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                       La Sala Cavalerilor (Palatul Beldiman) – Iaşi  

                                     

   

       La Buhalniţa cerul e apropiat de oameni. Îl trage în jos Dealul Cătălinei. 

Sudul. Soarele care e legat de sudul Cătălinei. În existenţa fiecărui om, în ocniţa 

trăirii sale, se află mereu o pasăre înlănţuită în mişcare fractalizată. Iar 

rugăciunea ei este rugăciunea ta de eliberare spre zbor. Iar dacă nu ai ştiinţa 

libertăţii, ceva nu e în regulă pe acest pământ. Şi mă bucur că Vasile Aioanei îşi 

asumă neorgolios sensurile  instructorului de dublă manşă. Exerciţiul culorii, al 

metaforei, al sunetului are  un ecumenism,  o ardere greu de închipuit, greu de 

artins... De aici până dincolo, la Dumnezeu, este un drum în care fiecare îşi pune 

tiparul. 

     Talentul dăruit – paşaport de Buhalniţa. Şi mă întreb dacă iconarul care a 

aşezat albastru pe Cerul Voroneţului, n-ar fi putut să fie, adus încoace, un  

posibil Fiu al Cătălinei. Şi-mi spune domnul Aioanei că, tuşa culorii, dacă are  

căldură, dacă are ecumenism, bucură drumul copiilor spre şcoală. Cercul 

duminical, de multe ori, propune o temă: toamna neapărat de Buhalniţa, plânsul 

florilor, bucuria de primăvară... Fiecare îşi pune sufletul în culoare.  



                                                              
  

 
 

     Să scriem: biserica nu este o clădire. Este un trup viu al credincioşilor, al 

prelaţilor, dar  şcoala nu este o clădire ci un trup viu de copii, dascăli, idealuri, 

orizont perceptibil. Iar cercul de literatură ori cel de pictură nu sunt cercuri ci 

rugăciuni de metaforă, de culoare. Rugăciuni şi pentru a putea avea acces la 

blocul de desen, la culoarea de calitate. (fragment) 

           

                                                  Aurel Brumă, scriitor 

 

                      

       
 

Expoziţie aniversară 30 – Palatul Beldiman Iaşi 

 

                                                 Certificat de Merit 

   

      «Atât copiii pe are îi îndrumaţi competent, cât şi lucrările lor au atras atenţia 

şi aprecierea juriului internaţional şi organizatorilor  concursului internaţional de 

artă plastică pentru copii de la Sichuan - China. 

       Lucrările lor au fost considerate ca unele dintre cele mai bune din concurs,  

aflându-se în acelaşi timp, printre cele recompensate cu premii (1 medalie de 

aur, 1 medalie de argint, 1 medalie de bronz). 

      Juriul internaţional v-a catalogat ca fiind  un exclent îndrumător pentru 

aceşti copii”. 

  

    Comitetul Organizaţional al Concursului  Internaţional Sichuan – China  

Decembrie 2005, Zhao Yang 

 



                                                              
  

 
 

            
 

 

 

 

 

 
 

LIVADARU DENISA, a III-a 

 

 

FATA CU ARIPI DE VIS 

 

 

      Odată, de demult, era o fată săracă, pe nume Cerasela. Aceasta își dorea 

foarte mult să ajungă o mare patinatoare. Se antrena zi de zi, urmându-și visul. 

Peste tot unde a patinat, oamenii o întâmpinau cu admirație și bucurie. Dar ea 

voia să fie cea mai bună, să cucerească lumea. 

      Avea deja optsprezece ani și se gândea să meargă și în alte țări să patineze 

pe cele mai valoroare patinoare, la cele mai puternice concursuri din lume. Când 

aproape să-și vadă visul cu ochii, tatăl ei i-a spus că ar trebui să se casătorească, 

pentru că timpul trece și trebuie să se gândească la lucruri mai serioase. 

      În scurt el a organizat o petrecere, la care a fost invitată multă lume, pe care 

Cerasela nu o cunoștea, fiindcă toată viața ei și-a petrecut-o la antrenamente, 

concursuri, deplasări peste tot unde era invitată. La această petrecere au venit și 

mulți tineri, fete și băieți, majoritatea perechi. Numai unul era singur și o 



                                                              
  

 
 

urmărea permanent cu ochii. Tatăl ei i l-a prezentat. Fata a vrut să evite această 

întâlnire neprevăzută, dar tatăl i-a spus să nu se pripească, fiindcă va fi pentru 

binele ei. 

      Așa a și fost. Băiatul o urmărea de multă vreme, dar nu a avut niciodată 

posibilitatea să-i spună că ar dori să-i fie partener de întrecere și de antrenament. 

Și el era patinator și dorea să-și găsească parteneră în proba de perechi. 

      De atunci au rămas nedespărțiți, iar părinții fericiți că și-au îndeplinit dorința 

de a-și vedea copiii cu viitorul asigurat. 

 

 

 

 

 

 
 

STOICA EDUARD, a III-a 

 

 

O SURPRIZĂ DULCE 

 

 

      Sfârșit de semestru. Astăzi m-am trezit mai greu. Aș fi vrut ca vacanța să 

înceapă de astăzi, dar doamna noastră ne-a spus că vineri e ultima zi de școală. 

Noi așteptam să primim mediile, dar doamna nu ne-a dat de înțeles că le vom 

primi.  

      Când a intrat în clasă, am constatat că, în afară de geanta obișnuită, mai avea 

o anexă, adică o sacoșă, care nu părea grea, dar era destul de voluminoasă.  



                                                              
  

 
 

    - Ne dați astăzi mediile? a întrebat unul dintre noi. Doamna voia să ne țină în 

suspans. Ne-a spus să avem răbdare, fiindcă până la medii, mai avem multe 

lucruri de făcut.  

      Ne-am uitat unul la altul nedumeriți, crezând că și în ultima zi din semestru  

vom lucra exerciții și probleme la matematică.  

    - Vom apela și la cunoștințele de matamatică, a adăugat doamna. Vom lucra 

cu cifre și figuri geometrice. 

    -  Cifre și figuri geometrice? E prea de tot. Toți copiii erau afară prin zăpadă, 

numai noi în clasă. 

      Doamna a așezat ,,anexa” pe catedră. A scos din sacoşă o tavă întinsă şi 

acoperită cu folie. Nu se vedea ce e sub acest ambalaj. Ne-a întrebat ce formă 

are tava, câte laturi are..., apoi a îndepărtat ambalajul cu atenţie. A ieşit la iveală 

o prăşitură foarte ademenitoare. Era o tartă cu fructe, tăiată în părţi egale sub 

formă de cub. 

      Apoi a chemat un coleg să numere... cuburile. Le-a numărat. Era exact 

dublul numărului de elevi din clasă.  

    - Victorie, a exclamat colegul meu de bancă! Vom primi câte două porţii. În 

timp ce noi savuram tarta cu vişine şi bucăţi de caise, doamna ne completa 

carnetele de note. Acum eram bucuroşi că noi suntem în clasă şi suntem trataţi 

ca nişte belferi.  

     Doamna ne privea din când în când, fericită că ne place prăjitura. Dar lucrul 

acesta s-a întâmplat de multe ori, fiindcă doamna ne considera copiii ei. 

 

 

 
,,Iarna”- Bogdan Mădălina 

 



                                                              
  

 
 

 
 

 

IFRIM ANDREEA, a III-a 

 

 

NOAPTE DE IARNĂ 

 

 

      Era o noapte friguroasă de iarnă. Stelele luminau cerul ca un uriaș 

policandru. În lumina lunii se răsfățau câmpul de cristal, iazul încremenit sub 

gheața lucie, copacii pudrați cu zahăr de cea mai bună calitate, doar casele 

păreau cufundate în vis, scoțând pe nări fuioare de fum, ca locotivele bătrâne. 

      Era o seară magică, în care făpturile sălbatice ale pădurii trebuiau să petreacă 

împreună, pe marginea iazului. Era ziua lor de petrecere și trebuiau să aleagă pe 

cel mai talentat patinator. 

      Cerbul cu coarne fermecate a tratat cu pădurarul Sofian să facă niște găuri în 

pojghița masivă de gheață, împreună cu câțiva tineri voinici și curajoși, ca să 

scoată din iaz o cantitate mai mare de pește pentru masa festivă.  

      Până la terminarea concursului de patinaj, vânătorul a terminat numai bine 

de pregătit peștele pe jar. Primii trei câștigători au primit porție dublă de varză, 

morcovi, cartofi și salată verde, alături de pește la grătar. Fericiții au fost o 

căprioară zveltă cu ochi blajini, numită Jelena, un iepuraș alb și curat ca zăpada, 

zis Ianoș și vulpea Iozefina, cu ochii galeși și lacomi după peștele de pe jar.            

      După concurs a urmat festivitatea de premiere apoi petrecerea, despre care 

nu vă mai spun câte ghidușii au făcut unele animale sau cât de lacomi au fost 

ursul și vulpea. A fost o seară magică! 



                                                              
  

 
 

 

          

                                   
                               

BRAȘOVEANU FLORINA, a III-a 

 

 

MĂSCĂRICIUL 

 

 

      Măscărici era un băiat răsfățat și neascultător. Totdeauna îi plăcea să facă 

lucrurile pe dos, nu cum îi explica mama sa. Prieteni nu prea avea din această 

cauză. Doar Roland îl mai vizita din când în când, pentru că îl accepta așa cum 

era. În schimb Roland învăța bine, era ascultător și îi plăcea să facă fapte bune. 

      Mama lui Măscărici era tare supărată fiindcă propriul ei copil nu o asculta și 

toate le făcea pe dos. Il ruga să-și facă temele și el arunca pe jos caietele, îl 

întreba ce are de învățat pentru a doua zi, iar el, în loc să-i răspundă, ieșea afară. 

      De ziua lui de naștere, mama a ținut să-i dea o lecție. Se făcuse ora 

douăsprezece și nu era prezent niciun invitat. Dovadă colegii lui aveau rețineri 

să-l mai viziteze.  

      Văzându-l afectat de acest lucru, mama lui s-a gândit, în secret, să sune 

câțiva colegi de clasă, pe care să-i invite la aniversare. 

      La ora treisprezece, erau prezenți aproape zece colegi, cu flori și mici atenții, 

specifice unui școlar. Mama lui pregătise tot ce trebuia pentru un asemenea 

eveniment. Băiatul nu avea de unde să știe, pentru că stătea mai mult pe-afară! 

Colegii i-au cântat și i-au urat cele cuvenite. Dar, minune! Măscărici s-a 



                                                              
  

 
 

comportat cuviincios, le-a mulțumit colegilor pentru surpriza plăcută și a 

sărutat-o pe mama lui pentru grija ce i-o poartă necondiționat. 

      Spre seară, tatăl lui a apărut venind de la serviciu, dar nu  cu măna goală. Ii 

cumpărase o bicicletă elegantă, așa cum avea majoritatea colegilor lui. Complice 

era, desigur, mama. Avusese grijă să-l sune și să-i spună că în viața copilului lor 

s-a produs o schimbare. A devenit un copil cuviincios. 

 

 

 

 

                                           

 

             
 

                                           ,,Magicianul” – Budeanu Dana 

 

 

 

 

 

                       

 

 



                                                              
  

 
 

      

 
 

VLĂDEANU COSMIN a III-a 

 

 

 

MOȘ NICOLAE 

 

 

 

      Ziua școlii noastre este de Sfântul Nicolae. Tocmai de aceea noi, copiii, o 

așteptăm cu mare nerăbdare. 

      Ultima dată Moș Nicolae a venit încărcat cu de toate. Când a ajuns în clasa 

noastră, a întrebat cine învață mai bine, la ce concursuri participăm, ce premii 

am mai luat și dacă am fost cuminți.  

      Din neatenție, Moș Nicolae a dăruit fiecăruia câte ceva, mai puțin colegului 

meu de bancă. Fiind mai timid, el nu s-a oferit să spună poezii, să cânte sau să se 

laude ce știe să facă.  

      Era schimbat la față și se uita rușinat la ceilalți. Când mi-am dat seama ce s-a 

întâmplat, am hotărât să împart cu dânsul pachetul meu cu dulciuri. Unul dintre 

copii, văzând asta, i-a ,,raportat”doamnei ce s-a întâmplat.  

      Doamna a venit la banca noastră şi i-a explicat că Moş Nicolae nu a făcut-o 

cu intenţie. El iubeşte pe toţi copiii deopotrivă, apoi m-a felicitat pentru 

generozitatea de care am dat dovadă. 

      De atunci, colegii îmi spun ...Moş Nicolae! 

 



                                                              
  

 
 

 

 

 

 
 

UGLEA ANDREI, a III-a 

 

 

CUM AM DEVENIT FRAȚI 

 

     

      Alex era un copil de nouă ani. În spatele casei avea o livadă mare cu mere de 

tot felul. 

      Bunicul lui i-a spus că printre merii plantaţi şi îngrijiţi de el, era şi unul 

fermecat. Tot timpul se gândea la acest lucru, şi anume, care dintre cei peste o 

sută de meri este cel fermecat şi dacă mănânci un astfel de măr, ce se poate 

întâmpla? 

      Într-o zi, fiind plictisit, i-a venit ideea să meargă în grădină să admire 

plantaţia de meri şi să se relaxeze. Zis şi făcut. Se duse ţintă în grădină şi, 

făcându-i-se foame, a ales la întâmplare un măr, care părea diferit de cele 

obişnuite. 

      După ce a terminat de mâncat mărul, a simţit o căldură intensă în tot corpul 

şi, pe dată, s-a transformat într-un bărbat voinic cu puşcă şi haine de pădurar. 

Aşa stând lucrurile, a trebuit să se ducă în pădure, să protejeze copacii şi 

animalele sălbatice. Neavând unde să locuiască, şi-a construit o cabană din 

lemn, rezistentă.  

      Într-o zi a apărut în pădure o fetiţă. Avea în braţe câteva vreascuri.  Din 

discuţii a aflat că era orfană şi foarte săracă. Facându-i-se milă, pădurarul i-a 

propus să rămână în cabana lui, pentru că tot îi era urât singur. Apoi fetiţa a aflat 



                                                              
  

 
 

cum a ajuns Alex să fie deodată mare şi nevoit să-şi peteracă  viaţa singur în 

pădure. 

      Fetiţei i-a venit o idee, să tragă o fugă până în grădina părinţilor lui Alex, să 

culeagă câteva mere şi să-i aducă şi lui câteva, fiindcă el nu avea voie să 

părăsească pădurea.  

      Când s-a întors, i-a oferit şi lui Alex câteva. Acesta le-a mâncat cu poftă, dar 

după ce l-a terminat şi pe ultimul, s-a transformat din nou în copil.  

      De bucurie, a luat-o de mână pe fetiţă şi au plecat împreună, acasă, hotărâţi 

să rămână frate şi soră. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Embleme ale talentului şi ale perseverenţei – Năstase Mariana 

 

 

 



                                                              
  

 
 

 

 

       
 

 

 

  
 

ȘTEFAN LUCHIAN 
      

 

      Ștefan Luchian s-a născut la 1 februarie 1868, la Ștefănești, un sat (azi oraș) 

din Botoșani, ca fiu al maiorului Dumitru Luchian și al Elenei Chiriacescu.       

Vocația viitorului pictor se declară încă din copilărie. El rezistă cu încăpățânare 

eforturilor mamei sale de a-l înscrie la școala militară.       

      În 1873 familia se mută la București. Ștefan Luchian se înscrie în 1885 la 

clasa de pictură a Școlii Naționale de Arte Frumoase, pe care o absolvă în 1889, 

obținând medalia de bronz pentru un Cap de expresie și un Studiu după natură.      

      Maestru nedisputat i-a fost, în această perioadă de formare, Nicolae 

Grigorescu, la care Luchian găsi încurajarea, fără să-i împiedice libera 

dezvoltare a personalității.  

 



                                                              
  

 
 

         
 

      În toamna anului 1889 pleacă la München, unde studiază două semestre 

la Akademie der Bildenden Künste Academia de Arte Frumoase München și 

execută copii după operele luiCorreggio și Rembrandt, aflate la Muzeul de artă. 

Revine în țară în 1890 și participă la prima expoziție a societății de artă Cercul 

artistic.  

      Pleacă în anul următor la Paris, unde studiază la Academia Julian și 

cunoaște, în muzee și expoziții, viața artistică pariziană, aflată în acea perioadă 

în plină efervescență impresionistă. Tabloul Ultima cursă de toamnă arată 

influența evidentă a lui Manet și Degas, dar și ecoul unor predilecții mondene, 

pe care Luchian va continua să le aibă pentru o vreme și la București. 

      Revenit la București, va fi în 1896 principalul inițiator al „Expoziției 

artiștilor independenți„, care se va deschide chiar în fața Salonului Oficial. Se 

înscrie la concursul pentru ocuparea catedrei de pictură a Școlii de Belle-Arte 

din Iași, de la care se retrage însă, protestând împotriva mașinațiunilor de culise.      

        În 1900 participă cu două pasteluri la „Expoziția Universală” de la Paris. În 

același an apar primele manifestări ale unei afecțiuni ale măduvei spinării, 

maladie cunoscută sub numele de Scleroză Multiplă, care, după ameliorări 

trecătoare alternând cu noi agravări, îl lasă infirm pentru tot restul vieții.  

      Soarta îi este potrivnică, boala și sărăcia materială mergând mână în mână. 

Continuă totuși să lucreze cu frenezie și până în anul 1915 expune neîntrerupt la 

diverse expoziții.  

 



                                                              
  

 
 

 

   
 

        

      Prezență eminentă în viața artistică a timpului, Luchian nu cunoaște pentru 

multă vreme succesul. Astfel, la expoziția sa din 1905, singurul cumpărător al 

unui tablou a fost pictorul Grigorescu. Un grup restrâns de admiratori și prieteni 

îl aclamă, condiția sa materială continuă însă să fie dintre cele mai precare. 

      Din 1909 până la sfârșitul vieții va fi țintuit în fotoliu. Fixase însă în 

memorie „splendorile scânteietoare” ale peisajului românesc, pe care îl va reda 

într-o serie întreagă de opere, adevărate miracole de simplitate și de finețe, de 

sinteză cromatică și arhitecturală a formelor, de colorit strălucit și delicat 

totodată. Tehnicii uleiului Luchian îi alătură, pentru peisaj și pentru multe dintre 

naturile moarte cu flori, pastelul, cu care ajunge la o măiestrie neegalată.      

      Fluiditatea contururilor, delicatețea catifelată a petalelor, le-a evocat cel mai 

bine prin intermediul pastelului. Luchian începuse să picteze flori mai dinainte, 

dar abia din 1908 el își concentrează în această direcție toată energia creatoare, 

toată pasiunea pentru natură, toată dragostea pentru viață și pentru frumos.  

      Iată de ce „florile” lui Luchian au acea intensitate aproape dramatică a 

sentimentului, acea lumină interioară, acea simplitate gravă care fac din multe 

dintre ele – este de ajuns să menționăm Anemonele – adevărate capodopere. 

Luchian a murit la 28 iunie 1916. 

       Către sfârșitul vieții nu mai putea ține penelul cu degetele paralizate. Punea 

pe cineva să i-l lege de încheietura mâinii. Astfel se sfârșea, în flacăra unei 

inepuizabile pasiuni pentru arta sa, viața unui pictor. 

 

 

 



                                                              
  

 
 

 

    
 

GEORGE BACOVIA 
 

 

      În familie i se spunea Iorguț. Numele lui real era Gheorghe Vasiliu și a fost 

al cincilea copil din cei nouă pe care i-au avut Dimitrie și Zoița Vasiliu, un 

comerciant și o casnică. 

      Nu a fost un elev bun la învățătură. În clasele mici, a luat nota 8 la purtare, a 

fost corigent la limba română, geografie, istorie, elină, matematică și științe 

fizico-chimice. 

      Îi plăcea sportul, în special patinajul, înotul, gimnastica. Lucra mult la bare, 

la paralele și la inele. Prietenii spuneau că avea o „musculatură de atlet”. 

      Iubea mult porumbeii. În școala primară și în liceu a crescut și a îngrijit 

peste două sute de porumbei din mai multe rase și de toate culorile. Fiecăruia îi 

dăduse câte un nume. 

      Tot în perioada liceului s-a îmbolnăvit de zona zoster, o eczemă intratabilă, 

derivată din malaria și varicela netratate serios. A suferit toată viața din cauza 

acestei eczeme situate la baza nasului. „Hidoșenia ei l-a torturat până la nebunie 

pe el, care era un desăvârșit estet”, își amintea un prieten. 



                                                              
  

 
 

      La vârsta de 17 ani, din dorința de a ajunge ofițer, s-a înscris la Școala 

Militară din Iași. N-a suportat regimul de cazarmă și, după doar două săptămâni, 

a evadat din internat îmbrăcat în uniforma de cadet pe care și-o cumpărase 

singur. 

      S-a întors la liceul pe care l-a terminat abia la 22 de ani, după multe 

reexaminări, fără a-și da bacalaureatul, obținând însă ca echivalent un certificat 

de absolvire a studiilor liceale cu media anuală de 6,43. „Anii de liceu nu mi-au 

părut prea fericiți. Era prea multă asprime în școală și prea puțină înțelegere”, a 

mărturisit poetul într-un interviu. 

      Avea un talent deosebit la portrete și caricaturi, din care a realizat, de-a 

lungul vieții, câteva sute pentru diverse gazete și reviste, dar și pentru propria sa 

plăcere. 

      Ca și liceul, nici studenția n-a fost ușoară: a fost exmatriculat de la 

Facultatea de Drept din București după șase ani în care, din cauza nefrecventării 

cursurilor și a examenelor nepromovate, a reușit să încheie doar primii trei ani. 

S-a înscris la Facultatea de Drept din Iași, pe care a terminat-o cu greu și fără a-

și da examenul de licență. I s-a eliberat Cartea de avocat, dar n-a profesat 

niciodată. 

      La 35 de ani, i-a apărut prima carte, volumul Plumb, sub îngrijirea lui Ion 

Pillat, într-un tiraj de 500 de exemplare. 

În tinerețe, frecventa cafenelele, birturile, tavernele, mustăriile și cârciumile cu 

lăutari, unde îi plăcea să bea vin, niciodată bere. Era un băutor de nădejde și un 

boem care nu prea dădea pe acasă. ,,Bacovia mai înseamnă însă și altceva.     

      Era un bărbat scund, cu o conformație plăpândă, avea ochii albaștri, iar ticul 

său era să-și ciupească mustața. Era un om timid, tăcut și retras, „răspundea doar 

dacă era întrebat”, după cum și-l amintea un cunoscut. 

      Scria în mijlocul naturii („deoarece operele mele sunt impresii de peisagii”), 

schițând cu creionul, pe caiete cu foi dictando, câteva versuri pe care ulterior le 

relua și le reformula, uneori vreme de mai mulți ani, până ce poemul i se părea 

desăvârșit. Scria greu și, cel mai adesea, era nemulțumit. În momentele sale de 

depresie, voia să-și ardă manuscrisele. Transcrierea poemelor pe foi ministeriale, 

înainte de a fi trimise revistelor, o făcea cel mai adesea soția lui. 

      Nu avea o conștiință artistică bine definită și considera arta „ca o recreație 

după muncă”.  

      Nu citea foarte mult și nu avea scriitori preferați. Comentariile criticilor 

literari la poemele sale i se păreau de-a dreptul fanteziste. Verbele sale favorite, 

conform frecvenței din poezii, erau „plânge” și „ninge”. 

Îi plăcea muzica încă din școală, când făcuse parte din coruri patriotice și 

învățase să cânte la vioară. Nu era un instrumentist bun și nici nu compunea, dar 

improviza melodii pe diverse texte, inclusiv pe propriile versuri. 

      A fost bonav mai toată viața; eczema intratabilă i-a afectat psihicul. La 33 de 

ani a fost internat la Sanatoriul de boli nervoase din București; la 47 de ani, la 

clinica de neuropsihiatrie Colentina, iar la 55 de ani, la Clinica de neuro- 



                                                              
  

 
 

psihiatrie a Spitalului Central din București. Bolnav fiind, vreme de zece ani n-a 

publicat nicio poezie inedită. 

      De-a lungul vieții, a avut mai multe slujbe. Din cauza boemiei sale, dar și a 

bolii, îi era greu să respecte un program de lucru, cerea mereu concedii sau își 

dădea demisia. Astfel, a fost, rând pe rând, suplinitor și profesor de desen și 

caligrafie la Școala Normală/Comercială de Băieți din Bacău, funcționar și 

ajutor de contabil Prefectura Bacău, copist la Ministerul Cultelor și Instrucțiunii 

Publice din București sau șef de birou la Ministerul Muncii și Ocrotirilor 

Sociale. 

      La 73 de ani, a înregistrat la Radio București 28 de poezii, difuzate pe 

discuri de vinil (apărute în 1966 și 1977 la Electrecord), apoi pe CD (apărut în 

2005 la Editura Casa Radio, ulterior reeditat). Este singura înregistrare 

radiofonică a poetului – mai făcuse una cu un an mai devreme, dar banda 

imprimată se ștersese. 

 

PLUMB 

 

Dormeau adânc sicriele de plumb, 

Și flori de plumb şi funerar vestmânt – 

Stam singur în cavou... şi era vânt... 

Şi scârţâiau coroanele de plumb. 

Dormea întors amorul meu de plumb 

Pe flori de plumb, şi-am început să-l strig – 

Stam singur lângă mort... şi era frig... 

Şi-i atârnau aripile de plumb. 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         ,,Vas cu flori”- V. Aioanei 

                 



                                                              
  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

IVĂNUȚĂ VICTOR,  a V-a 

 

 

MAGIA CUVINTELOR 

 

        

      Marina este o colegă din clasa mea. Mereu e preocupată de magia cuvintelor. 

Nu poate să înțeleagă cum pot ele să se așeze atât de ordonat pe paginile cărților.  

Câteodată acestea formează enunțuri mai scurte, adică propoziții, fiindcă atunci 

când sunt prea multe, se ceartă, devenind gălăgioase și filele se pot îngălbeni de 

supărare. 

      Odată, Marina le-a cerut să fie mai cuminți, să nu mai plece din locul lor, 

fiindcă așa se nasc poveștile. Ele au ascultat-o și magia s-a întâmplat.  A venit o 

zână bună, care a început să depene dintr-un caier fermecat litere de tot felul și 

silabe, și cuvinte, încât să construiască un basm, în care să se adune toți copiii 

care citesc cu pasiune.  

      De atunci, toată lumea trage necontenit de firul din caierul fermecat, ca să 

ajungă povestea la toți copiii din lume. 

 



                                                              
  

 
 

   
detaliu - fresca din interiorul școlii, executată în cadrul atelierului de 

pictură – tabăra de vară 

 

        

 
Iată-i! Ei sunt laureaţii. Timp de o săptămână au fost răsfăţaţii gazdelor din 

Taiwan 



                                                              
  

 
 

 
 

LUPĂU GEANINA, a V-a 

 

 

ÎNTÂMPLARE 

 

 

      Într-o zi o pasăre își căuta disperată mama. Plecaseră împreună în căutare de 

hrană și, din neatenție, luându-se după un fluture, s-a pierdut de suratele ei. S-a 

oprit într-un copac și nu era decisă ce să facă, încotro s-o apuce. Inima voia 

parcă să-i iasă din piept de teamă că nu o să-și mai găsească mama. 

      Căutând cu privirea prin funzișul pădurii, observă o făptură jucăușă și 

sprintenă, care aduna alune. Era o veveriță. Nu mai stătu pe gânduri și o întrebă: 

     -Veveriță, dragă! Știi cumva în ce parte au zburat suratele mele împreună cu 

mama? 

       Veverița se uită în sus și în jos, neștiind de unde vine glasul acela disperat. 

Obervând puiul rătăcit, pe o ramură de stejar, îi răspunse: 

      - Dar cum o cheamă pe mama ta? 

      - O cheamă Letiția, după numele unei fetițe care a înrijit-o când era mică și 

bolnavă.  

      - Dacă despre ea este vorba, sigur că o cunosc. Suntem bune prietene și 

împărțim pădurea împreună. Vino să-ți dau și tie o alună, că ți-o fi foame și îți 

voi arăta drumul! 

       Pasărea, fericită, că a întâlnit o ființă așa de înțelegătoare, a mers la scorbura 

veveriței. S-a ospătat cu miez de alune, a sorbit un cioc de apă din izvorul ce 

curgea prin pădure, apoi s-au pornit la drum. 

      Veverița alerga pe cărarea cea mai dreaptă, care ducea spre marginea 

pădurii, iar puiul o urmărea cu atenție din zbor, ca să nu-i o piardă urma. 



                                                              
  

 
 

      Ajungând la marginea pădurii, a recunoscut lanul de porumb, unde se 

ascundea, când soarele ardea prea tare. La capătul lanului erau câteva stoguri de 

fân pe care se așezau când făceau antrenamente de zbor. Pe stogul din mijloc 

se odineau suratele ei, împreună cu mama. Tocmai o așteptau să apară de 

undeva. A doua zi trebuiau să plece în călătoria cea mare, despre care mama lor 

le-a vorbit adesea. Bucuria regăsirii a fost nespus de mare. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Pe cărările toamnei, în Codrii Cătălinei... 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
  

 
 

 

 
 

 

VODĂ  DARIA-IONELA, a V-a 

 

 

 

O ZI ÎN ZĂPADĂ 

 

 

 

    - Mily, hai să ne jucăm în zăpadă! 

      Așa începe o zi petrecută cu Mily și prietenii lui. Întâi o partidă de săniuș, 

apoi bătaie cu bulgări de zăpadă, urmată de mersul cu spatele pe schiuri, ca să 

fie mai interesant și să se mire lumea de noi cât de inventivi suntem. 

      Dar Mily era totdeauna diferit de noi. Îi mergea mintea altfel. Era inventiv. 

 Într-o zi s-a gândit la o trăsnaie. În timp ce ocupasem tot drumul și oamenii nu 

mai încăpeau de noi, Mily a dispărut. Noi, fiind concentrați pe distracția noastră, 

nu am sesizat când a dispărut. Am crezut inițial că i s-a făcut frig și a plecat în 

casă, la căldură. Am continuat disputa cu bugării de zăpadă, fiindcă era foarte 

amuzant, mai ales când trecea câte un bătrânel pe lângă noi și trebuia să se 

ferească cu multă atenție, ca să nu fie ținta noastră. 

      La un moment dat, obosind de atâta alergătură, am hotărât să mergem acasă 

să ne refacem forțele și să revenim. Acasă, surpriză! Mily nicăieri. Am revenit în 

drum, ne-am uitat în dreapta și în stânga, Mily nicăieri. Lângă un copac, pe 

marginea drumului, zăpada avea o formă mai curioasă. Ne-am dus țintă acolo și, 

ce să vezi? Mily stătea înfundat în zăpadă, amorțit de-a binelea. 

      L-am ridicat de acolo, dar nici o reacție. Doi dintre noi i-au făcut masaj pe 

tot corpul și, cu greu, și-a revenit, cât de cât. Era parcă amețit și nu știa unde se 



                                                              
  

 
 

află. Inițial a vrut să facă o glumă, să vadă dacă îl găsim. Așteptând acolo în 

nămeți, i s-a făcut rău din cauza frigului. L-am dus cu greu acasă și tot greu și-a 

revenit. Febra i-a mai trecut, dar noi nu ne-am mai putut bucura de plăcerea 

zăpezii. O glumă care putea să fie fatală 

 

 
 

Laureați ai festivalului mondial al școlilor care promovează arta 

(Bogdan Mădălina, Lungu Florin și Panainte Petronela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Iarnă la Buhalniţa”- Galben Petru-Iulian 

 



                                                              
  

 
 

 
 

BUZDUGAN GABRIEL, a III-a 

 

 

MĂRUL DE ARGINT 

 

      

       Se spune că odată, în vremuri de demult, în satul nostru era un măr de 

argint. I se spunea așa, pentru că fructele  lui erau de argint și nicăieri nu mai 

exista un astfel de pom. Acest copac miraculos era păzit de un pui de dragon. 

      Două fete mai curajoase s-au gândit să meargă la dragon, să vadă și ele cum 

arată un astfel de copac. Numai că nu știau unde anume trebuie să ajungă. 

Pe drum au întâlnit o pasăre tare drăgălașă, închisă într-o colivie. 

      Cum o văzură, s-au gândit să-i ceară ajutorul. Pasărea le-a cerut în schimb să 

o elibereze din colivie și le va arăta drumul. Fiind slobozită, ea și-a luat zborul și 

le-a spus fetelor să o urmeze. 

      Ajunse la mărul fermecat, dragonul le-a explicat că nimeni nu are dezlegare 

să se înfrupte din merele de argint decât cel care oferă prietenie. 

      Fetele, bucuroase, l-au încuviințat pe dragon că-i oferă prietenia lor. Și așa a 

fost. Fetele s-au ținut de cuvânt. Au prins cu greu o creangă mai tânără, plină cu 

mere, care atârna ca un ciorchine.  Fetele s-au jucat cât au putut cu dragonul, 

apoi si-au luat darul râvnit, mulțumind simpaticului dragon și au plecat spre 

casă.  

      Părinții abia le-au recunosct. Amândouă păreau ca niște zâne din poveste, 

îmbrăcate în straie împărătești. Ele nu și-au dat seama că dragonul făcuse  și cu 

ele magie, altfel nu puteau să-și îndeplinească dorința. 

 



                                                              
  

 
 

   
                                 ,,Dansuri oşeneşti” - Prichici Ioan   

   

 

 

 
 

Între cer şi pământ/Cartea este... legământ! 

 



                                                              
  

 
 

 

 

 

 
 

ULMANU ELISABETA, a III-a 

 

 

 

MĂTURA BUCLUCAȘĂ 

 

      Într-o zi prietena mea, Corina, s-a gândit să se travestească în vrăjitoare. S-a 

îmbrăcat cu niște haine vechi și zdrențuite, s-a îmbrobodit cu o basma la fel de 

veche, cu găuri prin ea, apoi a luat o mătură tocită, cu coadă lungă de lemn, a 

încălecat pe ea, și într-o clipă s-a trezit deasupra norilor. 

    - Unde mă duci, a întrebat Corina? 

    - Păi, ai vrut să te faci vrăjitoare. Vrăjitoarele încalecă pe mătură și ajung 

unde vor. Numai că aceste făpturi fac rău oamenilor! Sper că tu nu vrei să fii 

așa! 

    - Dar mi-e frică șă nu cad de la înălțimea asta! Nu mai rămâne nimic din 

mine! 

    - Nu ți se va întâmpla nimic. Tu ești un copil bun și cuminte. De aceea eu am 

răspuns la gluma ta. Dar eu nu sunt o mătură obișnuită. Pentru că părinții tăi m-

au aruncat peste gard, crezând că nu mai sunt bună de nimic, Dumnezeu mi-a 

dat puteri magice și pot să fac ce vreau. Dar lucrurile rele sunt excluse. Acum 

când ai aflat totul despre mine, spune-mi unde ai vrea să ajungi? 

    - Dacă e așa cum spui, uite, aș vrea să ajung în universul stelelor să mă joc cu 

ele. 



                                                              
  

 
 

    - Bine, acolo vom ajunge! Uite acum suntem foarte aproape de Soare. 

Treimite-i un salut! Vezi ce multe stele sunt în jurul lui? Pe care ai vrea să 

poposim? 

     - Pe cea mare, albastră, că-i mai luminoasă. Albastrul e culoarea mea 

preferată, fiindcă e culoarea mării și a cerului, iar acestea sunt nemărginite. Așa 

am învățat la școală la cercul de desen. 

      Am coborât pe steaua mea preferață, dar, din păcate, era pustie, adică 

nelocuită. Am alergat pănă am obosit, să dau de vreun capăt, dar acest lucru era 

imposibil. 

      Am adunat câteva pietricele albastre, desigur, și am hotărât să ne întoarcem  

cu toată viteza. Dacă ar afla mama de peripețiile mele!... Oricum voi povesti 

colegilor din clasă despre călătoria mea. Hotărâsem să vizitez în fiecare sâmbătă 

câteo galaxie, dar mătura mea fermecată a dispărut fără urmă. Să fi visat eu oare 

toate astea? Încă nu sunt sigură! 

 

 

 

 

 

 
 

Măria-Sa, Cartea! 

 



                                                              
  

 
 

 

 
                       

MATEI LETIȚIA, a III-a 

 

 

 

FANTOMA DIN ODAIE 

 

 

      Tom tocmai aflase de la un coleg de-al lui, că în lumea întreagă există 

fantome, care pot apărea pe neașteptate oriunde.  

      Într-o seară a visat că o asemenea făptură se ascunsese chiar în camera lui. I 

s-a părut că ușa de la șifonier se dechide și se închide singură, că cineva umblă 

prin cameră și scotocește prin lucruri. 

      De frică să nu-i facă vreun rău, Tom s-a ascuns cu capul sub plapumă, ca să 

nu dea cu ochii de acea arătare. Coșmarul acesta l-a ținut un timp, până cînd 

s-a trezit brusc. Era deja dimineață și trebuia să se pregătească pentru școală. 

Dar gzomotul produs de scârțâitul ușii de la șifonier continua să-i dea fiori în 

continuare. Acum era momentul în care trebuia să-și învingă frica și să-și pună 

hainele pe el. 

     Când a scos capul de sub plapumă, ce să vadă? Mama lui răscolea de zor prin 

șifonier să vadă ce haine trebuie să dea la spălat.  

      Tom s-a uitat lung la mama lui, ca să fie convins că nu e altcineva. Atunci a 

înțeles că nu era vorba de nicio fantomă. Acestea sunt doar niște închipuiri ale 

oamenilor, pentru a-i speria pe cei fricoși. 

      

 

 



                                                              
  

 
 

 
 

 

TROFIN COSMIN, a III-a 

 

 

VACANȚĂ LA MAMA 

      

      

       

       Era Anul Nou, dar eu nu mă puteam bucura în niciun fel. Colegii mei și-au 

pus în gând tot felul de dorințe. Ei erau fericiți, fiindcă sărbătoreau Anul Nou 

împreună cu părinții. Ai mei sărbătoreau prin muncă, pregătind revelionul celor 

la care erau angajați. Din acest motiv, eu nu mă puteam bucura. 

      În sfârșit sună telefonul. Era mama. Deși era o oră târzie, eram treaz. 

Așteptam să mă sune. Mama vorbea plângând și eu de-abia mă stăpâneam să nu 

plâng și eu. 

      M-a întrebat dacă am tot ce îmi trebuie, cum e în vacanța de iarnă și m-a 

asigurat că la următorul revelion va fi lângă mine. S-a mai gândit puțin și m-a 

întrebat dacă aș fi încântat să vin în vacanța de vară la ea. 

      Eu am țipat de bucurie și mă vedeam deja pe plajă la mare, unde mai mergea 

și ea din când în când, duminica. 

     Și minunea s-a întâmplat. Am fost zilnic în preajma mamei. Niște băieți, mai 

mari decât mine, s-au oferit și mă scoată în oraș, să-mi arate stadionul din 

Milano, parcul de distracție și câte și mai câte lucruri pe care le vedeam prima 

dată în viață. Eram fascinat de faptul că eram cu mama. Îmi făcusem prieteni de 

fiecare zi, în timp ce mama muncea din greu. Seara îi povesteam pe unde am 

fost cu băieții, ce mi-a plăcut mai mult și că, la fiecare pas întâlneam români. 



                                                              
  

 
 

      Dar timpul se scurgea repede pentru mine și greu pentru mama. Trebuia să 

mă întorc acasă. Se apropia noul an școlar. Era prima dată când aș fi vrut să nu 

merg la școală. Dar trebuia. Mama a simțit ce gândeam eu și mi-a spus că fără 

școală e mult mai greu în viață. Pe drum, spre casă, îmi treceau prin minte tot 

felul de amintiri din vacanța care lua sfârșit. Rememoram ca să știu ce să le 

povestesc colegilor mei. 

       

 

 
       

GHEORGHIU GABRIEL, a III-a 

 

 

RALIUL BICICLIȘTILOR 

 

       

      Profitând de vacanță, ne-am gândit să facem o întrecere cu bicicletele. Am 

anunțat toți colegii, ne-am antrenat câteva zile, apoi am stabilit linia de start și 

treseul. A fost o provocare pentru toți deopotrivă. 

     În prima duminică ne-am întâlnit la locul stabilit. Am discutat între noi tot 

felul de lucruri, am mai verificat încă o dată starea tehnică a bicicletelor, apoi a 

urmat startul. 

      După o jumătate de oră de mers rapid, am observat că unul dintre colegii 

noștri a rămas în urmă, iar distanța dintre noi și el  creștea continuu. Mi-am 

imaginat atunci că ceva nu era în regulă. 

      Am oprit și l-am așteptat pe Cosmin să mă ajungă din urmă și să aflu care e 

problema. Din neatenție s-a dezechilbrat, s-a răsturnat pe marginea drumului și  

s-a lovit la piciorul drept. Avea o rană ușoară, dar sângera puțin din cauză că 

forța piciorul. Din  păcate noi, doi, am ratat cursa, dar am fost fericiți că l-am 

recuperat pe Cosmin. 

 



                                                              
  

 
 

 

 

 
 

UNGUREANU ANA-MARIA, a III-a 

 

 

 

 

PRIETENUL MEU, URSULEȚUL 

 

       

 

      Când eram în clasa a II-a, profesoara de engleză m-a întrebat ce doresc eu să 

primesc de la Moș Crăciun.  

      I-am spus că îmi plac foarte mult ursuleții din pluș, dar încă nu am reușit să-

mi cumpăr singură unul. Suntem o familie numeroasă și nu ne putem permite 

astfel de lucruri ,,costisitoare”. 

      După câteva zile, doamna m-a căutat, dar eu eram pierdută în mulţimea de 

copii din curtea şcolii. Părinţii ei locuiesc foarte aproape de şcoală. După ore, 

mi-a trimis răspuns că mă aşteaptă la casa ei părintească.  

      Am intrat cu sfială în curte, am strigat-o şi m-a invitat în camera ei. Acolo 

nu ştiam la ce să mă uit mai întâi. Peste tot erau cărţi, flori şi câteva tablouri. 

      Pe canapea mă aştepta viitorul meu prieten: ursuleţul de pluş. Doamna mi-a 

sugerat să desfac pachetul şi să mă gândesc la un nume pe care să i-l pun 

ursuleţului. Bineînţeles că l-am botezat Martinel. I-am promis că voi fi 

nedespărţită de... Martinel! 
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PABLO PICASSO 
 

 

 

 

      Pablo Picasso este un nume de legendă, înainte de toate. Un artist complet, 

excentric, genial, cu o viaţă lungă şi plină – din toate punctele de vedere. La 

moartea sa, pe 8 aprilie 1973, Picasso a lăsat în urmă circa 25.000 de lucrări 

originale şi multe poveşti. Încă din timpul vieţii a devenit o legendă, fiind cel 

mai cunoscut artist plastic al secolului XX. 

      Picasso a utilizat în arta sa toate mijloacele cunoscute – creion, vopsele de 

ulei, acuarele, cărbune, metal etc. – şi a inventat altele noi. A iniţiat schimbări 

radicale în pictură, a ajuns să domine viaţa artistică şi să se poziţioneze ca 

avangardist. 

      Artistul spaniol s-a remarcat încă din copilărie, demonstrând un talent 

extraordinar la pictură. În copilărie şi adolescenţă a pictat în manieră naturalistă, 

apoi, în primii ani ai secolului XX, a început să experimenteze tehnici şi idei 

diverse. Astfel, lucrările sale sunt categorisite pe perioade: Perioada Albastră 

(1901-1904), Perioada Roz (1904-1906), Perioada cu influenţe africane (1907-

1909), Cubism Analitic (1909-1912) şi Cubism Sintetic (1912-1919) – 

cunoscută şi ca Perioada de Cristal. 



                                                              
  

 
 

       S-a născut în data de 25 octombrie 1881, la Malaga, în sudul Spaniei și era 

al treilea copil al lui José Ruiz Blasco – pictor şi profesor la Şcoala de Arte 

Frumoase din Malaga – şi al soţiei sale, Maria Picasso López.  

      Tatăl său i-a fost şi primul profesor – i-a remarcat imediat talentul şi i l-a 

cultivat. L-a trimis la Institutul de Arte Frumoase din La Coruna, apoi la Şcoala 

de Arte din Barcelona, oraş în care familia s-a mutat în 1895. Se spune că în 

această perioadă tatăl i-a recunoscut talentul printr-un gest simbolic: i-a dăruit 

pensulele sale şi a jurat ca el să nu mai picteze niciodată.  

       La 16 ani, Pablo a ajuns la Academia Regală San Fernando din Madrid, cea 

mai prestigioasă şcoală de artă din Spania. Nicăieri nu reuşea să se integreze cu 

adevărat, respingând rigorile sistemului şi educaţia academică.                            

 

 

                              
         

       Totuşi, la Barcelona a început să se facă remarcat şi chiar respectat în 

comunitatea artiştilor, în ciuda vârstei fragede. La doar 19 ani a fost acceptat 

pentru a-şi expune lucrările în localul Els Quatre Gats („La patru pisici”) din 

Barcelona, unde se aduna avangarda artistică şi intelectuală din capitala 

Cataluniei. Din 1901, a început să-şi semneze lucrările cu numele mamei sale, 

considerând că Picasso „sună foarte bine”.  

      Picasso a început să-şi dorească şi să caute mai mult – începuse să-şi 

petreacă luni întregi la Paris, iar în 1904 s-a stabilit definitiv acolo, în cartierul 

Montmartre, pe care l-a şi făcut celebru.  

      Parisul era, la acea vreme, centrul artei mondiale, iar Picasso a înflorit aici, 

ca artist, în ciuda greutăţilor. A intrat în „Perioada Albastră”, pictând în tonuri 

reci, din această culoare, personaje din jurul său, care ilustrau sărăcia, 

singurătatea, tristeţea, disperarea. Denumirea curentului cubist a venit în urma 

unui articol al criticului Louis Vauxcelles, care scria astfel: “ei dispreţuiesc 

formele, reduc totul – locuri, figuri, case – la formele geometrice elementare, la 

cuburi”.  



                                                              
  

 
 

     „Ei” erau Picasso şi Georges Braque, care porniseră pe un drum revoluţionar 

de reprezentare a formelor în picturi, altul decât cel cunoscut până atunci. „Ei” 

nu mai făceau deosebirea între prim-plan şi fondul în perspectivă, 

descompuneau obiectele în părţi elementare şi le reconstruiau în pictură.     

     

 

 
 

 

      Următoarea fază a fost cea „sintetică”, după ce Picasso a recurs la colaje, ca  

tehnică pentru a diferenţia şi mai mult suprafaţa tabloului şi relieful obiectelor 

reprezentate. 

      Picasso începuse să devină tot mai cunoscut, preţul lucrărilor sale creştea, 

dificultăţile materiale au dispărut pentru totdeauna. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

                

                                                                    

 

 

 

                                                                   ,,Armonie”- Ciofu Daniela 

 

 

 



                                                              
  

 
 

 

                 
 

 

 

 

 
 

IGNAT TEODOR, a VII-a 

 

 

 

LUNA 

 

 

         Într-o seară, stăteam în pat admirând stelele. Erau atât de multe! Și atât de 

prietenoase!... Parcă îmi făceau cu ochiul! 

        Seara se zbenguiau nestingherite pe bolta cerului. Ca să nu le vadă oamenii. 

Dar parcă îmi spuneau ceva. Așa am înțeles misterul gesturilor lor.  

      Deodată văd o bilă mare, cât o minge de footbal, albă, care se arată după un 

copac. Era luna. Atât de frumoasă era! În timp ce mă uitam la ea, am adormit.... 

Am visat cum eram rege pe lună și controlam toată lumina acesteia, mai exact, 

mă simțeam minunat. 

        Din păcate acea stare de bine s-a terminat. Când s-a zorit de dimineață, 

mama m-a trezit. Mi-am propus ca din acea zi să adorm mereu, gândindu-mă la 

lună. 

 



                                                              
  

 
 

CÂRDUL DE COCORI 

                                                    

                                                  

       Semnele toamnei sunt tot mai clare, dar noi, oamenii, refuzăm să înțelegem 

trecerea timpului. Parcă mai ieri era primăvară, se topea zăpada, păsările 

înveseleau cerul, copacii își arătau hainele parfumate, ușoare ca o spumă de 

rouă... Nu ne-am obișnuit bine cu lumea florilor de primăvară, că au început 

cireșele să se înroșească și am uitat ce a fost până mai ieri. Ne-am desfătat apoi 

cu toată ființa cu soarele torid al verii... Alergam pe pajiștele verzi de pe dealuri 

sau prin lanurile de grâu, adunând maci de foc pentru a ne înveseli casa... 

 

 

 
 

 

Premiul şi trofeul Festivalului Internaţional-concurs ,,Anelisse”, 

ediţia a III-a, Iaşi 

       

       

 

      Acum a trecut vremea grâului și a lanurilor de floarea soarelui și suntem 

ispitiți de aroma strugurilor, parfumul merelor și al gutuilor de catifea... 

      Toate acestea le împărțeam cu păsările cerului! Iată că pleacă rând pe rând, 

fără să ne dăm seama cât de repede trece timpul. Da e toamnă! Octombrie! 

Brumarul! Păsările știu mai bine ritmul vieții. Știu când trebuie să plece, fără să 

stea prea mult pe gânduri. Trebuie să ajungă sănătoase acolo unde nu există 

iarnă, apoi când să se întoarcă, pentru a vesti din nou primăvara. 

     Vedeți, ce bine cunosc ele ceasul și busola timpului? În timp ce eu mă 

gândeam la toate acestea, cocoarele se pierdeau deja în infinitul cerului, 

trimițându-mi din când în când salutul lor. 

 



                                                              
  

 
 

 

 
 

IFRIM MARIAN, a VII-a 

 

 

 

 

 

O IARNĂ CA-N POVEȘTI 

 

       

 

      Ninge, ninge, ninge-ntr-una! Așa am adormit cu imaginea fulgilor care 

schimbau decorul de la o oră la alta. De ce să nu recunosc, îmi era dor de o iarnă 

adevărată, cu multă zăpadă, cu copii fericiți, care veșnic aleargă pe drum cu 

săniile legate în șir indian ca un tren fără șine. 

      Dimineață, când m-am trezit, primul lucru pe care  l-am făcut, a fost  să trag 

larg perdeaua pentru a vedea ce minuni a mai făcut iarna, pe timp de noapte. M-

am îmbrăcat cu toată viteza și am ieșit afară să văd  de aproape magia ei. Zăpada 

strălucea mai tare decât stelele. Gerul o făcea să sclipească mai ceva decât o 

oglindă fermecată.  

      Prietenii mei de joacă erau deja adunați cu mic, cu mare, încotroșmati cu 

multe haine pe ei și cu promoroacă la gură. Aerul pe care îl expirai, îngheța pe 

loc. Ne uitam unul la altul și nu ne venea să credem că chiar așa de nemilos 

poate fi gerul din ianuarie. 

      Dar ce mai contează frigul, când bucuria de a trăi aceste clipe nu cunoște 

limite!... 

 

 



                                                              
  

 
 

 

OMUL DE FIER 

 

 

 

      

      Eram la școală. Ploia se izbia cu furie în geam, iar fulgerele spintecau cerul. 

Lumina orbititoare pătrundea până în fiecare cotlon  al încăperii,  după care  se 

lăsa întunericul înfricoșător. Până să terminăm noi orele, ploaia s-a potolit și iar 

s-a instalat liniștea și tihna de dinainte. 

      În sfârșit ne-am hotărât să plecăm acasă. Pe drum Teo, colegul meu, mi-a 

povestit o întâmplare. Într-o zi, când era mai mic, a ieșit în drum să se 

întâlnească cu prietenii de joacă. Îm mijlocul drumului apăruse un morman uriaș 

de fier vechi. Toată lumea din sat adunase fierul, care devenise inutil îm 

gospodărie și l-a adus aici, chiar în poarte lui.  

      Deodată mormanul de fier s-a transformat într-un om de fier, care prinse să 

vorbească, întrebând pe toată lumea ce face și de unde vine. Le-a cerut copiilor 

să-l ducă pe tărâmul poveștilor, pentru că a auzit că acolo sunt oamenii cei mai 

puternici din lume.  

      Copiii i-au îndeplinit dorința, ghidându-se după o hartă veche, care arăta 

drumul care duce spre acel tărâm. Astfel ei au trebuit să traveseze un munte, 

apoi o pădure deasă ca peria. Când au ajuns la destinație, el ne-a mulțumit și ne-

a spus că putem să-l vizităm oricând. Copiii și-au dat seama abia atunci că omul 

de fier este de fapt omul de tinichea din povestea mea preferată, ,,Vrăjitorul din 

Oz”. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                

                                    ,,Fantezii cromatice”- Ţurcanu Gabriela     

 



                                                              
  

 
 

 
 

 

BÎRSAN BIANCA-ANDREEA, a VII-a 

 

 

ZĂPADĂ CU GHIOCEI 

 

 

 

      Prima zi de primăvară! Foarte aşteptată! Nu am putut să-mi înfrâng dorinţa 

de a intra măcar câţiva paşi în pădure. 

      Urme de zăpadă mai erau încă printre crengile copacilor, mai consistentă 

însă pe jos, peste ierburile uscate. Ici-colo câte o veveriţă sălta printre crengi sau 

ţupăia pe jos în căutare de hrană. Câte o ghindă rătăcită, o alună sau un smoc de 

iarbă erau un prânz perfect acum, la început de primăvară. 

      Pe alocuri, unde zăpada fusese în strat mai subţire, se formau şuvite de apă, 

care încercau să-şi găsească loc printre fruzele putrede sau vreascuri căzute din 

copaci sub povara zăpezii sau din pricina vântului năprasnic din timpul iernii. 

      Eu m-am dus să salut pădurea şi primii ghiocei, care mi-ar fi răsărit în cale. 

Dar unde erau ghiocei? Nu am zărit încă niciunul!  

      Am întrebat ursul de ce nu apar ghioceii, iar el mi-a spus că nu poate să-mi 

răspundă la întrebare, fiindcă de-abia s-a trezit. 

      Vulpea cea şireată mi-a cerut, drept plată pentru răspuns, un peşte mai 

dolofan, pentru că toată iarna a poftit asemenea opspăţ, dar nu a fost posibil. 

      Cel care s-a dovedit mai binevoitor a fost cerbul. Mi-a spus că a zărit nişte 

ghiocei firavi în fața vizuinii marmotei.  

 



                                                              
  

 
 

 

 

DESPĂRȚIRE 

 

 

 

 

 

       

      Într-o zi de duminică, Sara s-a dus acasă la profesoara ei, așa cum se 

întâmpla de fiecare dată. Ținea foarte mult la ea. De altfel și profesoara se 

atașase de Sara, pe care o considera o elevă model. 

      De data aceasta Sara a rămas foarte surprinsă. Citea în ochii doamnei o 

schimbare majoră. Profesoara i-a mărturisit că se mută într-un oraș îndepărtat. 

La despărțire i-a oferit Sarei o carte, drept amintire, așa cum și ea primise același 

dar în tinerețe. 

      Sara a acceptat cu greu despărțirea. Nu-și imaginase că într-o zi poarta la 

care bătuse de atâtea ori, cu emoție, se va închide pentru ea. Profesoara a 

condus-o până în drum, unde s-au îmbrățișat îndelung. 

      Când a ajuns acasă, s-a închis în camera ei și, cu lacrimi în ochi, a deschis 

cartea. Din carte s-a strecurat ușor o hârtie, care a căzut la picioarele ei. S-a 

aplecat să o ridice, dar constată că nu era una simplă, ci  o hartă, pe care era 

marcat cu un șir de x roșu un drum.  

      Fetei i s-a părut enigmatic acel drum. Cu harta în mână, a alergat cât a putut 

de repede să vadă unde duce drumul. Acesta se termina la tulpina unui stejar 

înalt, gârbovit de ani. A stat puțin pe gânduri, încercând să-și explice legătura cu 

stejarul, după care i-a venit în minte să scormonească pământul din jurul 

copacului. La mică adâncime se afla o cutie metalică în care se afla o fotografie 

frumos înrămată, în care a remarcat chipul ei, din primul an de școală, alături de 

cel al profesoarei. 

      A șters cu grijă cutia de resturile de pământ, apoi si-a reluat drumul spre 

casă. Ajunsă în cameră, prima ei grijă a fost să așeze cartea și fotografia pe 

noptieră. Atunci a înțeles misterul cărții oferite de profesoară. Era o punte peste 

timp în calea neuitării. În fiecare zi deschidea cartea și se uita cu nostalgie  la 

fotografia rămasă intactă, de pe noptieră. Era o carte în care destinul 

personajului principal semăna uluitor de mult cu cel al profesoarei. 

      Câțiva ani mai târziu, Sara, plecată și ea departe de casă, într-o lume total 

diferită de cea în care crescuse, a revenit să-și revadă școala în care învățase. 

Intând în clasă, Sara avea în fața ochilor chipul școlăriței de odinioară, alături de 

cel al profesoarei, pe care nu a mai întâlnit-o niciodată. Un chip drag, care i-a 

marcat viața și a rămas doar într-o fotografie. 

 

 

    



                                                              
  

 
 

 

 
 

 

 

                                

 
 

GEORGE ENESCU 
                                                                                   

                                                                                        

 

      Născut pe 19 august 1881, într-o familie care, la venirea lui pe lume, 

înmormân- tase deja şapte copii, George Enescu era, prin simplul fapt că a reuşit 

să trăiască, sem nul unei minuni.  

      Obsedată de spaima de a nu-şi pierde şi cel de-al optulea prunc, Maria 

Enescu, mama lui, l-a înconjurat în anii petrecuţi la Liveni cu o atenţie adeseori 

exagerat şi chinuitoare.  

      Mai târziu, Enescu avea să-şi amintească toate spaimele de moarte care i-au 

marcat copilăria: „Mă păzeau de cele mai neînsemnate primejdii, tremurau la cel 

mai mic semn. În această atmosferă înăbuşitoare şi plină de patimă am crescut 

prea repede şi, dacă sunt astăzi un om mai mult decât sensibil, ca o rană vie, 

pricina o datorez copilăriei mele”.  

      Povestea lui de dragoste cu muzica a început curând în acel univers închis, în 

care i se refuza plăcerea de a se juca în livada din curte.  

      La 3 ani, ascultând fascinat un concert al unui taraf, George se îndrăgosteşte 

pentru prima dată de sunet şi, în urma acestei pasiuni fulgerătoare, primeşte în 

dar o vioară... 

       La 5 ani îşi scrisese cea dintâi operă, notând pe copertă: „Ţara Românească, 

operă pentru pian şi vioară de George Enescu, compozitor român în vârstă de 



                                                              
  

 
 

cinci ani”.  

       La 7 ani se afla la studii la Viena, iar la 9 ani era deja elev în clasa 

preparatoare de vioară, în vederea admiterii la Conservatorul din Viena. La 

absolvire, primeşte medalia de aur şi începe să concerteze în public.  

       La 13 ani pleacă la Conservatorul din Paris, unde studiază cu cei mai mari 

muzicieni ai momentului. La clasa de compoziţie a lui Jules Massenet, apoi a lui 

Gabriel Fauré, este coleg cu Maurice Ravel şi Roger Ducasse.  

      După mulţi ani, compozitorul îi reproşa Conservatorului prea multa 

cerebralitate la care îl supunea pe adolescentul solitar: „Nu sunt nedrept cu 

Conservatorul, unde am cunoscut maeştri admirabili şi prieteni fermecători. Dar, 

dacă sunt întrebat la ce dată precisă mi-am terminat studiile, nu ştiu ce să 

răspund, deoarece mi s-a părut întotdeauna că, sufleteşte cel puţin, părăsisem 

Conservatorul chiar în ziua în care fusesem primit”.  

 

 

 

                                
 

       La 15 ani compune prima lucrare de mare succes: „Poema română”, 

interpretată în premieră în 1898, în cadrul concertelor Colonne de la Paris.  

       La 16 ani este recunoscut ca fiind cel mai mare violonist al momentului. În 

acelaşi an dirijează, la Ateneul din Bucureşti, orchestra care interpreta „Poema 

română”.  

       Două femei – o prinţesă şi o regină – aveau să-i marcheze începutul de drum, 

oferind-i protecţie şi sprijin. Principesa Elena Bibescu, amfitrioană a unuia dintre 

cele mai cunoscute saloane artistice ale momentului, l-a ajutat să-şi facă debutul 

fulminant în capitala Franţei. Iar în România, regina Elisabeta, soţia lui Carol I, 

(poeta Carmen Sylva), îi oferea, de asemenea, prietenia ei, căreia Enescu i-a 

datorat invitaţiile în saloanele de la Peleş sau de la Palatul Regal şi... întâlnirea cu 

femeia care avea să-i schimbe viaţa: Maruca, Prinţesă Cantacuzino.      

                      



                                                              
  

 
 

                                    
 

 

          
      BELCESCU MĂDĂLINA 

 

       

 

       

 

       Fac ce fac și iar mă cuprind emoțiile, cînd trebuie să mă refer la foștii mei 

elevi, astăzi oameni reprezentativi, acolo unde ei își desfășoară activitatea, în 

țară sau în alte zări ale lumii. 

      Cert este că școala unde ,,și-au făcut ucenicia” rămâne un reper prin educaţia 

şi modelele de viaţă, pe care le-a oferit. 

      Mădălina a urmat grădiniţa şi primele cinci clase la Buhalniţa. A fost o elevă 

cu rezultate de excepţie. A cochetat cu creaţia literară şi desenul şi rezultatele au 

fost evidente. A urmat clasele VI-VIII la Şcoala ,,Petru Rareş” din Hîrlău, apoi 

prestigiosul colegiu ,,Emil Racoviţă” din Iaşi, culminând cu Facultatea de 

Psihologie şi Master în acelaşi domeniu la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, 

din acelaşi oraş, care, după părerea mea, continuă să fie capitala culturală a 

României. 

      Acum lucrează ca psiholog în Iaşi, fiind apreciată şi recunoscută pentru 

prestaţia ei. 

      Subliniem şi colaborarea cu şcoala noastră în calitate de animator  în 

proiectul internaţional pe care l-am derulat timp de mai mulţi ani cu asociaţia 

FAR Monaco, prezidată de prinţul Albert de Monaco, pentru care a fost 

recompensată cu titlul de ,,Animator Excelent”. 

      Pentru generaţia de astăzi, aceste prezentări, însoţite de eşantioane din 

creaţiile  foştilor noştri elevi, pot constitui motiv de încredere şi mândrie  că le 

pot fi demni urmaşi şi că destinul comunităţii noastre se află încă pe mâine bune. 



                                                              
  

 
 

 

 

                                       
 

RALUCA HATMANU 

 

      

 

  

         Raluca Lupuca a fost eleva şcolii noastre încă de la trei-patru ani, la 

grădiniţă, apoi în clasele primare, având-o ca mentor pe domnişoara învăţătoare 

Muraraşu Angelica, apoi în gimnaziu, unde şi-a confirmat aptitudinile filologice, 

fiind pasionată de literatură, limbi străine, dar şi de muzică sau arte plastice. 

        După absolvirea Colegiului ,,Ştefan cel Mare” din Hîrlău, şi-a continuat  

formarea profesională la Facultatea de Litere, specializându-se în limbile 

franceză şi engleză. 

        A acolaborat un timp cu postul de Radio Iaşi, unde s-a iniţiat în tainele 

radiofoniei, după care s-a decis să opteze pentru Radio Europa FM, unde 

lucrează şi în prezent. 

       Ca angajată a acestui apreciat post de radio, a cunocut consacrarea şi 

posibilitatea de a cunoaşte oameni de pe toate meridianele globului. 

        Pentru elevii de astăzi ai şcolii noastre, Raluca poate fi un reper demn de 

urmat. Atunci când vrei să realizezi ceva cu adevărat, nimic nu este  imposibil. 

Raluca a dovedit acest lucru.  

       Alegem pentru ,,Aripi de vis” câteva subtile creaţii literare ale Ralucăi, 

premiate, desigur, în concursul naţional ,,Autori: copiii!” , organizat cu ani în 

urmă de revista ,,Cronica” din Iaşi. 

    

                                                                  



                                                              
  

 
 

 

 

POEZIA 

 

 

Poezia este o împărăteasă. 

Ea ne dăruieşte nectarul înţelepciunii… 

Ne face să ne imaginăm multe lucruri: 

Că suntem ba un om, ba un pom, 

Că suntem chiar un luceafăr 

Care-şi face de cap 

Când ne priveşte. 

 

 

(Poezie premiată la concursul naţional ,,Autori: copiii!”, organizat de revista 

,,Cronica”, Iaşi 

 

 

 

 

 
 

                               ,,Leagănul păcii” -  Anechitoaei Mădălina 

 

 



                                                              
  

 
 

 
                                                                     

                                         COJOCARU DANIELA 

 

       

 

       

 

      Grea misiune! Daniela Cojocaru a învăţat doar trei ani la Buhalniţa. A venit 

în clasa a V-a, fiind din sătucul vecin, Zlodica şi a plecat la Iaşi în clasa a VIII-a 

împreună cu familia ei. A fost membră a cercului de artă plastică ,,Prietenii 

culorilor”, împreună cu sora ei mai mică, Ramona, care, acum, şi ea este 

muzician.  

      Un timp destul de important nu am ştiut de evoluţia ei, dar am aflat din presă 

că... a obţinut Marele Premiu la Festivalul Naţional de la Mamaia în 2010, 

festival care, se ştie, te clasa în rândul vedetelor. Tocmai mă întorsesem din 

Spania. A fost o mare şi plăcută surpriză pentru toată şcoala. Am urmărit-o apoi 

într-un interviu la TVR Iaşi. A cântat excepţional. Moderatorul sublinia faptul că, 

la Mamaia, toţi membrii juriului au văzut-o câştigătoarea Marelui Premiu. 

      Am întâlnit-o apoi pe holul televiziunii din Iaşi, unde modera emisiunea 

,,Muzica ta”. Eram invitat cu câţiva elevi într-o emisiune de dimineaţă.  

     Într-o altă zi am sunat-o şi mi-a spus că ,,Toată lumea din televiziune vă 

cunoaşte!” Era mândră de şcoala de unde plecase în lume. Îi urmăream 

săptămână de săptămână emisiunea, fiindcă devenisem...un fan înrăit şi mă 

mândrem nespus de mult cu o asemenea artistă. 

                                                            

 



                                                              
  

 
 

 

 

LUMEA DIN CARE VIN 

                                  

 

       

 

       Într-o noapte nu puteam să dorm. Afară era lună plină. Sosise de după deal şi 

n-avea nici ea chef să doarmă. Privindu-mă drept în ochi, mi-a zis: 

    - Hai să vorbim despre ceva, să nu ne plictisim. 

    - De acord, zisei eu bucuroasă. Uite, spre exemplu, aş fi curioasă să ştiu cum ai 

apărut tu pe lume. 

 Nu ştiai? Credeam că toată lumea ştie acest lucru. Eu am apărut din gălbenuşul 

cerului, care e soarele. Din el am ieşit eu la lumină şi toate suratele mele, stelele. 

    - Dintr-un gălbenuş? Interesant. Şi eu tot aşa. Mă aflam pe atunci într-un ou de 

barză. Şi era tare întuneric acolo înăuntru. Nu se descoperise încă curentul 

electric. La un moment dat mi-am închipuit că de partea cealaltă trebuie să fie 

ceva şi am spart pereţii. Atunci am văzut-o prima dată pe mama. Îmi amintesc ce 

bine era sub aripioara ei. 

      Când am împlinit şapte luni, care însemnau şapte ani, m-a aşezat într-un 

leagăn şi m-a dus în zbor până la etajul patru al unui bloc. Cineva m-a cuprins în 

braţe, aşezând-mi căpşorul în dreptul inimii şi mi-a zâmbit cu subînţeles. Cred că 

m-am născut în zodia norocului. De atunci privesc mereu în oglinda timpului ca 

să ştiu din ce lume vin. 

 

                                                     

 
                    

                                   ,,Casă ţărănească” – Ciofu Daniela 

              



                                                              
  

 
 

 

    
        

 

 

 

 

 
 

CONSTANTIN BRÂNCUȘI 

 

 

 

      

     

      Constantin Brâncuși este un sculptor român cu contribuții covârșitoare la 

înnoirea limbajului și viziunii plastice în sculptura contemporană.  

      A fost ales postum membru al Academiei Române. Francezii și americanii îl 

desemnează, cel mai adesea, doar prin numele de familie, pe care îl scriu fără 

semne diacritice, Brancusi, pronunțându-l după regulile de pronunțare ale limbii 

franceze. 

      Născut la 19 februarie 1876, la Hobița, Gorj, Constantin era al șaselea copil 

al lui Radu Nicolae Brâncuși (1833-1885) și Maria Brâncuși (1851-1919). 

Copilăria sa a fost marcată de dese plecări de acasă și de ani lungi de ucenicie în 

ateliere de boiangerie, prăvălii și birturi.  

   



                                                              
  

 
 

 

         

 
      

 

       

 

       În Craiova, în timp ce lucra ca ucenic, își face cunoscută îndemânarea la 

lucrul manual prin construirea unei viori din materiale găsite în prăvălie. 

Găsindu-se că ar fi de cuviință să dezvolte aceste abilități, el este înscris cu bursă 

la Școala de Arte și Meserii din Craiova.  

      În 1903 primește prima comandă a unui monument public, bustul generalului 

medic Carol Davila, care a fost instalat la Spitalul Militar din București și 

reprezintă singurul monument public al lui Brâncuși din București. 

      Creează în 1907 prima versiune a Sărutului, temă pe care o va relua sub 

diferite forme până în 1940, culminând cu Poarta Sărutului parte a Ansamblului 

Monumental din Târgu-Jiu. În 1907 închiriază un atelier în Rue de Montparnasse 

și intră în contact cu avangarda artistică pariziană, împrietenindu-se cu 

Guillaume Apollinaire, Fernand Léger, Amedeo Modigliani, Marcel Duchamp. A 

început lucrul la Rugăciunea, o comandă pentru un monument funerar ce va fi 

expusă în Cimitirul „Dumbrava” de la Buzău. În 1909 revine pentru scurt timp în 

România și participă la „Expoziția oficială de pictură, sculptură și arhitectură”. 

Juriul Expoziției, prezidat de Spiru Haret acordă premiul II ex aequo lui 

Brâncuși, Paciurea, Steriadi, Petrașcu, Theodorescu-Sion. Colecționarul de artă 

Anastase Simu îi cumpără sculptura Somnul iar bustul în ghips al pictorului 

Nicolae Dărăscu este achiziționat de Ministeru Instrucțiunii Publice. 

 

 



                                                              
  

 
 

          

 
       

      Până în 1914, participă cu regularitate la expoziții colective din Paris și 

București, inaugurând ciclurile Păsări Măiestre, Muza adormită, Domnișoara 

Pogany. 

      În atelierul său din Impasse Ronsin, în inima Parisului, Brâncuși și-a creat o 

lume a lui, cu un cadru și o atmosferă românească. Muzeul Național de Artă 

Modernă din Paris (Centre Pompidou) are un număr important de lucrări ale lui 

Brâncuși, lăsate prin testament moștenire României, dar acceptate cu bucurie de 

Franța, împreună cu tot ce se afla în atelierul său, după refuzul guvernului 

comunist al României anilor 1950 de a accepta lucrările lui Brâncuși după 

moartea sculptorului. 

      În secolul al XX-lea' Constantin Brâncuşi foloseşte motivul Leastviţei (Scara 

Raiului) pentru Coloana Infinitului de la Târgu Jiu. Motivul rămâne actual, 

numeroşi artişti plastici şi meşteri populari continuă să-l folosească. 

        În anul 1957 Brâncuși îl cheamă pe arhiepiscopul Teofil, preot la biserica 

ortodoxă, se spovedește și se împărtășește, apoi îi mărturisește că moare „cu 

inima tristă pentru că nu mă pot întoarce în țara mea”. 

      La 16 martie 1957 Constantin Brâncuși se stinge din viață la ora 2 dimineața, 

iar la 19 martie este înmormântat la cimitirul Montparnasse din Paris. 

      Considerat unul dintre cei mai mari sculptori ai seculului al XX-lea, Brâncuşi 

a eliberat sculptura de preponderenţa imitaţiei mecanice a naturii, a refuzat 

reprezentarea figurativă a realităţii, a preconizat exprimarea esenţei lucrurilor, a 

vitalităţii formei, a creat unitatea dintre sensibil şi spiritual. 

       În opera sa, el a oglindit felul de a gândi lumea al ţăranului român, rădăcinile 

adânci ale operei sale surprinzând tradiţiile, miturile şi funcţia magică a artei 

populare româneşti, sculptorul român relevând lumii occidentale dimensiunea 



                                                              
  

 
 

sacră a realităţii. 

        

 
       

       

 

      Muzeul Naţional de Artă Modernă din Paris (Centre Pompidou) are un număr 

important de lucrări ale lui Brâncuşi, lăsate prin testament moştenire României, 

dar acceptate cu bucurie de Franţa, împreună cu tot ce se afla în atelierul său, 

după refuzul guvernului comunist al României anilor 1950 de a accepta lucrările 

lui Brâncuşi după moartea sculptorului. Printre lucrările sale celebre amintim 

„Coloana Infinitului“, „Poarta Sărutului“ sau ciclurile „Pasăre Măiastră“, „Muza 

adormită“ şi „Domnişoara Pogany“. 

  

  

 
,,Univers fericit”- Păduraru Cristian 

 



                                                              
  

 
 

 

 
 

HLIHOR TUDOR, a VIII-a 

 

 

 

O VACANȚĂ MARE LA... MARE 

 

 

      Vara trceută am fost pentru prima dată la mare. Am văzut la televizor deseori 

peisaje intresante de la mare, dar nu era clar pentru mine cât de mare poate fi față 

de un lac obișnuit. La început m-am speriat de valurile mari, care veneau din larg 

amenințătoare.      

     Plaja era plină de scoici de toate formele, culorile și mărimile și-mi plăceau 

atât de mult, încât le-aș fi luat pe toate acasă. Cerul, care se îngemăna cu marea, 

părea mult mai curat acolo, iar soarele era atât de fierbinte și de fericit, încât îți 

dădea senzația că acolo este lumea lui adevărată. 

     Mi-am făcut curaj și m-am avântat în voia valurilor. Noroc că știam să înot, 

iar fratele meu era cu ochii pe mine.  M-am întors pe plajă . O doamnă mi-a 

împrumutat colacul ei de salvare, văzându-mă că sunt speriat de noua mea 

experiență. M-a întrebat de ce m-am întors așa de repede pe plajă, iar eu i-am 

explicat că m-a fugărit valul venit din adâncul mării. 

     Am intrat din nou în apă, m-am zbenguit până am obosit și m-am întors fericit 

pe plajă. Soarele parcă se mai potolise, câțiva nori rebeli anunțau ploaia, iar 

foamea mă ocolea tot mai insistentă. 

     Așa a fost prima mea întâlnire cu marea. De atunci mă gândesc, cum e acolo 

în adâncul mării și cum aș putea trăi și eu în împărăția ei, alături de fâpturile 

create de zeul apelor. 



                                                              
  

 
 

    
 

AIVĂNOAIE SERGIU, a VIII-a 

 

 

 

O ZI SPECIALĂ 

 

 

      

     Astăzi mi-aș dori ceva special să se înâmple. Așa am gândit, așa s-a întâmplat. 

Deodată a apărut în fața mea o făptură minunată. Poate o zână sau îngerul meu 

păzitor... 

     Aproape instantaneu m-a atins un fulger albastru, ca marea de albastru, care 

m-a teleportat într-o lume nouă, unde copacii erau magici. În fiecare dimineață 

înfloreau, până la amiază aveau roade și până seara se coceau. Numai că noaptea 

veneau niște ființe necunoscute şi le culegeau. 

     Potecile erau din praf de stele, iar casele din turtă dulce, ca în poveștile 

copilăriei, cu Hansel și Gretel. Dacă Frații Grimm ar mai trăi și astăzi, poate ne-

ar desluși acest mister și am trăi și noi într-o lume la fel. 

     Apoi, un grifon, adică un cîine de vînătoare, de talie mijlocie, cu părul lăţos şi 

aspru, cu un simţ al mirosului deosebit de fin, mi-a fost călăuză prin toată această 

lume fascinantă de poveste, în care nu știai pe ce să pui ochii. 

     L-am întrebat care este misterul acestei curioase călătorii, într-o lume atât de 

diferită și de interesantă, iar el m-a lămurit că a aflat din revista noastră, ,,Aripi 

de vis”, că sunt un băiat tare curios şi dornic să fac lucruri speciale. 

     După ce s-a terminat această aventură, am ajuns din nou, cu bine, acasă. M-

am gândit mult la ce mi s-a întâmplat. Mi-am dorit să mi se întâmple ceva special 

şi mi s-a întâmplat. Adică, dacă îţi propui ceva cu adevărat şi vrei să-l duci la bun 

sfârşit,  este aproape imposibil să nu reuşeşti. 

 



                                                              
  

 
 

 

 
 

FLORIȘTEANU IULIA, a VII-a 

 

 

 

ÎNTÂMPLARE 

 

 

      Victorița tocmai se întorsese din străinătate. Fusese la mama ei care muncea 

în Italia. Acolo a stat aproape toată vacanța de vară. In celelalte vacanțe stătea 

acasă cu sora și fratele ei, ambii mai mari decât ea și obișnuia să se joace toată 

ziua împreună cu copiii din vecini. Acum nu-și mai găsea locul, îi lipsea parcă 

ceva, dar nu știa ce anume.  S-a gândit ce s-a gândit și i-a venit ideea să citească 

ceva relaxant. 

       A dechis o carte la întâmplare și,curios, paginile erau albe. Undeva într-un 

colț se afla următoarea precizare: ,,Deslușește cuvântul magic și vei avea o mare 

surpriză!” Dar care este cuvântul magic? 

      Uitându-se mai atentă, a observat că în interiorul paginii era imprimat un 

cuvânt, abia observabil: ,,curaj”. S-a gândit toată ziua la ce poate însemna acel 

cuvânt. Era un îndemn la ceea ce urma să i se întâmple, o provocare sau doar o 

vorbă aruncată fără înţeles. 

      A repetat mereu cuvântul curaj şi, dintre paginile cărţii s-a desprins un 

peronaj neaşteptat, care i-a precizat că o vrăjitoare a aruncat peste el un blestem  

dur, să rămână încremenit între paginile cărţii, până când cineva va încerca să o 

deschidă. 

      I-a mulţumit Victoriţei pentru că i-a redat viaţa şi libertatea. În acel moment 



                                                              
  

 
 

s-a auzit o bubuitură puternică în depărtare, semn că vrăjitoarea a plesnit în mii 

de bucăţi, iar puterea ei de a face rău oamenilor a dispărut pentru totdeauna. 

      Cartea cu foile albe, pe care Victoriţa a deschis-o să o citească, s-a înnegrit 

din nou cu mii şi milioane de litere, care s-au aşezat cuminţi şi în ordinea firească 

de la început. 

      Acum, probabil că Victoriţa citeşte sau reciteşte cartea, care i-a adus atâtea 

surprize şi nu mai are nici un motiv să se plictisească. 

   

 

ANOTIMPUL CU PRIETENI 

 

 

       Crengile copacilor atârnă sub povara zăpezii. Casele  de-abia se mai văd 

printre nămeţii uriaşi. Fuioare de fum se îndreaptă spre cer să îndulcească norii. 

E un tablou fantastic cum numai iarna, cu talentul ei nemaipomenit ştie să-l 

zugrăvească. Totul e sublim! Albul purifică nu numai natura  ci şi sufletele 

noastre. Doar vântul neastâmpărat spulberă zăpada, arătându-şi de fiecare dată 

puterea. Oamenii stau retraşi lângă sobe, povestind întâmplări petrecute de 

demult. Doar noi,  copiii, înfruntăm nămeţii iernii şi furia vântului şăgalnic. 

      Intr-o zi m-am gândit să-i mulţumesc Reginei zăpezilor veşnice pentru 

veşmintele neasemuite pe care le oferă lumii. Nici cel mai iscusit pictor nu ar 

putea realiza atâtea frumuseţi! În aceeaşi clipă Regina zăpezilor mi-a ghicit 

gândul şi a apărut în straiele ei de argint chia în faţa mea.  

      Am invitat-o să vadă cu ochii ei câţi prieteni are. Uliţele sunt pline de sănii şi 

copii fericiţi, care profită din plin de preţioasele daruri ale Măriei sale. O singură 

rugăminte i-am adresat: să-l cheme la raport pe neobositul vânt să-şi 

îmblânzească puţin aripile care spulberă necontenit zăpada. 

 

 

 

 

 
Tineri din mai multe țări europene în vizită la Buhalnița 

 



                                                              
  

 
 

           

 
 

 

 

 

 
 

 

      Jules Verne a trăit în secolul XIX într-o perioadă în care omenirea își ridica 

pânzele în vânt și naviga pe apele necunoscute ale științei. Fascinat de geografie 

și matematică, Jules Verne a fost printre primii care s-a îmbarcat, dornic să fie 

cronicar al viitorului. Într-o epocă în care savanții abia făceau experimente cu 

motoare, elice și electricitate, el schița deja mașinăriile ce vor apărea abia peste 

zeci de ani.                                             

                     
       La 11 ani s-a îmbarcat, fără știrea părinților, ca însoțitor de cabină pe o navă 

oceanică, fiind însă luat de tatăl său înainte ca ambarcațiunea să ajungă în larg.      

http://www.istorie-pe-scurt.ro/jules-verne-autorul-copilariei-tuturor/jules-verne-la-25-de-ani/


                                                              
  

 
 

      Adolescentul Jules Verne s-a apucat de scris și visa să devină dramaturg. 

Tatăl său avea însă alte planuri. Fiind cel mai mare din familie, trebuia să 

urmeze dreptul și să-i preia într-o zi locul astfel că după terminarea liceului, este 

trimis la Paris să urmeze dreptul. Planurile lui Pierre Verne nu s-au potrivit cu 

realitatea.  

      Inspirându-se din opera lui Edgar Allan Poe, care pe baza noilor descoperiri 

stiințifice încerca să-și justiificie creația, Jules Verne a început să publice.  

      Deși nefericit atât la slujbă cât și în familie, a terminat cartea ”Balonul”, care 

mai târziu va deveni „Cinci săptămâni în balon”. După mai multe refuzuri de 

publicare, prin intermediul lui Alexandre Dumas tatăl a reușit să ia legătura cu 

unul dintre cei mai importanți editori francezi, Jules Hetzel, care a fost încântat 

de manuscris. L-a publicat și a devenit un succes neașteptat. Romanul era atât de 

bine documentat, încât acțiunea părea că a și avut loc în realitate. Această reușită 

editorială a pus bazele unei prietenii de-o viață între Jules Verne și Jules Hetzel.      

      În următoarele patru decenii va publica la editura lui Hetzel 66 de cărți care 

îl vor face celebru în lumea întreagă, operele sale urmând a fi traduse în peste 

140 de limbi. Fiind bogate în ilustrații, la sugestia lui Hetzel, cărțile lui Verne 

erau mai credibile când în fața cititorului se înfățișa mașinăria fantastică ce putea 

naviga pe sub ape sau fel de fel de locuri, aparate și ființe fantastice. 

      În epoca lui  Verne însă, a avut un mai mare succes deoarece era cel mai 

puțin fantastic, arăta lumii ce putea face cu minunile tehnice disponibile la acea 

vreme: tren, balon, vapor cu aburi.  

      Pe 24 martie 1905 a trecut la cele veșnice, la 77 de ani. 

 

. 

 

   

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ,,Î                         ,,Înfrăţire” - Bobîrnă Nicoleta             

 

                             

 



                                                              
  

 
 

         
 

 

 

 
 

GIACOMO PUCCINI 

 
 

 

      Reprezentant de marcă al curentului artistic realist Giacomo Antonio 

Domenico Michele Secondo Maria Puccini s-a născut la 22 decembrie 1858 

în Lucca, Italia şi a murit la data de 29 noiembrie 1924.  

      Acesta a trăit într-o familie de muzicieni. Michele, tatăl său, fiind cel care 

conducea orchestra oraşenească din Lucca şi a compus de-a lungul timpului 

câteva opere, însa de calitate modestă, un Miserere şi nişte cantante cu subiecte 

religioase.  

      Tatăl lui Giacomo a murit când acesta avea doar cinci ani, astfel, primele 

lecţii de muzică i le-a dat Fortunato Magii, unchiul său, care nu considera că 

tânărul este foarte talentat. Giacomo şi-a continuat apoi studiile cu Carlo 

Angeloni şi l-a avut coleg pe Alfredo Catalani, care era la randul lui, viitor 

compozitor. În această perioadă, Giacomo Puccini a progresat foarte mult.      

      Urmează ca în 1876 să asculte, în Pisa, o reprezentaţie cu opera Aida 

de Giuseppe Verdi, iar din acest moment şi-a dorit să devinaă compozitor de 

opere. La scurt timp, a compus un Preludiu simfonic, după doi ani un "Motet", 

apoi un "Credo" cu care a avut succes. 

      A plecat în 1880 la Milano şi a fost ajutat de regina Margherita pentru a se 

înscrie la Conservator. Aici l-a avut drept profesor pe Amilcare Ponchielli. 

      La Teatrul "Dal Verme" din Milano a avut loc premiera primei lui opere, "Le 



                                                              
  

 
 

Villi", în mai 1884, opera cu care a avut succes atât în faţa publicului, cât ţi în 

faţa criticilor. A muncit apoi câţiva ani şi a avut, însă fără succes, prezentarea 

operei "Edgar", la Teatrul alla Scala. 

      Totuşi, după şase ani, în prima parte a anului 1895, Giacomo Puccini a avut 

un succes incredibil cu opera "Manon Lescaut", care a avut premiera la teatrul 

"Regio", în Torino. În acelaşi teatru, după un an, a avut loc premiera operei "La 

Boheme", dirijată de Arturo Toscanini. 

      Despre aceasta reprezentaţie, criticul Carlo Bersezio a scris că nu va lăsa 

urme deosebite în teatru. Totuşi, opera s-a impus după ce a fost reprezentată şi la 

teatrul din Palermo, iar apoi pe scenele celor mai importante teatre din Italia. 

       În data de 14 ianuarie, 1900, cu soprana româncă, Hariclea Darclee pe post 

de titlular, a avut loc premiera operei "Tosca", la teatrul Costanzi din Roma. 

Această operă a fost foarte apreciată, iar după aria sopranei, Vissi d'arte,publicul 

s-a ridicat în picioare şi a început să aplaude. 

      În 1904, Giacomo Puccini s-a căsătorit cu Elvira Bonturi şi au avut un fiu, 

Tonio. În acelaşi an, opera "Madama Butterfly", reprezentată la Milano, a fost 

un adevărat dezastru. Audienţa a avut abia după refacerea libretului şi a muzicii, 

după câteva luni, la Teatrul Grande din Brescia.  

      Peste ocean, la New York, Giacomo Puccini a debutat foarte bine, în 1910. 

Avându-l dirijor pe Arturo Toscanini şi solist pe Enrico Caruso, acesta a 

reprezentat "La Fanciulla del West" la Metropolitan Opera, loc unde s-a 

desfăşurat şi premiera Tripticului de opere în care un act, "Il Tabarno", "Suor 

Angelica" şi "Gianni Schicchi". 

      Compozitorul Giacomo Puccini s-a mutat în oraşul Viareggio, in 1921, iar 

apoi a început să lucreze la opera "Turandot", însă aceasta nu va fi finalizată, 

deoarece artistul va muri la data de 29 noiembrie 1924, la Bruxelles, după ce a 

avut o operatie la gât, din cauza cancerului de laringe, de care suferea. 

      Totusi, deşi neterminată, opera "Turandot", a fost reprezentată în aclaşi an, la 

Teatrul alla Scala din Milano, condusă fiind muzical de Arturo Toscanini. Mai 

apoi, spectacolul a fost reprezentat cu unele completări realizate de Franco 

Alfano, după schiţele care au rămas de la Puccini.  

      Artistul Giacomo Puccini a compus în timp 12 opere, iar creatia s-a muzicală 

a durat 40 de ani. Numărul mic de opere realizate arată cât de exigent era 

compozitorul. 

      Nu numai Hariclea Darclee a fost aleasă să cânte pentru acesta, dintre 

compozitorii români. Giacomo Puccini îi aprecia foarte mult, iar pentru premiera 

internaţională a operei "Edgar", artistul l-a ales pe Grigore Gabrielescu pentru 

rolul titular. 

      Operele lui Puccini: "Le villi", "Edgar", "Manon Lescaut" "La Boheme" 

"Tosca", "Madama Butterfly” ,"La Fanciulla del West", "La rondine", "Il 

trittico: Il Tabarro, Suor Angelica, Gianni Schicchi", "Turandot".                          



                                                              
  

 
 

                                            
                                       

      Exact acum 40 de ani, în aprilie, s-a semnat certificatul de naștere al cercului 

de artă plastică ,,Prietenii culorilor” şi al cercului de creaţie literară ,,Fiii 

Cătălinei”. Pentru primul eram novice, dar cu sâmburile de talent pe care l-am 

manifestat de mic. Nu am avut şansa de a urma un liceu de profil. Iaşi-ul era 

prea departe şi prea costisitor pentru mine. Dar nu regret nimic. Din contra, mă 

simt fericit să predau limba şi literatura română, alături de care artele îşi găsesc 

ecou în şcoală, mai ales că cei mici sunt atraşi în egală măsură de magia 

culorilor, a cuvântului sau de sunetului muzicii.  

 

 
                    

       Aşa am coabitat în deplină înţelegere şi armonie cu cea care se numeşte 

Măria-sa Arta. O veritabilă terapie, la care nu aş renunţa niciodată. 

      Acum, când încerc să reîntorc timpul, privesc în urmă, rememorând 

momente de extaz, cu serii de-a rândul, adică cu peste 500 de elevi, care şi-au 

încercat talentul în tainele artei, ca formă de educaţie estetică. Poate că ar fi fost 

monoton să nu înregistrăm şi sincope, numai că acestea au avut darul de a ne 

mobiliza mai mult şi a ne obliga să mergem mai departe.  

     Palmaresul realizat în cei 40 de ani este impresionant, peste 1500 de premii. 

Dintre acestea foarte multe sunt obţinute în marile competiţii ale lumii – trofee, 

medalii, diplome în Japonia, SUA, China, India, Taiwan, Suedia, Macedonia, 

Franţa, Africa de Sud, Egipt, Grecia, Turcia, Bulgaria, Rusia, Danemarca, 

Cehia, Polonia, Germania, Elveţia, Irlanda,... 



                                                              
  

 
 

      E clar! Arta modelează caractere, atitudini, talente, îi face pe oameni mai 

buni şi mai sensibili la tot ce-i înconjoară. Lucrul acesta ni s-a confirmat peste 

tot unde au ajuns: Taiwan, Brazilia, Germania, Danemarca, Franţa, Elveţia sau 

Monaco, dar şi aici, acasă, în satul patriarhal, numit Buhalniţa, unde au poposit 

oameni din toate colţurile lumii...  

 

 
 

     Acum câţiva ani ne-au vizitat şcoala ziarişti din Anglia şi SUA. După ce au 

luat cunoştinţă de tot ce au realizat copiii, în cercurile de creaţie, au conchis: 

,,Voi nu trebuie să străbateţi  lumea pentru a vă face cunoscuţi! Lumea vine 

singură aici la voi. Aţi construit un brand care va rezista mult timp. Fiţi mândri 

de voi şi de educaţia pe care o primiţi!” 

 

       

                        

   

                                            

                 

     

 

                  

 

 

                  

 

 

 

 

Eşantion  din fresca interioară  realizată de ,,Prietenii culorilor” 

 



                                                              
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

                           
                                   

                                         

,,Vis de copil” – Matei Gabriela 

 

                                                            

      

       Este o elevă înzestrată cu inteligenţă şi talent, cu ambiţie şi dorinţa de a-i 

ajunge din urmă pe cei care au făcut performanţă cu adevărat. Pentru ea nimic 

nu e imposibil, dar este conştientă de faptul că fără muncă asiduă şi răbdare, 

visul, oricare ar fi acela, nu se poate împlini.   

 

 

 

 



                                                              
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
        

 

       

 

       BUDEANU RADU – un elev de excepţie al şcolii noastre. Un tânăr cu 

multe valenţe: pasionat de  informatică, footbal, literatură, pictură şi, nu în 

ultimul rând de matematică, unde a bifat media 10 la Evaluarea Naşională, 2014. 

Acum este student în anul I.    

     Anul 2014 a fost unul de graţie pentru dânsul. A obţinut titlul ,,Golden 

Artist” la unul dintre cele mai importante concursuri de artă plastică ,,Picasso” 

organizat la Londra, medaliile de argint și bronz în Taiwan, premiul I la 

concursul internaţional organizat de asociaţia ,,Vasile Pogor” Iaşi, premiul  I 

împreună cu revista ,,Aripi de vis”, nr.17, organizat de aceeaşi asociaţie. Pentru 

toate aceste performanţe artistice a primit medalia de aur pentru promovarea 

artei plastice.                                     

               



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Oare ce voi fi în viaţă? 
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