si chiar a 
unei piese de teatru sau practicarea unor 

sporturi, între cursanții de la clase paralele. 
Liantul dintre informaţiile însuşite de către elevi 

şi activitățile la care luau parte era reprezentat de 
recunoaşterea conceptelor operaţionale pe care 
le inseram în cadrul acestor şedinţe. 
Spre exemplu, după vizionarea filmului „Charlie 
şi fabrica de ciocolată” am provocat  discuţii  
care valorificau cunoştinţele de comunicare, 

însușite la curs, voluntar și involuntar. Astfel, le-
am cerut părerea despre felul în care s-au 
fundamentat prieteniile dintre personaje, 
interpretate de copii mai mici decât ei. Cu acest 
prilej, am constatat că un limbaj comun, la 

nivelul expresiei lingvistice, dar și adoptărea unei 
atitudini tolerante şi empatice sunt de natură să 
lege prietenii. Totuşi, nu ne-am limitat la 
formularea opiniilor acestor elevi despre 
situaţiile identificate în film, ci am generalizat 
discuţiile noastre, revenind constant la 
însemnătatea comunicării, la tipurile acesteia, la 
factorii care îi asigură potenţialul maxim. 
Vizionarea spectacolului de teatru „Cele două 
orfeline” a prilejuit o altă serie de dezbateri 
pornind de la alegerea titlului, solicitându-i să 
identifice o motivaţie a acestuia pe baza 
subiectului dezvoltat. De asemenea, i-am 
provocat să asocieze jocul scenic cu 
sentimentele pe care personajele doreau să le 
transmită, mai precis caracterul pe care  cele 
doua  personaje l-au manifestat. Cu scopul de a 
personaliza discuţiile, le-am cerut să selecteze 
câte un moment preferat din piesă, urmat de 
justificarea alegerii. În felul acesta, valorificam o 
strategie interactivă de dezvoltare a abilităţii de 

formulare și motivare a opiniei personale. 
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Înființarea unei trupe de teatru, ca 

răspuns la inițiativa participanților la cursurile de 

comunicare a fost un alt   pas către înțelegerea  
practicii comunicării. Alegerea textului dramatic 

a fost supusă dezbaterii și, în urma unor 
deliberări, s-a ajuns  la Titanic-vals, piesă agreată 

atât pentru limpezimea mesajului cât și pentru 
posibilitatea participării, în număr cât mai mare 

la ”aplicație”. Rolurile, atribuite fiecăruia dintre 

cursanți, în ascendența sau descendența lor, au 

creat ocazia evaluării  capacităților de 

comunicare ale fiecăruia dintre actanți și, nu în 
ultimul rând, de a găsi mijloacele de a se integra, 

individual, într-un sistem de cunoaștere cultural-
afectivă.  Alteritatea le-a dat prilejul 
comunicatorilor să aprecieze din perspectiva 
celuilalat o altă posibilă cale de a răspunde sau a 
pune întrebări, într-o altă posibilă realitate.  În 
felul acesta actul comunicării s-a rafinat, prin 
introducerea de roluri care, chiar dacă au făcut 
parte dintr-o structură imaginară, au pus la 

dispoziția participanților soluții de comunicare 

plauzibile și complexe, prin asumarea și 
interpretarea unor roluri specializate pe tipologii 
de comunicare alternative.              

 

         
 

Culorile care apropie  
Un alt mod de a relaționa în cadrul grupului 

format, a fost propunerea de a zugravi un colț al 
bibliotecii fără ajutoare autorizate. Mai mult , 

cursanții, și-au exprimat viziunea artistică pe un 
petec de perete, ce e drept, sub discreta mea  

atenție. Începand cu realizarea schiței, pâna la 

stabilirea cromaticii și executarea în sine a 

desenului creat, am fost o echipă. Și, cum, 
pentru fiecare, dintre noi era o premieră, 
strădania noastră a fost recompensată de 
cuvintele de laudă pe care le-am primit de-a 
lungul timpului atât de la cadrele didactice care 
vizitau biblioteca, cât si de la elevi, colegi ai 

cursanților. Așa cum spuneam mai sus, 
renovarea s-a realizat prin colaborarea întregului 

grup, a cărui coeziune avea ca premisă tocmai 
aplicarea principiilor însuşite la partea teoretică a 
cursului. Faptul că deja adolescenţii învăţaseră să 
comunice ascultându-se reciproc, a asigurat 
unificarea lor sufletească pe parcursul acestei 
activităţi. Micii zugravi ştiau să fie convingatori 
susţinându-şi punctul de vedere  fără teamă de a 
fi exclusi , chiar, atunci când voiau să-şi 
influenteze  colegii asupra vreunei nuanţe sau 
forme geometrice sau ştiau să respingă cu 
delicateţe părerile care erau în dezacord. A fost, 
de altfel, prilejul cu care şi-au valorificat 
cunoştinţele legate de comunicarea non-verbală, 
arătându-le celorlalţi într-un mod expresiv şi 
amuzant, porţiunea vopsită de ei în minutele 
anterioare. 
Impresiile, pe care doi dintre elevii care s-au 
implicat în acest demers artistic, le-au asternut 
pe hartie, sunt sugestive: ”Câte ore am petrecut 

împreună făcând șabloane! De câte ori simțeam 
cum ne tremurau genunchii stând incomod 

cățărati pe scară!. Cate tricouri, bermude, adidași 

pătați de vopsea!...Oboseală? Ce inseamnă acest 

cuvânt? A simțit vreunul dintre noi vreun regret 

că își consuma acolo ore din timpul liber? 
Nu!...” (Teodor Dumitru cls a IX-a  Liceul Mihai 
Viteazul, Bucuresti).  

 
„ …Un colt de bibliotecă vibrează de 

culoare și vă veți putea convinge singuri, doar, 

intrând. Căci, deasupra ușii domnește, peste 

rafturile pline de cărți,   un mozaic format din 
patru culori . [….] A fost o muncă istovitoare, 
dar a meritat. Si pe lângă pictura ”rupestră de 
mare valoare”, s-a conturat un grup de prieteni.” 

Carmen Toader, bibliotecar, 
Șc.Gimnazială 195, București 
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Universul copilăriei, a 21-a ediție 

Concursul de creație, nu este altceva decât 

o emulație a comunicării de sine. Felul în 

care competitorii au înțeles să o facă, sub 

atenta îndrumare a unor dascăli de 

excepție, se va putea observa în această 

crestomație cu fragmente din lucrările 

premiate.  
Alina Georgescu, cls.a V-a,  
Colegiul Național Gh.M. Murgoci 

Moș Crăciun s-a rătăcit 
 Poveste ilustrată de Alina Georgescu 

 

Este iarnă. Zăpada de cleștar a acoperit 

pământul de catifea. Arcașul focului, soarele, 
nu s-a mai arătat la vânatoare de căprioare 

cu copite de jar și coarnele de aur. Fulgii 
dansează în bătaia vântului de răsărit pe 
orchestra viscolului hain. Vata alburie a 
acoperit plumbul cerului mohorât. Valsul 
iernii te vrăjeste, magia lui te orbeste, parcă 
vrei  s-o iei la goană după nota muzicala a 
simfoniilor din nori. Este seara de Ajun. 

Toți copiii abia așteaptă Moșul cu barba 
albă, cu ochelari pe nas si bucuria sfanta a 
Craciunului. La fabrica lui Mos Craciun se 
fac ultimele pregatiri. Cei 1000000 de elfi 
pregatesc sania Mosului si cei 10 reni. In 
fata, e Rudolf cu nasul rosu ca o flacara 
puternica care lumineaza calea. Sacul de 2 
tone e greu si anevoie sta in sanie. A sosit 
intr-un sfarsit si timpul de plecare. Mosul 
merge cu renii in aeroport si decoleaza. 
Trebuie sa fie atenti. Dintr-o dată, apare o  
 

pasăre derutată de ceață și Rudolf face o 

mișcare forțată iar sacul cade in gol. 

 Vai !!! Moșul întoarce sania după sac.  
Din fericire, sacul a aterizat pe plapuma 
zăpezii. Renii strâng cadourile care au sărit 

din sac. Dar fiind noapte și ceață, Moșul s-a 
pierdut, fiindcă erau două  indicatoare: unul 

spre țările pământului și altul spre Polul 
Nord. Amândouă erau rupte dar un singur 
vârf căzut jos. Care e drumul bun? Iar 

Rudolf nu și-a luat vitaminele, deci nu poate 

lumina calea. Dacă Moșul nu ajunge la timp, 

Crăciunul va trebui sa aștepte încă un an. 

Asta ar fi o mare dezamăgire pentru toți 
copiii din lume.Dintr-o dată, o fantasmă se 
arată prin negura groasă ca laptele. În mână 

ține o lumină arzătoare. Se apropie din ce în 
ce mai mult. Dar iată că fantasma noastră nu 
e decât un eschimos care a auzit zgomotele 

și a venit să vadă ce se întâmplă. Crăciunul 

mai avea o șansă ! Rudolf și-a primit 

vitaminele și sacul a fost pus în sanie. Așa 
că, toti copiii, în dimineata de Crăciun, când 

au primit  cadourile,  au putut simți fericirea 
 Sfintei Sărbători.  
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Școala Gimnazială ”Ion Creangă” 
 
 
Bulgaru Diana-Maria, cls. a- V-a  
Lumea sufletului meu 

Lumea și sufletul… Două cuvinte… Două 
lumi… Două universuri  total diferite fără 
nicio stea la fel. Două gânduri ale unor doi 

oameni diferiți. Toți gândesc așa. Numai eu, 
o simplă fată de unsprezece ani, cu vise 

mari, dulci și frumoase, cu un gând prea 

fericit și cu o viață obișnuită și monotonă. 
Doar eu văd, văd ceste două cuvinte legate, 

nedespărțite. 
Mintea… mintea mea de copil se întreabă 
”Cum o să numesc ?”….”Sufletul lumii”… 
Nu! Nu la asta îmi zboară gândul. ”Lumea 

sufletului”… Of! Parcă ceva îi lipsește! 

”Lumea sufletului meu”… Gata! Am simțit 
și am gândit, am gândit și am legat. Lumea 
sufletului meu… O lume în care doar eu pot 

intra, eu sunt regina și sclava…..” 
 
Antonia Ioana Gagu, cls a-V-a D 
Lumea sufletului meu 
(…)Sufletul meu se simte liber aici,în această 
lume fără griji. Noaptea , întinsă pe covorul 
de flori, privesc la stelele argintii care-mi fac 
semne cu lumini scânteietoare. Luna, ca un 
bulgăre de argint, îmi pare atât de aproape 

încât, dacă aș avea aripi, aț putea să zbor și 
să o ating. Și, cum lucrurile pe care mi le 

doresc se pot împlini, vântul îmi dăruiește 

două aripi ușoare din puful norilor care să 

mă înalțe la cer. Simt cum plutesc, ușor, în 
văzduh….inima mi se umple de fericire(..) 
 

Ștefănuți  Estera Beatrice, cls a VI-a 
Inimă de cerneală 

(…)Suntem prizonierii vaporului vieții. De 

ce să trăim viața asemenea unor prizonieri 

când putem trăi viața în chip de călători. 
Asta suntem. Locul nostru nu este aici, ci el 

se clădește în timp, asemenea vieții pe care o 

trăim. Este dimineață. Îmi cobor piciorul 

amorțit pe podeaua rece. O nouă zi. Visând 

încă la poveștile minunate ale bunicilor 

pornesc spre o zi obișnuită.Drumul lung mă 
duce la capătul puterilor, numai mirosul de 

gheață mă înviorează, îmi înviorează 
sufletul.Merg, merg către locul în care să mă 

regăsesc. Sufletul meu tânjește după acea 

cabană de vis în care să stau lângă șemineu 

și să ascult cum lemnele de pin trosnesc, în 

focul roșiatic, în sulițele de foc. Dar oare 
asta caut eu? Un loc, o persoană sau bucuria 
de a trăi? Acea bucurie din copilărie, atunci 

când copiii și bunicii sunt de aceeași vârstă. 
Acele momente când după o noapte de 

ninsori, ies și aud cum zăpada scârțâie sub 
tălpile mele, ce paradis de scântei! Vaiet lin 

al vântului ce-mi biciuiește obrajii. Ajung 
într-un loc, acel loc. Privesc adânc în sufletul 

meu, împing portița sufletului de fier, fac 

doi pași și simt că zbor. Sunt acasă.(…) 
 
Corneanu Nicoleta, cls. a VI-a  
Cuvinte… 

(…)Cerul și pământul… Absolutul până și 
el pierzându-se într-un amalgam de simțiri. 
Cleștarul vieții mele încă străbate pământul 
alb al cerului. Singurătatea plină, absolută se 
strânge într-un fulg de lebădă. Suflu cu toată 
durerea, fericirea, iubirea… cu totul în 
această iluzie a infinitului, ce parcă stă lipită 
de adâncurile nestrăbătute ale palmei mele 

vii. Fur clipele, deschizându-și aripile în 
viitor, transparente, fugare. Răzbunarea îmi 

arde trupul și simțirea dar cuvântul 

Domnului îmi închide ochii și sufletul. 

Primesc aceste clipe deșarte, nedemne cu 
părere de rău în cetatea palmei mele, la 
porunca Imperiului Ceresc. Brazii falnici, de 
smarald, ai gândurilor înconjoară cetatea 
albă, impunătoare asemenea unor străjeri 

nemuritori. Coroana de umbră și verdeață se 
spulberă, diafană. (…) 
 
Prodan Georgiana, cls. a VI-a 
  O incursiune sentimentală 
Mama. E o zi senină de primăvară. E aroma 
cafelei pe care visez să o savurez la balconul 

căsuței mele. Ea e speranța ciupercilor după 
îndelungata ploaie. E sunetul chitarei pe care 
o ascult pe-un mal de râu, la apusul soarelui, 
apusul mândrului soare. E primul fulg de 
zăpadă ce-mi mângâie auzul bătând la 
fereastră, seara, târziu. E albastrul cerului, 
purul alb astru ce mă induce în lumea mea, 
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în lumea iubirii și a păcii. E mireasma 

înduieșătoare ce-mi spune povești la gura 
sobei. E frunza verde a copacului mort, e 
umbra ce-o caut în fiecare vară. E apa din 

deșert, e imaculata perlă a mării, scufundată 
în neajunsuri. E mama. E trimisul lui 

Dumnezeu pe-amețitorul pământ. 
 Privesc ca în orice seară în care nu 
pot dormi în cutia pe care mi-a lăsat-o, cutia 
care acum e averea mea. (…) 
 

Lăpușneanu Luciana, cls. a V-a 

  Viața merge înainte 
(…)Candela sufletului meu pâlpâie cald într-
un trup suav, dar cu o minte ageră, hrănind 

setea de cunoaștere și însuflețind lumea 

basmelor, ca o fâlfâire șerpuitoare, în care 

lucrurile și cuvintele se transformă în actori 
pe scena copilăriei mele… Mă întreb adesea 

unde aș putea găsi miresmele și culorile 

florilor… iar răspunsul nu se lasă așteptat, 
convingându-mă iar… Unde? În oceanul 

copilăriei… Acolo unde îți păstrezi sufletul 

neîntinat, acolo unde poți muta munții din 

loc, unde poți scurta distanțele… unde te 

poți transforma în personaje de basm… 

unde jucăriile prind viață, unde fetițele devin 

prințese într-un palat de cleștar așteptându-

și prințul călare pe un cal înaripat… unde 

băieții se cred bravi cavaleri care se luptă cu 

zmeii și balaurii înfricoșători… Acolo este 
tărâmul magic al copilăriei. .(…) 
 
Robu Andreea, cls a VI-a 
  Visele rămân, anii se duc  
(…)Zăresc. Zăresc o floare albastră, de un 
albastru ceresc. O privesc. Încerc să îi 
vorbesc: ”Tu, floare măiastră, zână a naturii, 
cu ce ai putea da timpul înapoi pentru a mai 
fi o dată copil, la casa părintească. Casa 

mea… Cu ce ai putea tu, o făptură așa de 

firavă să mă ajuți, pentru a nu mai trăi, din 
nou, acele amintiri plăcute, amintirile 
copilăriei. Gândul mi se spulberă, ochii mi 
se închid. Mă trezesc. Realizez. Realizez că 
totul a fost un vis. Un simplu vis, care a 
început frumos, dar care nu a mai putut 
continua. 

 Mă uit în jur. Totul era schimbat. O 

livadă. O livadă cu maieștrii bucătari de 

fructe. Mă așez la tulpina unui copac. 

Coroana lui de frunze vii îți spune în fiecare 

moment povești magice, ce te duc în lumea 

basmelor, pe care  le-au auzit și ei de la 
vecinul de sus, din înaltul văzduhului, 
vântul.(…) 
 

Școala Gimnazială Ion Băncilă  
 
Dulgheru Bogdan, clasa a VII-a 
 Baladă sufletului meu(…) 
(…) „Nu mă izgoni, lasă-mă să trăiesc în 

tine! Există loc și pentru mine! strigă 

disperată,în mine,o voce.Copilăriile la care 

am renunțat,mai dor câteodată și strigă, din 

strânsoarea zidului: ajutor!” Am trăit cu 

intensitate anii în care am crezut că viața 

se compune doar din mirosuri,culori și 

vise,cât roata Carului Mare. Mă întorc, 

deseori, în copilărie și-mi îmbrățișez duios, 

amintirile. Țin minte, de pildă, mirosul 

creionului galben cu gumă,pe care îl 

rodeam la un capăt,cu dinții,o carte de 

basme cu poze stângace, citită și uitată pe 

raft, pe care o mai deschid o dată, 

rasfoind-o îndelung, cu înduioșare, fiindcă 

în filele ei am găsit primele răspunsuri, 

mila și lacrimile pe care nu-mi era rușine 

să la scot la suprafață, sub ochiul de gheață 

al lumii! Copilăria,cu genunchii zgâriați, 

mă călăuzește pretutindeni,din pom în 

pom, din stradă în stradă, locuri pe unde 

acum râd și se joacă zglobii,alți copii. 

Așez la loc de cinste,amintirile înrămate 

ale acelor clipe pe care aș fi vrut să le țin 

pe loc. .(…) 
 
Frâncu Bianca, cls. a-V-a A 
Ploaie 
Ia te uită-o picătură 
a căzut din cer, uşor, 
vine ploaia, vine ploaia,  
însoţită de un nor! 
 
Şi-o să ude, azi, pământul 
cât să crescă flori din el, 
şi-o să ies, un pic, afară 
poate cresc şi eu, niţel! 
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Școala Gimnazială  
Vasile Alecsandri 
 
Năstase Roxana Valentina,clasa a VIII-a  A 

  În numele schimbării 
 Violența…un cuvânt pe care îmi este greu 

să-l pronunț. Atâta intensitate în doar 

câteva sunete. Când îl pronunț, sufletul mi 

se închide,simțind prezența unei dureri.Mii 

de lacrimi, mii de suspine,mii de regrete se 

ascund în spatele acestui cuvânt 

cotidian.Am observat de-a lungul a câțiva 

ani, încercările disperate care se fac pentru 

a reduce numărul de cazuri în care este 

prezentă violența. Am stat și m-am gândit 

că și eu pot da o mână de ajutor acestei  

încercări și acestei voințe.Oare pot șterge 

din sufletele unora misterul negru al 

furiei?De la această întrebare a pornit 

totul.Am început să sper ca eu pot ajuta la 

schimbarea acestei comunități în care 

trăim. Într-o zi,m-am gândit să creez in site 

pe care aveam să îl intitulez ”Școala 

Nonviolenței”. M-am raportat la prezent și, 

uitându-mă în jur, am realizat că totul este 

legat de misterele ”Mărețului Internet”. 

Chiar dacă unele persoane sunt captive în 

acest univers am considerat că pentru a le 

salva este necesar să le ofer un ajutor 

schițat în lumea lor. Așa a luat naștere 

micul meu site. (…) 
 
Pioară Mihaela, clasa a VII-a B 

Codrul-oaza de liniște a sufletului  
 
(…)De fiecare dată când pătrunzi în codru 

simți că intri într-o lume de basm,aducând 

în suflet liniște, purificându-ți mintea și 

trezindu-ți numai gânduri bune. Sufletul 

devine unul cu natura, lăsând toate 

sentimentele negative la o parte, preluând 

dragostea și blândețea pe care le 

răspândește codrul împrejurul său. Când 

adierea proaspătă a vântului se strecoară 

printre crengile arborilor bătrâni, codrul 

atinge apogeul frumuseții, impresionând și 

cele mai reci și neînduplecate inimi, topind 

gheața ce cuprinsese sufletele oamenilor, 

făcându-i melancolici și îmbibându-le 

inimile cu bucurie și pace sufletească. 

Codrul poate fi cel mai bun confident și 

cel mai bun prieten, știind să-ți asculte 

toate problemele, înțelegându-te, fără să te 

întrerupă și să te judece, nerăspândindu-ți 

secretele la alți oameni. 

         De aceea codrul poate fi considerat 

pe drept o minune lăsată de Dumnezeu 

pentru a încânta sufletele oamenilor căzuți 

în prăpastia adâncă a tristeții. .(…) 

 
Mihăilă Lorena Elena, cls. a VI-a 
Dincolo de genele albe ale iernii 
(…)Într-o dimineață însorită m-a trezit 

sărutarea trimisă, prin ferestrele casei 

mele, o rază de soare. Soarele îmi lumina 

fața iar în jurul meu era o liniște de argint. 

Am ieșit în curte și am privit bolta 

nemărginită a cerului, pictată cu o nuanță 

intensă de albastru. Mingea de aur de pe 

bolta de azur își trimitea razele de foc care 

topeau zdrențele de zăpadă. Lumina dansa 

încântător, făcând ca totul din jur să 

sclipească. O imensă fericire îmi umplu 

sufletul. Observa matent cum natura 

reînvie. Pe cer mii de vrăbiuțe ciripeau 

aducând cu ele melodii divine. Înțelepții 

copaci bătrâni mișcau ușor ramurile subțiri 

în bătaia lină a vântului. În iazul din 

apropierea casei se reflecta imaginea 

pădurii bătrâne. .(…) 

 

 

 
Nicolina Mitu, Maci 
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Şcoala Gimnazială  
Mihai Eminescu 
 
Ungureanu Ioana, cls a V-a 
Academia animalelor  
Nu ar fi frumos ca pufosul tău prieten să 

meargă la școală, la fel ca tine? Acum se 

poate! La academia animalelor, 

chițăiturile, miorlăiturile și lătrăturile nu 

mai încetează. Să vă fac un tur:la sala de 

sport, mai mulți câini energici și drăguți se 

antrenează pentru meciul de fotbal cu 

pisicile. Cuvintele curg șiroi, ca dintr-

unrobinet uitat deschis, în sala de muzică a 

papagalilor vorbitori, în timp ce, la ora de 

evoluție, maimuțele simpatice află că vor 

ajunge oameni. La cursul de yoga, fiecare 

șarpe stă ca un drumeț care ş-a oprit la han 

să-și răsucească o țigară și să răsufle.Cei 

mai pricepuți iepurași își rodeau 

creioanele-morcov, în timp ce se gândeau 

la o problemă complicată, în timpul orei de 

matematică. Profesoara de geografie se 

bucura, ca de o zăpadă proaspăt căzută, 

neatinsă, când vedea că elevii ei, pinguinii 

știau că stau la Polul Sud și că trebuie să se 

ferească de focile din Oceanul Indian.La 

ora de franceză, hamsterii pufoși chițăie cu 

bucurie. 

 Profesoara de engleză învață 

țestoasele limba lor preferată. La ora de 

biologie, cangurii Wallabies analizează 

atenți frunze deosebite. Ora de dirigenție 

vine cu pregătirile porumbeilor pentru 

Dragobete. La ora de română, pisicile dau 

olimpiada, când, la ora de fizică, șopârlele 

calculează volumul unui butoi. Cursul de 

înot este foarte interesant pentru delfini. 

 Vino la academie ! 
 
Cernea Andreea Georgia,cls a VII-a  

Visul unei nopți de vară 

(…)Am mers, ce am mers pe iarba pufoasă 

până am dat peste o casă, tot din turtă 

dulce. Am bătut curioasă dar crispată la 

ușa mică și moale a locuinței. Deodată, s-a 

auzit: 

- Iar ești tu, măi, domnule Creangă? 

Și o femeie bătrână și mică de statură, cu o 

expresie a feței foarte ciudată a venit și mi-

a deschis ușa : 

-O, o fetiță drăgălașă, cum te cheamă și ce 

cauți aici ? 

-Bună ziua, scuzați-mă că vă deranjez. Mă 

numesc Andreea și m-am pierdut în locul 

acesta. 

-Tristă poveste, poftim înăuntru! Îți este 

foame? 

Și mi-a întins o farfurie plină de gândaci. 

Se pare că aceasta era hrana lor. Și după 

mai multe minute de tăcere, am întrebat-o : 

-Și ce este locul acesta ? 

-Dacă nu știai, este orașul de turtă dulce, 

unde trăiesc numai liliputani de mărime 

medie, așa ca mine.  
 
Ioana Maria Vădineanu,cls.a-V-a A  
 
Copilăria 

Și ce dacă este-acum târziu 

Și cât e cesul, nu mai ştiu? 
Şi ce dacă, acum plouă  

Și mâine, poate, va fi rouă? 
 
Şi ce dacă nu sunt bine 
Că -am să mă joc cu cine, 
Eu n-am să mă las de loc,  
Fiindcă-mi place să ma joc! 
 
Smeu Casandra Ioana  
clasa a-V-a A 
 
Natura, primăvara 
pe firul gingaş al ierbii 
se zăres stropii de rouă 
în pădure-alergă cerbii 
păsări zboară câte două 
 
vântul cald, abia adie 
mângâind floare cu floare 
iar pe-un fir de păpădie 
buburuza stă la soare. 
....... 
Fluturi veseli, coloraţi,  
ce cu pensula-s pictaţi 
zboară-acum în toată ţare 
şi anunţă, Primăvara! 
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Băcanu Loredana, clasa a VII-a D 
Unde sunt? 
  După ce am închis cartea”Harry Potter și 

talismanele morții”,am închis ușor, ușor 
ochii… 

Și uite așa am adormit. Ningea… Ningea 
neîncetat. Totul era alb în jurul meu. Semăna 
cu un tărâm scos proaspăt dintr-o 
poveste.Mi-ar fi plăcut să trăiesc aici, unde 

totul e mirific și plin de viață chiar și 

plantele, animalele gândesc, vorbesc și 
iubesc. Dar stai..”Mi-ar fi plăcut să trăiesc 
aici? Unde sunt? De ce totul arată diferit 
aici…de ce totul e făcut din dulciuri? Unde 

sunt prietenii și familia mea?” (…) 
 
 
Smeu Casandra-Ioana,clasa a V-a A 
 Mama 
 (…)  Într-o zi, căutând ceva într-un 

sertar,am dat peste un caiet. L-am deschis și 

am găsit în el niște însemnări de-ale 
mamei.Cred că acele rânduri spun despre 

relația și dragostea noastră mai multe decât 

aș putea spune eu. Așa că… 

 „Draga mea fetiță,te țineam în brațe,un 

bebeluș strâns înfășat de asistentele din 

maternitate și parcă nu îmi venea să cred că 

ești a mea. O parte din mine. Iubire 

necondiționată. Minunea mea din fiecare zi. 
Fii sigură că nu voi uita niciodată ce am 

simțit atunci,sau cum stăteai cu ochii în ochii 

mei atunci când mâncai. Când ți-a ieșit 

primul dințișor și nu ai plâns deloc,sau când 

ai făcut primii pași singurică. .(…) 
 
Popescu Raluca, clasa a V-a A 
 Noua mea lume 
 
 (…)Când eram mică, draga mea bunică, îmi 

spunea povești despre copilăria sa sau 
despre anii copilăriei mamei mele. Eram 
fascinată de spusele ei, poate chiar uimită de 

cât de multe diferențe și totuși cât de multe 
asemănări există între copilăria din ziua de 

azi și copilăria de atunci.  Pe atunci fiecare 

sărbătoare era tratată cu mult respect și se 
făceau pregătiri din timp. Cele mai iubite zile 
de către copii erau sărbătorile de iarnă. În 

vreme ce gospodinele pregăteau mâncăruri 

alese, copiii își exersau colindele pentru 

Crăciun și Anul Nou.Dacă la urat nu cântau 
frumos,se făceau de râsul satului. (…) 
 
Apreotesei Mădălina, clasa a VII-a D 
 Pe aripile vântului 
  Era o noapte geroasă de iarnă. Eram la 

bunicii mei,în fața focului. După o zi în care 

m-am distrat pe cinste, somnul își făcea 

apariția. M-am învelit cu o pătură și am 

așteptat să intru în lumea viselor. Dar,chiar 
dacă eram obosită,am decis să citesc câteva 
pagini dintr-o carte în care fantezia te făcea 

să uiți de toate și să pătrunzi în lumea 

poveștii. Se numea „Dumbrava minunată”. 

Citind,am reușit să adorm și îmi imaginam 
că eu sunt Lizuca. În timp ce eu visam,am 
auzit de afară o voce care îmi spunea să o 
urmez. Curioasă să aflu ce se va întâmpla,am 

ieșit din casă și am urmărit vocea care se 

pare că nu-i aparținea nimanui.Ușor 
înspăimântată,am continuat să merg în urma 
vocii. Am intrat într-o pădure dar nu era cea 
din „Dumbrava minunată”, ci o pădure 

înfricoșătoare unde domnea o liniște 
apăsătoare. (…) 
 

 

Nicolina Mitu 


