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Cu… şi despre copii 

  

Sunt profesor de limba franceză la Şcoala Gimnazială “Nicolae Iorga” Buhalniţa, încă din 

toamna lui 2011. Mai predasem  doi ani la liceu, în Iaşi, dar abia când am ajuns aici şi am început să 

lucrez cu elevii de la clasele primare şi de la gimnaziu am  simţit că-mi place în învăţământ. 

 Dincolo de faptul că-mi revine rolul de a le preda copiilor limba franceză, am încercat, în tot 

acest timp, să stârnesc în ei “microbul lecturii” şi să contribui şi la dezvoltarea creativităţii lor. În acest 

sens, am organizat  activităţi de tip krafts sau le-am propus copiilor exerciţii  de scriere creativă.  

De vreo trei ani coordonez activitatea Micii scriitori. Lansare de carte, în cadrul căreia îi 

încurajez pe copii să-şi aştearnă pe hârtie gândurile, să creeze ei înşişi poezii şi poveşti, să rescrie 

poveşti citite la clasă sau individual, imaginând un alt final, introducând personaje noi sau preluând 

personaje din textile clasice şi mutându-le într-un alt context. Principala mea sarcină e aceea de a 

tehnoredacta ceea ce scriu copiii şi de a tipări, sub formă de broşuri,  încercările  lor literare, pentru ca, 

în final, să simulăm câte o lansare de carte. Iar fiecare «lansare» s-a lăsat şi cu premii constând în 

jocuri creative, jucării, produse de papetărie şi cărţi, pe care le-am oferit din fonduri proprii.  

În procesul de scriere, copiii au fost îndrumaţi fie de domnii învăţători Gabriela Matei, Petru 

Uglea şi Angelica Murăraşu, fie de doamna Mihaela Vînătoru, profesor de Limba şi literatura 

română, uneori şi de mine, iar de promovarea activităţii noastre s-a ocupat doamna director Diana 

Galben. Le mulţumesc din suflet colegilor mei, ale căror nume tocmai le-am menţionat, pentru că au 

fost alături de mine mereu şi… necondiţionat!  

În general, copiii au avut posibilitatea să decidă singuri ce subiect să abordeze. Uneori însă mi-

am permis să le impun eu temele. Celor de la clasa domnului învăţător Petru Uglea (actuala clasă a V-a 

A) le-am cerut, de exemplu, să lucreze în echipe şi să creeze, în limba franceză, scrisori cu rimă 

adresate unor personaje preferate, fie din desene animate, fie dintr-o carte.  Activitatea s-a numit chiar 

Lettre à mon personnage préféré, a presupus parcurgerea mai multor etape şi mult lucru cu dicţionarul, 

dar efortul copiilor a fost răsplătit pe măsură. Firma Zimmer Discount din Iaşi ne-a făcut o surpriză, 

oferind micilor scriitori premii în perfect acord cu personajele-destinatare ale scrisorilor. Astfel, copiii 

au primit fie seturi de blo pens Soy Luna, fie robotei de jucărie.  

 



 

Şi tot  la clasa domnului Uglea am lansat provocarea de a crea, în limba franceză, caligrame 

având ca temă primăvara. Evident că o astfel de cerinţă nu poate fi pusă în aplicare de pe o zi pe alta. 

Vorbim totuşi de nişte copii de clasa a IV-a (pe atunci), la care franceza se predă în regim normal, 

adică 2 ore/săptămână. Au existat şi aici mai multe etape: brainstorming pentru selectarea 

vocabularului specific primăverii, formarea echipelor şi stabilirea cuvintelor-cheie – câte unul  pentru 

fiecare din cele 3 echipe – identificarea  cât mai multor cuvinte care rimează cu aceste cuvinte-cheie, 

crearea versurilor şi dispunerea lor într-o manieră neconvenţională, astfel încât să se obţină un desen în 

acord cu tema poeziei. Uşor nu ne-a fost, dar în final activitatea Calligrammes de printemps a ieşit aşa 

cum mă aşteptam, adică foarte bine. Nu numai datorită  imaginaţiei  bogate a copiilor, ci şi datorită 

faptului că au lucrat cu entuziasm. Până şi când i-a adus domnul învăţător în excurie la Iaşi, îi puteai 

auzi, în timp ce aşteptam cuminţi să intrăm în Muzeul de Istorie: «Doamnaaaaa, da’ noi mai avem idei 

pentru poezii!»     

 I-am întrebat pe elevi dacă implicarea constantă în activităţile de scriere creativă i-a ajutat în 

vreun fel. Mi-au răspuns cu exemple concrete: dezvoltarea imaginaţiei, îmbogăţirea vocabularului, atât 

în limba română, cât şi în limba franceză, extinderea orizontului cultural, conştientizarea efortului pe 

care îl presupune crearea unui text literar, diminuarea tracului de a vorbi liber, în faţa unui public mixt 

(colegi de clasă, elevi din alte clase, cadre didactice), acceptarea mai uşoară a ideii că nu poţi fi pe 

placul tuturor, că textul creat poate genera atât aprecieri pozitive, cât şi păreri mai puţin favorabile.  

 Ce le spunem noi mereu micilor scriitori? Să aibă încredere în propriile forţe, să citească, să 

aibă curajul de a emite propriile păreri, să îndrăznească să creeze,   pentru că de creativitate este nevoie 

şi dincolo de orele de curs sau de examene. Indiferent că vorbim de marketing, de educaţie, de artă, de 

industria IT sau de ramura tehnică în general, domenii în care copiii aceştia ar putea ajunge să 

profeseze, creativitatea este una din condiţiile de bază.  

 Tuturor «scriitorilor» noştri le dorim să aibă în continuare inspiraţie şi voinţă, iar celor care 

tocmai au început clasa a V-a le urăm un călduros bun venit! De altfel, primul număr al revistei Cu şi 

despre copii le este dedicat lor. 

Cu drag,  

Prof. Roxana Sinescu 

Coordonator  Cu şi despre copii 



 

Proiect – Lettre à mon personnage préféré 

(Clasa a IV-a, an şcolar 2018-2019) 

 

Grupa 1 (Iasmina Damir, Luisa Cărăbuş,  Denisa Aioanei, Larisa Ştefăroi)  

Chère Luna, 

Tu es 

Mon personnage préféré. 

 

Tu  es très jolie 

      et 

tu as beaucoup d’amis. 

Tu es mexicaine, 

Moi, je suis roumaine. 

Tu fais du roller. 

Moi aussi! 

C’est super! 

 

J’aime tes chansons. 

Moi, je joue de l’accordéon. 

À bientôt! 

 

 

 



Grupa 2 ( Bianca Bîrsan, Crina Ulmanu, Andreea Ignat, Codruţa Vlădeanu, Denisa Cireş) 

 

Chère Luna, 

Comment  ça va? 

Le matin 

je mange du pain. 

À midi 

je mange du rôti. 

Le soir 

je fais mes devoirs. 

Au revoir! 

 

Grupa 3 (Claudiu Luca, Marius Hriţanu, Mihai Panţiru) 

     

Cher Optimus, 

Salut!      Aujourd’hui il fait chaud.  

Comment vas-tu?    Nous faisons des achats 

Moi, je suis à Paris    et nous mangeons du chocolat. 

avec tous mes amis. 

 

J’admire  la Tour  Eiffel   À bientôt! 

avec Marius et Michel.   P.S. Claude fait dodo…    

Nous prenons des photos. 

 



Grupa 1        Grupa 3   

  

 

Grupa 2 

 

 



Mulţumim sponsorilor noştri, Zimmer Discount Iaşi!  

 

 

  

 

 



Proiectul Calligrammes de printemps 

(Clasa a IV-a, an şcolar 2018-2019) 

 

 

Grupa nr. 1 (Claudiu Luca, Iasmina Damir, Marius Hriţanu, Denisa Aioanei) 

Le printemps est arrivé!      

Les champs sont verts et gais.    

Très heureux, nous contemplons 

La valse des papillons. 

 

Qu’est-ce que le printemps? 

Bonheur, 

Renaissance, 

Couleur, 

Splendeur! 

Il nous offre un bouquet 

De ravissantes fleurs. 

 

Grupa  2  ( Crina Ulmanu, Bianca Bîrsan, Andreea Ignat) 

Le printemps est revenu.                   

Toutes les abeilles saluent 

les belles fleurs parfumées. 

Elles volent dans la forêt    

et récoltent le pollen. 

      



Le soleil brille doucement 

dans le ciel serein 

et les oiseaux gazouillent: 

« Enfin, 

le printemps!»  

 

Grupa 3 (Luisa Cărăbuş, Larisa Ștefăroi, Denisa Cireş, Codruţa Vlădeanu) 

Un champ éclatant, 

Une rivière clapotant, 

Le printemps, 

Cette merveille qu’on attend, 

Est arrivé juste à temps! 

 

Couleur, 

Splendeur, 

Papillons rigoleurs… 

Les enfants cueillent des fleurs 

Pour leurs mères ou pour leurs soeurs. 

 

Le printemps, c’est la joie 

De toute la nature. 

Donc toi, qui lis ce poème,  

Réjouis-toi! 

 

 



Grupa 1       Grupa 2

 

  

 

Grupa 3 

 

    

 



    O invitaţie la lectură… 

 

 În limba română, de data aceasta. Am ales câteva din creaţiile micilor scriitori, atât în proză, 

cât şi în versuri.  În cadrul întâlnirilor noastre, le-am sugerat şi eu câteva teme, dar copiii au avut 

mereu posibilitatea de a veni cu propriile idei. Au scris şi rescris - acolo unde a fost cazul, s-au 

inspirat fie din cotidian, fie din cărţile citite de-a lungul timpului, fie din desenele animate pe care le 

urmăreau cu drag la momentul respectiv. «Veteranii» sunt, desigur, Adelin Ştefănescu, Georgiana 

Grigoraş, Letiţia Ungureanu şi Marinela Laiu. Ei au răspuns cel mai des provocărilor mele. Dar 

lor li s-au alăturat, pe parcurs, Claudiu Luca, Iasmina Damir, Luisa Cărăbuş, Crina Ulmanu, 

Denisa Aioanei. Şi lista rămâne deschisă…  

 Mai jos, câteva imagini din timpul întâlnirilor de lucru: 

    

 



 

    Cei mai mari dintre micii scriitori 

 

 

Nu întâmplător l-am  menţionat  întâi pe Adelin Ştefănescu. Practic, proiectul Micii 

scriitori a început cu o cărticică făcută cap-coadă de el. Spre finalul clasei a II-a, doamna  

învăţătoare Gabriela Matei le explicase copiilor care sunt elementele component ale unei cărţi şi-i 

provocase să «meşterească» ei înşişi câte una. Când am ajuns la ei în clasă, pentru ora de franceză, 

Adelin mi-a arătat cartea făcută de el. De la coperţi până la cuprins, avea tot ce-i trebuia. Inclusiv 

imnul national…  Inclusese în carte fragmente din poveştile preferate, poezii pe care probabil le 

învăţaseră la clasă, chiar şi texte nonliterare… Cu precizarea că Adelin folosea termenii de 

specialitate în deplină cunoştinţă de cauză. Sic!   

 Atunci mi-a venit ideea să-i provoc şi eu să scrie ei înşişi poezii sau povestioare cu care să 

umple acele cărticele făcute de mâna lor, în joacă. Rolul de îndrumător îi revenea, desigur, doamnei 

învăţătoare. Treaba mea era să tipăresc manuscrisele pe care le primeam şi să adaug câteva imagini 

(uneori scanam desenele făcute chiar de micii scriitori) astfel încât «cărţile» să aibă  tot tacâmul.  

 Primul care s-a prezentat cu textele proprii a fost tot Adelin. Îmi amintesc şi acum că toate 

erau inspirate din realitatea imediată şi că mă amuzam copios citindu-i povestioarele, pentru că 

intuiam cine se ascundea sub măştile personajelor lui. Farmecul textelor provenea din naturaleţea cu 

care scria Adelin, din spiritul lui mucalit.  Poveştile erau savuroase mai ales pentru noi, adulţii. 

Printre cei mai activi dintre micii scriitori se numără şi Georgiana Grigoraş, actualmente 

elevă în clasa a VI-a A. Cadrele didactice care au îndrumat-o sunt doamna învăţătoare Gabriela 

Matei şi doamna profesoară de Limba şi literatură română, Mihaela Vînătoru.  

Dacă ar trebui s-o definesc pe Georgiana în câteva cuvinte, aş spune: maturitate, 

sensibilitate, ambiţie, echilibru între gândirea critică şi creativitate.  Citeşte mult şi din proprie 

iniţiativă, iar acest lucru se reflectă în ceea ce scrie. Şi aici nu mă refer doar la limbaj sau la temele 

pe care şi le alege, ci şi la modul în care «dozează»  acţiunea din poveştile ei. Cu Georgiana am 

discutat mult pe marginea exerciţiilor de scriere creativă, despre genuri literare, despre stil. Cu o 

mică precizare… Când filosofam noi pe mess despre toate astea, ea era (abia) în clasa a IV-a!, dar 

discuţia respectivă s-ar încadra oricând în categoria «ce pot învăţa profesorii de la elevi.»  



 

Fraza care îmi revine în minte de câte ori citesc vreo compunere de-a Georgianei e 

următoarea: «Dacă m-aş îndepărta de lumea basmelor, dacă nu aş mai scrie poveşti, nu aş mai fi 

eu.»  Georgiana mi-a spus cândva că i-ar plăcea să scrie literatură pentru copii, să devină scriitor în 

adevăratul sens al cuvântului. Iar eu sper să nu renunţe la ce şi-a propus, printre altel.  Pentru că ştiu 

că, odată ce şi-a setat un obiectiv, dă tot ce e mai bun în ea pentru a-l atinge. Se întrece în primul 

rând pe sine…  

Dacă spun Micii scriitori, spun automat şi Letiţia Ungureanu. Colegă cu Adelin şi 

Georgiana încă din clasele primare, a răspuns «prezent» la mai toate activităţile de scriere creativă.  

Letiţia are predilecţie pentru categoria fantasticului şi pentru textele ample, poveştile ei întinzându-

se uneori pe mai bine de 20 de pagini, dar păstrându-şi coerenţa. Desigur, uşurinţa exprimării se 

datorează în mare măsură cărţilor citite şi exerciţiilor de scriere recomandate de doamna învăţătoare 

Gabriela Matei şi ulterior de doamna profesoară Mihaela Vînătoru. Letiţia se numără printre copiii 

cărora le place să citească şi care, în plus, conştientizează  importanţa lecturii.  

Marinela Laiu e şi ea o prezenţă constantă printre Micii scriitori. Era în clasa a IV-a, sub 

îndrumarea doamnei învăţătoare Angelica Murăraşu, când şi-a manifestat dorinţa de a participa la 

activitatea noastră. Acum este elevă în clasa a VII-a, iar rolul de îndrumător în ale literaturii îi 

revine doamnei profesoare Mihaela Vînătoru.  

În ultima «cărticică» pe care mi-a predat-o, Marinela ne dezvăluie puţin din «laboratorul ei 

de scriere»: 

«Cum e să scrii o poveste? Îţi trebuie timp de gândire, în primul rând,  şi voinţă.  

După ce îţi găseşti tema compunerii, vin alte întrebări.  CUM  să  tratezi tema respectivă? 

Căci există mai mule tipuri de poveşti: stranii, haioase, triste, filosofice. Când în sfârşit te 

apuci să scrii, iar povestea se încheagă cât de cât, brusc ţi se pare că nimic nu e bun. Dacă 

e prea copilărească? Dacă amintirile tale sunt interesante… doar pentru tine? Dacă e prea 

siropoasă, prea lacrimogenă sau prea banală?  

Când vreau să scriu un text literar, mă uit atent la toate lucrurile din jur. Mă inspir 

cel mai des din  realitatea imediată. Când am scris  povestioara Ţara Dulciurilor, am pornit 

chiar de la o pungă cu dulciuri care trona pe masa din camera mea şi care evident că îmi 

cam făceau cu ochiul. Iar ăsta e doar un exemplu, primul care îmi vine în minte. Cel mai 

greu e începutul. Primele rânduri… Apoi totul vine de la sine. Mai ales că la ora de Limba 



şi literatura română am învăţat anul trecut momentele subiectului. Am înţeles mai bine cum 

să îmi structurez compunerile.  

Ce ziceţi? Încercaţi şi voi? Succes!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AVENTURILE   LUI TOM  ŞI  JERRY 

Autori - Adelin Ştefănescu   

Denisa Aioanei   

an şcolar 2017-2018 

 

  CAPITOLUL  I 

      Plecarea  

 

 Erau odată un motan şi-un şoarece. După cum ştiţi, şoarecele şi pisica nu prea sunt prieteni. 

Dar  cei doi din povestea noastră erau prieteni de când se ştiau. Făceau totul împreună. Călătoreau, 

în primul rând.  

Tom avea în jur de 11 ani, iar Jerry – 9. Amândoi erau în clasele primare şi amândoi aşteptau 

vacanţa de vară. O săptămână, atât mai era până acolo... De-abia aşteptau cei doi să ia vacanţa ca să 

se aventureze până în Romania.  

 Ȋn sfârşit, ultima zi de şcoală! De cum ajunseră acasă, cei doi prieteni se apucară să-şi 

pregătească bagajele. Se puseră devreme la somn, pentru că urma o zi grea. 

 Ȋn dimineaţa urmatoare se duseră direct la aeroport ca să prindă avionul de ora 9. Era 16 

iunie 1989 cand avionul lor decola catre Romania. Călătoriră toată ziua şi toată noaptea. 

 A doua zi, dimineaţa, ajunseră la Bucureşti. Găsiră repede un hotel, se cazară, făcură un duş, 

mâncară ceva uşor şi, după un drum atât de obositor,  se puseră la somn.  

 18 iunie 1989, ora 8.  Cu forţe proaspete, Tom ţi Jerry începură să exploreze capitala 

României. Ȋşi facură repede prieteni: pe domnul Traian Băsescu, pe doamna primar şi pe  mulţi alţii. 

Explorară Calea Victoriei, cimitirul, spitalul, parcul de copii şi secţia de poliţie. Merseră cu trenul, 

cu metroul, se plimbară şi cu trăsura. La un moment dat, Tom îi spuse lui Jerry: 



-Ce-ar fi să ne cumpărăm o maşină, ca să nu ne mai obosim atâta picioarele? Poate mergem şi în alt 

judeţ… 

-Chiar e o idee foarte bună! 

 Se duseră de îndată să-şi cumpere o maşină. Dădură pe ea 1500 de euro şi plecară la drum. 

Era aşa de frumoasă, încât îi puseră numele Mercedes.  Ȋi puseră combustibil şi o duseră în garaj.  

 Amândoi plănuiau să se ducă să mai viziteze şi alt judeţ. Cum ar fi… Constanţa. O zi la 

mare nu strică. Şi se hotărâră să plece într-acolo chiar a doua zi. Evident, împreună cu Mercedes.  

 

CAPITOLUL II 

     O zi la Constanţa 

 Ajunseră la Constanţa pe data de 20 iunie 1989, ora 18: 09.  

Se duseră întâi să vadă marea. Ȋşi întinseră şezlongurile, îşi comandară un suc şi îşi 

propuseră  să se bucure din plin de soare. 

Mai târziu vizitară biserica şi cazinoul. Se duseră şi la parcul de distracţii. Ei, abia aici 

începu distracţia! Tom se dădu în lanţuri, Jerry – în caracatiţă. Amândoi se traseră în montagne 

russe şi în roată. Era foarte frumos la Constanţa, dar se plictisiră repede şi se îndreptară spre Bacău, 

la Aeroportul Mihail Kogalniceanu.  

 

CAPITOLUL  III 

Bacău, Aeroportul Kogălniceanu 

Cum ajunseră la Bacau, Tom şi Jerry se duseră la Aeroportul Naţional. Acolo întalniră un 

pilot cu foarte multă experienţă, iar Jerry îl întrebă: 

-Domnule pilot, ne daţi o tură cu avionul? Plătim, doar, spuse Jerry nerăbdător. 

-Da, dar vă iau câte 10 lei pe tură, răspunse pilotul. 

 Tom şi Jerry erau emoţionaţi. Când auzi motorul avionului şi cum se ridică avionul, Tom îi 

spuse lui Jerry mirat şi un pic speriat: 



-Suntem deasupra Bacăului… 

-Aceeaşi senzaţie o am şi eu, spuse Jerry. 

 Zborul dură jumătate de oră. Când aterizară, Jerry i se adresă prietenului său: 

-Hai să plecăm. E seară deja…  

 Iar cei doi plecară să înnopteze la un han. Stând ei de vorbă înainte de culcare, se hotarâră 

ca, în ziua urmatoare, să plece la Sibiu, oraşul săsesc. 

 

CAPITOLUL IV 

O plimbare prin Sibiu 

Ajunseră şi la Sibiu. Nu ştiu cum, dar au vizitat-o şi pe mătusa mea Mirela. Au servit 

prânzul împreună cu ea. I-au povestit că vin de departe şi pe unde s-au plimbat.  

 Mătusa ştergea geamurile şi, dintr-odată, o văzu pe Mercedes. 

-Baieţi, a cui e maşina din parcare?  

-E a noastră, răspunseră ei. 

 Spre seară apăru şi moş Oti de la treabă, un pic supărat. Când dădu cu ochii de musafiri (Vă 

reamintesc că era vorba de o pisică şi un şoarece!), moşul se supără şi mai tare, puse mâna pe un par 

şi-i fugări până nu mai putu.  

 Când scăpară de urmăritor, cei doi prieteni îşi traseră sufletul şi-şi spuseră: 

-Hai mai bine să mergem la Neamţ… 

 

CAPITOLUL V 

La Cetatea Neamţului 

Tom şi Jerry, frânţi de oboseală de atâta alergat pe străzile Bacăului, se hotărâră să meargă 

la Cetatea Neamţului. Poate acolo se vor odihni un pic sau poate îi aşteaptă o noua aventură, dar în 

nici un caz fugăreala moşului Oti!  



Ajunşi la cetate, se suiră pe podul de scânduri ca să poată trece pe partea cealaltă. Ȋncet, încet, 

făcând câte un pas sau câte doi, trecură podul, sub care era multă apă.  

 Vizitară toate încăperile, dar în centrul atenţiei era tunul încă funcţional. Ba chiar la ora 12 

urma să se tragă o ghiulea. Aşa…demonstrativ.  

 Era  11.55. Deodată răsuna o bubuitură puternică. Tom şi Jerry, luaţi pe nepregătite, căci nu 

era încă ora la care ştiau ei că se va trage cu tunul, se speriară zdravăn şi o rupseră la fugă. Le săriră 

până şi pantofii din picioare. Şi-n timp ce fugeau, se gândiră să se ducă la Suceava.  

 

CAPITOLUL VI 

La planetariul din Suceava 

 

 Cei doi prieteni ajunseră şi la Suceava, dar sperietura nu le trecuse încă. Se gândeau că e 

posibil ca şi aici să se tragă cu tunul. 

 Cum  foamea le dădea târcoale, se duseră să-şi ia câte un hamburger. Ȋn timp ce stăteau la 

rând, văzură un afiş pe care scria “Planetariu.”  Se interesară ce e acesta, cam cât costă intrarea şi se 

hotărâră îndată că locul merită vizitat. 

 Urcară scările şi ajunseră în sala în care se făceau proiecţiile. Ȋi întampină o doamnă 

amabilă, iar ei îşi cerură voie să se aşeze şi ei pe scaune.  

 Dintr-odată se stinseră luminile. Nu se mai vedea nimic… Ȋncet, încet, pe tavanul sălii fură 

proiectate bolta cereasca, stelele, luna, soarele… Şi tot încet, încet îi fură somnul şi pe cei doi 

prieteni. Şi cum amândoi erau somnambuli, ieşiră din sală fară să-şi dea seama măcar şi o luară la 

pas pe şosea.  

CAPITOLUL VII 

Ȋn drum spre Botoşani 

Se treziră, nici ei nu ştiau cum, pe şosea. Noroc că zăriră un indicator pe care scria 

“Botoşani 50.” Jerry se gândi puţin şi-i spuse lui Tom: 



-Ce-ar fi să mergem la casa lui Mihai Eminescu, dacă tot suntem pe drumul ăsta? 

-E o idee foarte bună, răspunse Tom.  

 Aşa că îşi continuară drumul. Păcat că nu o mai aveau pe Mercedes. Ar fi ajuns cât ai zice 

peşte. La un moment dat, Jerry se răzgândi: 

-Auzi… Noi am mai fost la casa lui Mihai Eminescu. Hai mai bine la Iaşi… 

 

CAPITOLUL VIII 

La Iaşi 

Era 1 august 1989, ora 13, când cei doi ajunseră şi la Iaşi. Dar nu se duseră până în oraş, şi 

se abătură prin comuna Cepleniţa. Citiseră ei că acolo se aflau nişte ruine ale unei foste cetăţi 

dacice, precum şi ruinele unui conac boieresc. Unde mai pui că se spunea că intre cele doua puncte 

existau nişte tuneluri foarte vechi… Pfuiiii! Păi acolo era rost de aventură!  

Şi cum stateau ei în intersecţie şi se sfătuiau, opri o maşină. Şoferul se dădu jos şi dădu de 

câteva ori târcoale maşinii. Mai încerca s-o pornească, dar maşina – nimic! Tom şi Jerry înteleseră 

imediat ca omul avea nevoie de ajutor şi se oferiră să vadă ei ce se întamplase cu maşina.  

Nu le lua mult timp s-o repare. Drept răsplată, omul îi invita la el acasă, unde mâncară 

pentru prima dată mămăliga cu brânză şi totodată cele mai bune plăcinte poale-n brâu. Apoi vizitară 

împrejurimile şi aflară si restul legendelor care circulau prin zonă.  

De unde ştiu atâtea detalii? Hehe! Omul care îi găzduise era chiar bunicul meu, iar întâlnirea 

cu Tom şi Jerry e povestită în jurnalul lui.  

Şi ar mai fi stat ei la poveşti cu bunicul, ar mai fi mâncat ei bunătăţi gătite de bunica, dar 

Jerry îşi aminti brusc că pe 1 septembrie era programat zborul de întoarcere în America.  

-Repede! spuse bunicul. Vă duc eu cu maşina la aeroport, că altfel nu prindeţi avionul de ora 11. 

 L-au prins… datorită bunicului. Şi au ajuns cu bine acasă. De unde ştiu? Hmm! Ia ghiciţi: 

ciiine are acasă un teanc de scrisori de la Tom şi Jerry, moştenite de la bunicul?   

 



    Viaţa lui Tom Sawyer la palat 

de Georgiana Grigoraş 

      an şcolar 2018-2019 

 

Introducere 

 

Pentru început, am să vi-l descriu pe Tom Sawyer din povestea mea:  la vreo 15 ani, înalt, 

bălai, cu ochi căprui, creativ, îndrăzneţ. A, şi îi plăcea să păcălească adesea diferite persoane. Iar de 

cele mai multe ori, acele persoane… aveau de pătimit.   

Ȋn cele ce urmează, vă voi povesti o parte din viaţa lui Tom la palat.  

 

Capitolul 1 

La palat (Supărarea) 

Mama lui Tom era bucătăreasă la palat, aşa că el era mai mereu prin sălile şi curtea 

palatului, dar şi prin alte locuri.  

Tom se împrietenise bine cu prinţesa Pirlipat, fiica regelui Albert (stăpânul palatului). 

Aproape tot timpul Tom era cu prinţesa, căci se cunoşteau de când erau mai mici şi oricum erau şi 

cam de-o seamă. Discutau despre filme, desene animate şi altele. 

Cum am scris şi în introducere, lui Tom îi plăcea să facă glume proaste.  

 Ȋn ziua cu pricina, ce-i dădu prin cap? Să râdă pe seama gardianului de la poartă, care se 

purtase cam urât cu el. Ce nu ştia Tom era faptul  că prinţesa văzuse din start toată tărăşenia. Şi deşi 

ştia că paznicul  acela nu-l tratase tocmai bine pe Tom, Pirlipat nu era de acord cu răzbunarea. 

 Băiatul se duse lângă gardian şi îl luă cu binişorul: 

-De câţi ani lucrezi aici? 

-De un an. De ce? 

-Aşa, pur şi simplu… Cum te cheamă? 

-Traian. De ce? 

- Ăăă…  Se uită în jur, văzu că doamna Rosa terminase de curăţat scările şi zise repede către 

gardian: 



-Regele doreşte ca paznicul Traian să se ducă repede în sala tronului. Dar nu oricum, ci îmbrăcat în 

hainele acestea. Sunt haine pentru doamne, dar cred că regele vrea să întindă o cursă cuiva. Că doar 

nu e nebun să-ţi ceară aşa ceva fără să aibă un motiv serios.  Deci du-te repede! Fuga! 

-Mulţumesc! Spuse recunoscător gardianul şi înşfăcă hainele fără să crâcnească.  

 Alergă către rege, dar pe scări alunecă şi căzu, rupându-şi un deget. Tom izbucni în râs, dar 

Pirlipat, văzând toată scena, se supără tare pe Tom.  

 

Capitolul 2 

      Ȋmpăcarea 

 

 A doua zi nu fu prea frumoasă pentru Tom. Prinţesa era încă supărată. Ȋn afară de faptul că 

se salutară, nu schimbară nici un cuvânt.  

 Atunci băiatul se gândi că prinţesa nu îl poate urî la nesfârşit. Ȋi veni o idee: să-i pregătească 

o surpriză. Aşeză în mijlocul odăii sale o masă, o aranjă, iar ca să fie şi mai drăguţ, puse şi 

lumânări. După aceea, aduse pe masă mâncarea şi băutura, îmbrăcă un costum frumos şi se duse să 

o invite pe prinţesă. Aceasta veni, dar cu greu. Insistă  ca Tom să meargă să-i ceară scuze 

gardianului. 

 Cand Pirlipat văzu efortul de a o împăca,  reveni la sentimentul că Tom era totuşi un băiat 

bun. 

Capitolul 3 

      Despărţirea  

 

 Cum Tom era mare, de acum, se apropia momentul plecării lui în armată. Pirlipat, de îndată 

ce înţelese acest lucru, începu să plângă amarnic. Nu voia să-i plece singurul prieten adevărat pe 

care îl avea în palat.  

 Se duse repede la Tom şi-i spuse: 

-Tom, nu pleca, te rog!  

-Nu plec pentru că vreau eu, ci pentru că trebuie să învăţ să lupt, să trag cu arma, să mânuiesc sabia. 

-Dar eu nu vreau să pleci! 

-Nici eu nu sunt prea entuziasmat de idee, dar asta e… Nu mai fi aşa tristă. Mă ajuţi să-mi fac 

bagajul? 



 Pirlipat oftă adânc, dar vedea că nu poate împiedica plecarea lui Tom, aşa că îl ajută să 

împacheteze nişte lucruri.  

Capitolul 4 

      Ȋntoarcerea 

 

 După un an şi jumătate, Tom se întoarse la palat. Primul lucru pe care dori să-l facă fu să-şi 

revadă mama. Ȋn grădina palatului era Pirlipat. Dar fata abia de-l recuoscu. După ce vorbiră un pic, 

prinţesa îl conduse la bucătărie. Mama lui Tom era în culmea fericirii! 

 După aceea, prinţesa îl conduse pe Tom în sala tronului. Curajul nu-i lipsise niciodată lui 

Tom, aşa că nu-i trebui mult ca să-i ceară regelui mâna lui Pirlipat. Regele se gândi un pic, apoi 

acceptă.  

Capitolul 5 

         Nunta 

 

 Aşa cum hotărâseră Tom şi Pirlipat, nunta avu loc peste un an şi jumătate. Desigur, fu o 

nuntă ca în poveşti, la care veniră oameni de vază, regi, prinţi, prinţese, muzicanţi vestiţi, dar şi 

oameni simpli, din oraş. Petrecură cu toţii în armonie, o zi şi o noapte. 

Tom şi Pirlipat au avut 10 copii, toţi frumoşi şi voioşi. Băiatul cel mare, Irin, moşteni tronul şi îşi 

îndeplini cu demnitate datoria de rege.  

 Ca toate lucrurile de pe lumea aceasta, şi seminţia lor s-a stins, la un moment dat. Dar, în 

istoria regatului, domnia acestei familii rămâne drept o oază de linişte şi o epocă de prosperitate.   

 

 

 

 

 

 

 



Prinţesa Barbie din oglindă 

    de Georgiana Grigoraş 

    an şcolar 2017-2018 

 

A fost odată ca niciodată o prinţesă pe nume Anelisse.  

Într-o zi, pe când se plimba prin grădina palatului, găsi o oglindă  în formă de inimă. O luă 

şi i-o arătă surorii ei, Amelis. Merseră amândouă în palat, Amelis luă un şerveţel şi curăţă oglinda. 

Când termină, aceasta nu mai era murdară şi urâtă, ci o oglindă din aur pur. 

Uimite, fetele dădură buzna la părinţii lor să le arate oglinda. Anelisse le spuse: 

-Priveşte, mamă! Priveşte, tată! Am găsit oglinda asta în grădină, în timp ce mă plimbam. Am luat-

o, am curăţat-o, şi priviţi cum este! 

-Da, chiar este frumoasă, spuse mama. 

-E din aur pur ! Din aur curat. Nici coroana mea nu e atât de valoroasă ca oglinda asta, adăugă tatăl. 

Într-o zi, mergând împreună cu părinţii la un picnic în pădure, fetele luară şi oglinda. Când 

ajunseră  în  pădure, coborâră  să caute un loc potrivit. Găsiră unul numai bun pentru picnic şi 

începură să-l pregătească. 

Cum cântau ele şi ţopăiau fericite, Anelisse  şi Amelis auziră dintr-odată o voce care cânta 

exact ca ele şi care părea să vină din coşuleţul în care se aflau merindele şi oglinda de aur. Fetele 

deschiseră îndată coşuleţul şi, în locul oglinzii, ce le văzură ochii?! O fetiţă cu o coroniţă din cristal! 

Amândouă o întrebară: 

-Cum ai ajuns aici??? Cum te numeşti? 

-Mă numesc Barbie şi am ajuns în oglindă cu ajutorul flautului. 

-Dar… de ce eşti ÎN oglindă? 

-Nu demult, în apropiere  a existat un castel în care eu şi prietenele mele cântam toată ziua. Aveam 

o trupă muzicală. Dar acolo locuia şi o femeie rea, pe care o cheama Broschety. Din cauza ei am 

fost nevoită să mă ascund aici. Castelul a dispărut. 

-Şi mai poţi ieşi din oglindă? 

-Nu. 

-De ce??? 



-Fiindcă nu mai am flautul. Cu ajutorul lui am intrat, tot cu ajutorul lui aş putea ieşi. Dar e sfărâmat. 

E ţăndări. 

-Unde? 

-Nu ştiu. De mult e făcut bucăţele iar vântul le-a împrăştiat. 

-O, ce rău! Dar să ştii că noi te vom scoate din oglindă şi te vom ajuta să-ţi recapeţi castelul. 

Se scursese deja  ceva timp. Fetele cântau fericite. La un moment dat, se învoiră să plece cu 

Barbie, luând cu ele şi câinii.  Trecură întâi pe unde găsiseră oglinda. În apropiere era un râu. 

Merseră înspre el şi găsiră două pietre în formă de inimă. Amelis le luă şi, nu ştiu cum le învârti ea 

şi le răsuci, că făcu două coliere frumoase. Între timp, fetele o rugară pe Barbie să le povestească 

mai multe despre acea Broschety. 

-Când exista castelul şi cântam de zor, acolo locuia şi Broschety. Părea o femeie bună. Până într-o 

zi, când a ajuns – nu se ştie cum –  într-o peşteră blestemată, peştera unui dragon. El nu sufla foc, 

dar era rău, foarte rău! Însă ea a reuşit să-l îmblânzească. În fiecare zi,  mergea la el şi-i ducea de 

mâncare. Dar într-o zi, nu ştiu cum a făcut dragonul, că flautul pe care Broschety îl purta mereu 

asupra ei a căpătat puterea de a hipnotiza oamenii, făcându-le ochii verzi. 

-Wow! E chiar interesant! Şi cum a făcut să dispară castelul? 

-Văzând că Broschety distruge totul, prietenele mele au vrut să mă ajute: s-au urcat pe cai, s-au 

apropiat de ea şi au încercat să-i ia flautul. Dar Broschety a cântat din el şi le-a transformat  pe loc 

în statui. Împreună cu dragonul, a distrus tot ce le ieşea în cale. Eu am fugit cât am putut. La un 

moment dat am zărit oglinda asta şi am intrat în ea. M-au căutat, dar nu m-au găsit. Numai că 

dragonul, din greşeală, a călcat chiar pe flautul fermecat. Nu ştiu cum a dispărut castelul, dar sigur e 

vina lui Broschety. 

Fetele au mers, şi au mers, cântând şi dansând, fără să ştie că dragonul simţea prezenţa lui 

Barbie de îndată ce aceasta începea să cânte. Îi spuse imediat lui Broschety: 

Cântă! Simt asta… Cântă. 

Broschety, auzindu-l, îl trimise imediat s-o caute pe Barbie şi s-o aducă.  

Merse el pe urmele fetelor şi se apropie de ele. Dar Barbie le preveni pe prietenele ei. Cum 

acestea aveau asupra lor încă o oglindă (una obişnuită), o lăsară pe pământ. Dragonul, bucuros,  luă 

oglinda falsă zicând: 

-O, ce prietene bune ţi-ai găsit! Văd că te-au şi abandonat!  

Şi plecă mândru cu oglinda către stăpâna lui. Ajuns înapoi în peşteră, îi spuse lui Broschety: 



-Stăpână, am adus-o! 

-Excelent! Bravo!  

Broschety strigă:  

-Barbie! Barbie! Baaaar-bieeeee! 

Evident că din oglindă nu veni nici un răspuns. 

-Prostănacule! Te-au tras pe sfoară scorpiile alea mici, aruncând oglinda în mlaştina verde care 

clocoteşte tot timpul. 

Între timp, fetele fugeau unde vedeau cu ochii. Trecuseră şase luni. Poposeau pe unde 

apucau. Ajunseră, în cele din urmă, la destinaţie: un loc numit “Cele şapte pietre”. Barbie le 

îndemnă pe cele două să pună nişte perle sub o piatră, ceea ce fetele făcură fără să clipească. Ajunse 

şi Broschety, cântă din flaut, dar era prea târziu: nu mai putea să se salveze. Căzu în vârtejul celor 

rele. Vraja  se risipi, iar Barbie reuşi să iasă din oglindă. 

Pe dată, în locul acela apăru un castel frumos din smarald. Barbie se mută înapoi în castel şi 

le invită   şi pe cele două surori să locuiască împreună cu ea. 

Fetele îşi aduseră şi părinţii. Şi, cine ştie? Poate trăiesc şi astăzi acolo… 

 

 

Prinţesa şi dragonul 

       de Andreea-Letiţia Ungureanu 

       an şcolar 2017-2018 

 

 Era odată ca niciodată o prinţesă pe nume Maia, al cărei tată fusese otrăvit de soacră 

deoarece aceasta nu îl suporta deloc. Soacra îi dăduse  un măr vrăjit, care îl transformă de îndată 

într-un om malefic. 

-O să mă asculţi până vei muri! îi spuse soacra ginerelui său imediat ce acesta termină de mâncat 

mărul vrăjit. 



 Soacra, adică bunica maternă a Maiei, nu o iubea nici pe fetiţă. Aşa că îi porunci ginerelui 

să-şi ducă propriul copil într-un turn înalt de 50 de metri, dacă nu cumva mai înalt, şi să-l închidă 

acolo. Iar omul făcu întocmai. 

 Trecură 20 de ani, timp în care Maia supravieţui doar datorită norocului: un dragon cu suflet 

bun nimerise accidental pe acolo şi, văzând-o atât de neajutorată, îi adusese mereu mâncare şi apă. 

Venea în turn zilnic, înainte de răsărit şi după apus. Tatăl şi bunica fetiţei uitaseră oricum de ea… 

 Ȋn aceşti 20 de ani, Maia şi dragonul se cam îndrăgostiseră. Maiei i se părea ciudată fineţea 

din comportamentul dragonului. Chiar şi când serveau masa, acesta avea delicateţea unui print. 

folosea cuţit, furculiţă, şerveţel, bea ceaiul fără niciun sunet. 

- Maia, o să-ţi mărturisesc secretul meu. 

- Ascult! răspunse fata, devenind foarte atentă.   

- Cândva am fost cel mai frumos print din lume. Asta până când a apărut Malefica, o prinţesă 

vrăjitoare pe care eu nu am vrut sub niciun chip s-o iau de soţie. Din câte am auzit, prinţesele 

acestea vrăjitoare trebuie să se căsătorească la o anumită vârstă, iar căsătoria să dureze trei ani, la 

sfârşitul cărora ele îşi ucid soţii. Ca să se răzbune pe mine pentru că am refuzat-o, ca să rămân la 

rândul meu singur, Malefica m-a transformat în dragon. 

-Bănuiam eu că eşti un print… Dar nu am pus niciodată întrebări de teamă că n-am să te mai văd 

după aceea. Dar stai! Mi-am amintit ceva. 

Şi Maia se duse repede către  geanta cu lucrurile pe care apucase să le ia cu ea când tatăl ei o 

adusese în turn. Scoase o carte al cărei titlul era chiar Vrăjitoarea Malefica şi în care se găseau mai 

multe informaţii despre aceasta. Era, după cum se vede, un personaj deja celebru.  

-Uite, îi spuse ea Dragonului în timp ce răsfoia repede cartea pentru a ajunge la pagina 45, aici este 

o adresă unde am putea-o găsi pe vrăjitoare. E pe Strada Neagră, blocul nr. 35, etajul 5, uşa cu nr. 7. 

 Fără să mai stea pe gânduri, cei doi plecară la adresa respectivă. Au găsit-o pe Malefica 

jucându-se cu trandafirul său vrăjit, acelaşi cu care îl transformase şi pe print în dragon. 

-Ce căutaţi voi aici???! ţipă Malefica. 

-Am venit să luăm trandafirul cu care l-ai vrăjit pe print! strigă hotărâtă şi Maia. 



 Chiar când dădu buzna în casa vrăjitoarei, dragonul se împiedică de prag. De sub el se zărea 

un bileţel pe care Maia, profitând de neatenţia vrăjitoarei, îl strecură iute în buzunar. Cum 

vrăjitoarea ameninţa că o va transforma şi pe Maia în dragon, cei 2 prieteni ieşiră repede din casă şi 

zburară înapoi la turn. Ȋntre timp, Maia desfăcu nerăbdătoare bileţelul şi se chinui să descifreze ce 

scria acolo. Nu era uşor, având în vedere că literele abia se mai vedeau. Probabil trecuse mult timp 

de când fusese scris. Reuşi îm cele din urmă. Iată  ce scria: 

 Elena, draga mea, 

 De vraja mea veţi scăpa 

 Şi tu, şi ginerele tău, 

 Numai dacă veţi arunca peste casă 

 Un dinte de dulău. 

Pe bunica o cheama Elena, îşi aminti Maia. Vai!!! Nu cumva biletul acesta îi era destinat 

bunicii mele? Ce-ar fi să încerce şi Dragonul soluţia asta? Poate se dezleagă şi vraja care l-a 

transformat pe el. 

-Unde găsim noi un dulău bătrân?  întrebă Maia. 

-De ce? Raspunse mirat Dragonul. La ce ne-ar folosi acum un dulău, şi bătrân pe deasupra?   

-Lasă, îţi explic mai târziu.  

-Ar fi unul chiar la stâna de la marginea satului. 

Dar cum să facă ei să obţină dintele? Se sfătuiră să se ducă şi să-l roage pe dulău. De când fusese 

transformat în dragon, prinţul avea totuşi un avantaj: înţelegea graiul tuturor animalelor şi, mai 

mult, le putea vorbi pe limba lor. 

Nu i-a fost greu să-l convingă pe dulău să-i dea un dinte. Oricum îi cădea… 

 S-au dus într-un suflet la castelul în care locuise cândva Dragonul, au aruncat dintele, dar… 

nimic.  

Cei doi se gândiră să se ducă la casa în care locuiau bunica  şi tatăl Maiei. Să-i dezlege 

măcar pe ei de vraja Maleficei. De data asta funcţionă soluţia scrisă pe bilet. Dar bunica şi tatăl 



Maiei nici nu o recunoscură pe fată. Trecuseră 20 de ani…  Abia când Maia le povesti totul avură 

un şoc. Preţ de câteva clipe se blocară. Apoi căzură în genunchi şi-i cerură iertare.  

Maia îi iertă, ştiind că şi ei fuseseră victimele Maleficei. Dar le ceru ajutorul pentru a-l 

elibera şi pe Dragon de vrajă. Trebuiau să găsească o soluţie să fure trandafirul Maleficei.  

-Am eu un plan, spuse tatăl. Eu şi bunica ne vom preface că suntem în continuare vrăjiţi. 

Vom merge acasă la Malefica sub pretextul că avem nevoie de ajutorul ei. Cât timp noi îi distragem 

atenţia, voi staţi ascunşi prin apropiere, pregătiţi să intraţi sau să prindeţi trandafirul, în caz că 

reuşim să-l aruncăm pe fereastră.  

-Nu-i rău planul! zise Maia. Atunci… să nu mai pierdem timpul! 

 Planul merse ca pe roate. Malefica nu bănui nicio clipă că bunica şi tatăl Maiei veniseră la 

ea cu intenţii ascunse. Ieşi cu ei să le arate nişte buruieni care i-ar fi trebuit pentru o fiertură. Atât 

aşteptau Maia şi Dragonul! Maia fiind mai sprintenă, se strecură cu uşurinţă în casă şi puse mâna pe 

trandafir. Când îl atinse cu el pe Dragon, ce să vezi?! Vraja se dezlegă pe loc, iar în locul 

dragonului stătea acum un print chipeş. 

 Malefica auzi zgomote pe lângă casă. Simţind că ceva nu e în regulă, se duse repede să 

cerceteze locul. Când văzu cum i se năruise vraja, crăpă de ciudă şi se prefăcu pe loc în scrum.  

 Maia şi prinţul se căsătoriră şi trăiră fericiţi până la adânci bătrâneţi. 

 

 

     

 

 

 

 

 



Şoarecele şi pisica 

       de Andreea-Letiţia Ungureanu 

       an şcolar 2016-2017 

 

Un fermier avea o pisică,      

O faptură nu prea mică. 

Şiretlicuri ea-nvăţa, 

Toată ziua se juca. 

 

Avea un păr mătăsos,  

Incredibil de frumos! 

Avea o coadă răsucită 

Şi-o panglică mititică… 

Ce pisică! 

 

A descoperit un şoarece. 

 

Zi de zi se alergau, 

Zi de zi se ascundeau, 

Întruna ei se certau! 

Şi în dansul lor frumos, 

Şoricelul ticălos 

Îi intinse o capcană. 

 

Dar pisica cea vicleană  

I-o plăti exact la fel. 

Sărăcuţul  şoricel! 

 

 



Un om de zăpadă… altfel 

     de Marinela Laiu 

     an şcolar 2018-2019 

 

 Toată noaptea a nins cu fulgi mari şi deşi. Bucuria mea şi a tuturor copiilor, cred! Am 

înfulecat micul-dejun şi n-am mai stat pe gânduri: am zbughit-o în curte şi m-am apucat să fac un 

om de zăpadă. 

 N-a durat mult până l-am terminat. Dar chiar când am dat să-i pun şi ultimul cărbune, pe 

post de gură, odată îl aud pe om că începe să tuşească! Întâi m-am blocat, fireşte. Dar văzând că nu 

se mai opreşte din tuşit, l-am bătut uşor pe spate, cum se procedează cu oamenii care se îneacă.  

 În cele din urmă, s-a oprit şi tusea. Nu m-am mai mirat că omul putea să şi vorbească. Mi-a 

spus că se numeşte Gheţar. M-am prezentat şi eu.  Chiar că eram încântată de cunoştinţă! Nu în 

fiecare zi ai ocazia să conversezi cu… un om de zăpadă! L-am întrebat de ce tuşea atât de tare şi 

abia aici am rămas mirată: Gheţar era răcit! Unde s-a mai pomenit om de zăpadă care să vorbească 

şi, pe deasupra, să aibă guturai? Asta vezi numai în poveşti. Dar…  oare nu visez?  

Gheţar contiunua să mi se adreseze. Îmi povesteşte că i s-a dat şansa să trăiască… omeneşte o 

perioadă, iar răceala era primul semn că îşi pierdea calitatea de om de zăpadă.  

 L-am invitat în casă, dar cu inima îndoită. Îmi era teamă că va începe să se topească. N-a 

fost aşa. Gheţar stătea cu picioarele lipite de sobă şi, ce să vezi, nu se întâmpla nimic! Atunci am 

îndrăznit să-i ofer şi o pătură, şi o ciocolată caldă. Ba i-am pus şi o melodie,  la casetofon, că tot 

voia amicul meu să ştie la ce e bun aparatul acela. În două minute, Gheţar a învăţat melodia şi 

începu să o fredoneze.  

 Apoi am deschis radioul, să ascult ştirile. Urma să se anunţe dacă ministerul ne prelungeşte 

vacanţa de iarnă, din pricina ninsorilor abundente. Dă, Doamne! îmi spuneam eu în gând. Mai era 

puţin până la ştiri, aşa că reclamele şi anunţurile încă rulau: “Doamnelor şi domnilor, dacă sunteţi 

iubitori ai muzicii, vă invităm să compuneţi chiar dumneavoastră un cântec şi să veniţi sâmbătă la 

Sala Palatului, între orele 15:00-19.30, pentru a-l cânta. Melodia câştigătoare va fi ulterior 

înregistrată într-un studio şi va fi promovată pe postul nostru de radio.” 

-Aha! Deci e un fel de concurs, spuse Gheţar.  



Îmi ceru iute un pix şi o foaie şi începu să scrie ceva. Parcă îi trecuse şi răceala, aşa de concentrat 

lucra. 

-Mai sunt două zile până la concurs, îşi făcu el timp să îmi explice. 

-Bine, dar… cum crezi că vei putea intra acolo fără ca lumea să observe că tu eşti un om de 

zăpadă???  

-Stai fără grijă! îmi replică el. 

-Zău că aş sta fără griji dacă mi-ai explica şi cum ai de gând să ajungi până la Sala Palatului…  

-Vei vedea!  

 Veni şi ziua cu pricina. Gheţar pocni din degete şi, ca prin minune sau… ca prin vis, ne 

pomenirăm amândoi lângă Sala Palatului. Gheţar se duse să se înscrie, iar eu  mă aşezai pe unul din 

locurile destinate publicului. Amicul meu predă partiturile orchestrei şi îşi aşteptă liniştit rândul 

pentru a urca pe scenă. De emoţie, ţineam pumnii strânşi. Nu atât pentru rezultatul concursului, cât 

pentru faptul că Gheţar era totuşi un om de zăpadă, în timp ce toţi care îl vedeau erau convinşi că 

amicul meu purta un costum de scenă foarte reuşit. Ha!  

 Dar uite-l pe Gheţar urcând pe scenă! Cântă o melodie despre iarnă şi despre tot ce are ea 

mai frumos, adică şi despre oamenii de zăpadă, evident. Lumea aplaudă, juraţii îl laudă la unison.  

-Măi să fie! zic în sinea mea. Te pomeneşti că mă întorc acasă cu Gheţar câştigător. Da’ chiar… 

Oare ne mai putem întoarce precum am venit? 

 Membrii juriului începură să delibereze şi, după vreo cinci minute, unul din ei luă 

microfonul şi… Doamne! Gheţar era câştigătorul! Pe de o parte, îmi crescuse inima precum 

cozonacul. Pe de altă parte, văzând cum se bucura Gheţar, îmi era teamă că se va topi de emoţie.  

Lui, însă, nu îi era teamă să se bucure. Cred că aşa ar trebui să facem şi noi, oamenii: să nu 

ne fie frică să ne bucurăm, să nu ne gândim că orice bucurie e urmată automat de tristeţe sau că 

fericirea nu e pentru noi, că nu o merităm din cauză  că suntem altfel decât ceilalţi.  

 Nici nu stiu când am ajuns înapoi acasă, cu tot cu Gheţar. Din fericire, ai mei nu păreau să fi 

observat că lipsisem. Probabil se gândeau că dorm până mai târziu, că doar e vacanţă.  

-Gheţar, ce faci dacă te cheamă cei de la radio să înregistrezi melodia? Toată lumea crede că tu ai 

purtat un costum de scenă. Nu i-a trecut nimănui prin cap că tu chiar eşti un om de zăpadă.  

-N-o să mă duc. Acum pot să-ţi mărturisesc tot. 

-Sper că nu e de rău! răspunsei eu speriată. 

-Nu. De ce pui răul înainte? Ascultă întâi ce am să-ţi spun. Ştii care e scopul venirii mele aici? 



-Mnu… Mi-ai spus doar că ţi s-a dat şansa să trăieşti ca un om obişnuit. 

-Exact! Ca să pot simţi bucuria aşa cum o simte un om obişnuit. Pentru că numai voi, cei de pe 

Pământ, aveţi privilegiul acesta. E un mare noroc, de care voi … s-ar putea nici să nu fiţi conştienţi.  

-Adică… în Ţara Gheţurilor sau… locul din care vii tu… nu există bucurie? 

-Nu există sentimente acolo.  Treaba noastră e să livrăm frig şi zăpadă în timpul iernii. Vedem, în 

schimb, cum ţopăie copiii când începe să ningă, cum se duc la derdeluş şi nu mai vor să intre în 

casă nici când se lasă seara, cum îşi improvizează schiuri, dacă nu îşi permit să şi le cumpere, cum 

fac oameni de zăpadă… Şi uite că am primit această şansă: să mă pot bucura ca voi, măcar pentru 

câteva zile. M-am bucurat şi de prietenia ta dezinteresată, pentru care îţi multumesc mult!  

-Dar mai rămâi, nu-i aşa?  

-Nu… Mâine trebuie să mă întorc. Aşa ne-a fost înţelegerea: noi, cei din Ţara Gheţurilor, primim pe 

rând privilegiul acesta. Trebuie să mă întorc acasă, pentru ca un alt spirit să se poată întrupa aici 

într-un om de zăpadă.  

-Offf! Dar mie îmi va fi dor de tine!  

-Poate anul viitor voi veni din nou, tot aici. Dar tu promite-mi că îmi vei urma sfatul: bucură-te de 

toate lucrurile frumoase care ţi se întâmplă. Nu te găndi la ceva extraordinar, ci la lucrurile din viaţa 

de zi cu zi. La familie, la prieteni, la faptul că eşti o fetiţă sănătoasă şi poţi să te joci oricât doreşti.  

-Bine. Voi încerca! Promit! 

 Aşa m-am trezit…  M-am ridicat imediat din pat şi m-am dus la fereastră. Ningea în 

continuare, cu fulgi mari şi deşi. Şi uite, deja am găsit un motiv de bucurie: a nins suficient încât să 

pot face un om de zăpadă.  

 

 

    

 

 

  

  

 



    Dragii noştri, bun venit în clasa a V-a!   

 

 

Fluturaşul vorbitor 

      de Claudiu Luca 

      an şcolar 2017-2018 

    

După căldura cea mare, încep să se înmulţească fluturii, gâzele, albinele.  

 Un fluturaş voinic şi curajos zbura din floare-n floare savurând nectarul lor. Dar nu era un 

fluture oarecare, ci unul vorbitor!!! Mai mult, putea fi înţeles de celelalte vieţuitoare.  

 Cum ziua se anunţa senină şi foarte călduroasă, fluturaşul se gândi să-l invite pe iepuraş la o 

plimbare în adâncul pădurii.  

Cutreierară ei cât cutreierară, dar la un moment dat îi cam ajunse oboseala, aşa că hotărâră 

să se odihnească puţin în scorbura unui stejar secular.  

Aproape aţipiseră, când se treziră că intră în scorbură o cumătră vulpe. Fluturele, ca 

fluturele… Nu e tocmai hrana cautată de vulpi. Dar iepurele se simţea cu musca pe căciulă şi nu 

vedea nicio scăpare.  

Şireată, cum o ştim, vulpea le spuse cu glas mieros că acolo locuieşte ea, dar că i-ar face 

maaaare plăcere să-i găzduiască pe cei doi cât timp îşi fac somnul de amiază. Ea va merge să 

doarmă la vecina ei.  

 Pe iepure îl convinsese. Acesta se cuibărise împărăteşte şi lăuda de zor ospitalitatea vulpii. 

Fluturele, în schimb, citise privirea pofticioasă a vulpii şi intuia planul ei. Era limpede ca bună ziua 

că se lingea pe bot imaginându-şi cum o să înfulece bunătate de friptură de iepure. Aştepta doar ca 

el să adoarmă…    

Fluturele  intră în jocul vulpii. Se prefăcu adâncit în somn până când simţi cum vulpea iese tiptil să-

şi cheme şi vecina la ospăţ. Cum prinse momentul, îl trezi pe iepure şi, explicându-i repede în ce 

pericol se afla, îi spuse să fugă în direcţia din care veniseră. 



 Ȋntre timp, el se înălţa uşor să vadă dacă vulpea nu le-a luat urma, dar din urmă nu venea 

nimeni. Pesemne vulpile se întinseseră la vorbă, aşa cum fac uneori (mă rog… cam tot timpul) 

fetele. Or mai fi sporovăind şi acum.   

 

A fi sau a nu fi… fluture 

    de Iasmina Damir 

    an şcolar 2017-2018 

 

Ȋntr-o zi, la ora de franceză, doamna ne-a întrebat dacă ne-am dori să fim fluturi, că tot 

lipeam noi mărgeluţe colorate pe nişte figurine din spumă poliuretanică şi care aveau chiar formă de 

fluture. 

Ȋntrebarea m-a pus pe gânduri.  Şi primul lucru care mi-a venit în minte a fost acela că mie 

nu mi-ar plăcea să fiu fluture pentru că oamenii mi-ar face rău fie din neatenţie, fie din dorinţa de a 

mă păstra prin vreun insectar. 

Ȋn plus, ar însemna să mănânc toată ziua, bună ziua alte insecte mai mici (că doar n-ai mereu 

norocul să savurezi nectarul florilor), să mă poarte vântul pe unde vrea el, dacă bate mai tare, să risc 

să fiu strivită de nişte stropi mai mari de ploaie. 

Şi unde mai pui că nu aş mai putea vorbi … !   

Or eu, care sunt  vorbăreaţă, nu aş rezista fără să mă exprim prin cuvinte, care reprezintă cea mai 

puternică unealtă a omului. Cu ajutorul lor, ne exprimăm gândurile şi emoţiile, creăm la rândul 

nostru emoţii, îi apreciem, încurajăm, alinăm pe ceilalţi. Putem construi sau distruge.  

 Pe de altă parte, mi-ar plăcea să fiu un fluturaş cu aripi frumos colorate, care să atragă toate 

privirile. Mi-ar conveni de minune să mă pot strecura prin casele oamenilor şi să mănânc bunătăţi 

pe săturate.  Mai ales deserturi.  Şi taaaaare mi-ar mai plăcea să râd de oameni aşezându-mă pe 

vârful nasului lor în timp ce ei dorm sau gâdilându-i pur  şi simplu, fără ca ei să mă poată prinde. 

Cred că aş începe cu fratele meu, Denis.   

 Ȋn concluzie, aş accepta să mă transform în fluture, dar pentru o  scurtă perioadă de timp.  

Voi pregătiţi deserturile şi lăsaţi-le pe masă, iar eu promit că vă vizitez. Nu uitaţi să 

deschideţi şi geamul…       



 

Cartea fermecată 

   de Luisa Cărăbuş 

   an şcolar 2017-2018 

 

Era odată o carte veche şi fermecată, iar despre ea se spunea că era cea mai frumoasă din 

biblioteca şcolii din Buhalniţa. Despre carte se spunea că era fermecată deoarece toţi cei care o 

citiseră şi urmaseră îndeaproape sfaturile cuprinse în ea sau foloseau constant nişte cuvinte şi 

expresii de acolo ajunseseră bine în viaţă. 

Taaaare ar fi vrut si Luisa s-o poată împrumuta de la bibliotecă! Dar ori de câte ori se ducea 

să ceară cartea, aceasta era deja împrumutată de un alt copil.  

Ȋntr-o zi, agitaţie mare în sat! Se dusese zvonul că elevul care împrumutase ultimul cartea o 

pierduse. Cea mai dezamăgită a fost Luisa, care îşi aşteptase atâta vreme rândul.  

Fata porni prin sat în speranţa că va găsi ea cartea pierdută de celălalt copil. Dar căută în 

zadar. Cartea parcă intrase în pământ sau fusese ascunsă bine de cineva care o găsise şi voia s-o 

păstreze pentru sine. 

Dar Luisei îi veni o idee genială: ce-ar fi să-şi ia cu ea un carneţel, să meargă din poartă în 

poartă pe la bătrânii satului, căci ei toţi citiseră cartea, şi să-şi noteze tot ce-şi aminteau ei că scria 

acolo? Voia deci să reconstituie cartea.  

Săptămâni întregi a umblat Luisa prin sat, a ascultat, a notat, a pus notiţele cap la cap. Ȋn 

cele din urmă a reuşit să închege un manuscris.  

Ce conţinea de fapt cartea mult dorita? Multe sfaturi de viaţă, cum ar fi: să fii onest cu tine 

însuţi şi cu ceilalţi, să înveţi din propriile greşeli, să-ţi preţuieşti familia, să nu cumperi lucruri de 

care nu ai nevoie şi să nu te laşi cumpărat şi multe altele. De asemenea, în carte existau nişte 

cuvinte şi expresii magice, care îşi dovediseră mereu puterea. Ȋn fruntea listei se situau cuvintele te 

iubesc,  recunosc şi  iartă-mă.  

Luisa era tare mândră de izbânda ei. Dar nu reuşise doar să reconstituie cartea. Se 

maturizase, se schimbase în bine, deoarece ea începuse să pună în aplicare sfaturile pe care şi le tot 

nota. Devenise un model pentru colegii ei şi mulţi o căutau ca să-i ceară câte un sfat.  



Şi toate acestea pentru că avusese o voinţă de fier. Voinţa de a fi mai bună nu decât ceilalţi, 

ci decât ea însăşi. Ȋşi propusese să se întreacă pe sine şi ieşise  învingătoare… 

  

     

Parlez-vous  français? 

   de Crina Ulmanu 

   an şcolar 2017-2018 

 

Culiţă, câinele meu,     

S-a decis să-nveţe, zău! 

Nu să-şi facă singur freza,  

Ci să vorbească… franceza! 

 

Şi cum singur nu se poate, 

A apelat la un frate.      

Bobby a venit îndată. 

Cum au procedat? Păi… iată: 

(Şi eu am rămas mirată)   

 

Cu pisica au complotat, 

Câteva cărţi au furat.  

Cu urechea ei au tras,  

La citit acum sunt AS!  

Propoziţii construiesc 



Şi tare se mai mândresc. 

 

Ȋn vizită dacă vii,  

Poţi de pe acum să ştii 

Că în loc de ham-ham-ham! 

O s-auzi “bonjour, madame!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


