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„Arta nu este, așa cum cred filosofii, o manifestare a ideii de
frumusețe sau divinitate, nici expresia emoțiilor individuale sau
producerea unor obiecte care să provoace plăcere, ci un mijloc de
a-i uni pe oameni într-o comunitate a ideilor și a sentimentelor.”   

 Lev Tolstoi

Dragi cititori, 

     Revista „307 SENTIMENTE” aflată la numărul al II-lea, abordează
tematica toamnei și sărbătorilor de iarnă, care constituie o sursă de
inspirație pentru elevi. 
     Literatura și pictura sunt două arte ce se pot îmbina. Așa cum un
scriitor folosește cuvântul și stiloul, așa pictorul folosește culoarea și
pensula. 
      În acest număr, elevul Șerban Cristescu de la clasa a VII-a C își
face debutul cu 25 de poezii frumoase pe care vi le dăruiește cu drag
să vă bucurați de ele.
        Să-i încurajăm pe elevii noștri și să le apreciem efortul!
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de Sava Theodora Mara, clasa a VII-a B

           Mistic este unul dintre spiridușii Pădurii din Semenic. Alături de frații săi
ocrotește pădurea de mai bine de un veac. Este tânăr încă pentru un spiriduș,
dar și foarte înțelept. Deși are un trup firav, în brațe are o forță fantastică. Pe
cap poartă o ghindă și este îmbrăcat în haină și pantaloni verzi. Ochii lui albaștri
emană căldura soarelui, iar zâmbetul său alină durerea copacilor și a plantelor
din pădure.
          Ca în fiecare sâmbătă seară, Mistic merge la întrunirea săptămânală a
spiridușilor. În drumul său vede cioturile copacilor tăiați, ascultă plânsetul
căpșunilor rămași fără rod și trilul tânguitor al păsărilor care cântă despre
tristețea ce a cuprins pădurea. Mistic devine posomorât, gândindu-se la
superficialitatea și la răutatea oamenilor. Dar știe că nu toți sunt la fel. A
cunoscut oameni pe care i-a iubit și le-a admirat pasiunea de a prețui natura. 
         Mistic este un spiriduș care are puterea de a îndeplini, o dată pe an, dorința
arzătoare a unui om cu suflet curat, dar, se gândește că îi va fi din ce în ce mai
greu să găsească o asemenea persoană. Ajunge la consiliu și aude nemulțumirea
celorlalți spiriduși dezamăgiți de oameni. Animalele sunt vânate,copacii
doborâți, iar oamenii doariau și nu oferă nimic bun în schimb. Mistic se
gândește cu nostalgie la vremurile când oamenii iubeau, respectau și prețuiau
pădurea… Totuși, spiridușul nostru nu își pierde speranța, ci urmărește zilnic
pașii oamenilor cu credința că, și în acest an, va găsi un om cu inimă mare,
căruia să îi îndeplinească dorința. 
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I. TOAMNA AURIE

                                                               ***
         În același timp, Sara ajunge împreună cu părinții la o cabană aflată la
marginea Pădurii din Semenic. Sara este elevă în clasa a VI-a și este pasionată de
biologie. Până acum a locuit la oraș, dar, din cauză că a fost diagnosticată cu
astm, părinții au hotărât, la îndemnul medicului, să se mute într-o zonă cu aer
curat. 
            Fetița este entuziasmată că va sta aproape de pădure și va putea cerceta
și învăța mai multe lucruri despre plante și animale. Nu are voie să facă efort, de
aceea, ori de câte ori se emoționează, respiră cu dificultate. Adoarme greu din
cauza emoțiilor și, dimineață, se trezește prima, hotărâtă să exploreze pădurea.
Lasă un bilet părinților și pleacă împreună cu Toto, cățelușul ei, în pădure.
Ramurile dese și înalte o fascinează de cum intră în labirintul verde și sufletul
curat îi tresaltă de bucurie. Privește la micile zburătoare care animă pădurea cu
cântecul și jocul lor. Sunetul râului din apropiere o ademenește… 

 

                                                                ***
           În spatele unui tufiș, Mistic privește la copila palidă, însoțită de cățel, care
se apropie de râu. Pe partea cealaltă a apei, câteva căprioare se adapă liniștite.
Fetița se apropie, le vede și păstrează distanța, uitându-se cu ochi blânzi la ele.
         Mistic o urmărește pe Sara și observă dragostea acesteia când atinge florile,
delicatețea cu care mângâie copacii și știe… Ea este omul bun pe care îl caută. Se
apropie, hotărât să-i vorbească. Fetița nu se sperie, dar, din cauza emoției,
respiră mai greu. După ce fac prezentările, spiridușul îi spune povestea lui.
Încet, încet, emoția îi dispare și fetița îi vorbește lui Mistic despre pasiunea ei,
biologia, dar și despre boala care o supără. Spiridușul o sfătuiește să vină zilnic
în pădure pentru a se vindeca, dar și pentru a o învăța tainele pădurii.
         De atunci, cei doi, spiridușul și copila, au învățat unul de la altul tainele
prieteniei, încrederea și iubirea.
           Peste ani, Sara a devenit un apreciat biolog care vizitează deseori Pădurea
din Semenic, iar Mistic veghează încă în templul naturii, așteptând un alt om
bun, poate pe mine sau pe tine…

 



         A fost odată ca niciodată, într-o pădure îndepărtată, un copac înalt în

care locuia o frunză tare frumoasă, dar arogantă și egoistă. Visul ei era să

ajungă în Pădurea de Aur, deoarece era convinsă că va cuceri cu frumusețea

ei pe Spiritul Pădurii și îi va dărui toate bogățiile lumii.

          Într-o noapte, Năvalnic, vântul cel puternic, i-a făcut o vizită frumoasei

frunze, spunându-i că are drum prin Pădurea de Aur și, dacă dorește, poate

să o ia cu el. Și uite așa, fără să își ia rămas-bun de la familie și de la suratele

ei, a plecat pe aripile vântului. Călătoria a durat trei zile și trei nopți. Ziua

admira seninul cerului, verdele pădurilor, semeția munților, iar noapte era

fascinată de lumina stelelor argintii.

       Ajunsă în Pădurea de Aur, frunza și-a împlinit marele vis: Spiritul

Pădurii i-a dăruit multe bogății,  dar i-a strecurat în inimă și dorul de locurile

natale. Fără să mai ezite, frunza noastră s-a suit pe un nor cenușiu și a pornit

către casă. Din păcate, a ajuns prea târziu. Fiind deja toamnă, familia și

suratele ei se odihneau pe pământul trist și rece într-un somn adânc… Abia

atunci și-a dat seama că adevăratele bogății sunt iubirea și bunătatea. Plină

de mâhnire, frunza s-a stins de dor, sperând ca la primăvară să-și întâlnească

din nou familia.

 

I. TOAMNA AURIE

de Crițeanu Eva, clasa a V-a D



               

        Într-o zi călduță de primăvară, în pomul din fața casei au apărut

primele frunzulițe. Erau verzi ca niște libelule vesele care se zbenguiau într-

o poieniță cu floricele parfumate. 

       Cea mai frumoasă mi se părea a fi frunza din vârfului pomului care avea

o culoare verde-brotăcel. În fiecare dimineață când mă trezeam, mă uitam pe

geam și îl admiram pe Brotăcel, frunzulița mea specială care se legăna în

adierea vântului.

       Zilele au zburat și a venit însorita vară. Frunza a crescut și și-a schimbat

culoarea într-un verde-aprins. Pe crenguța de lângă ea, o rândunică ciripea

veselă, salutând soarele auriu al dimineții. Pe cerul senin nu era nici urmă

de nor, iar frunzele se bucurau de vremea frumoasă.

     Încet, încet a venit toamna, iar frunzele s-au îmbrăcat în haine noi,

pregătindu-se parcă pentru marea călătorie. Și Brotăcel a fost nevoit să-și

schimbe hăinuța verde cu una ruginie. Timpul a trecut, iar, în pomul din fața

casei a rămas doar o frunză… Într-o dimineață cețoasă, un vânt hain a luat-o

la plimbare. După ce a dansat prin aer, a alunecat ușor la pământ, alături de

alte frunze… Rămas-bun, Brotăcel!

I. TOAMNA AURIE

de Dobrescu Maria Cezara, clasa a V-a D



               

       Era o zi ploioasă de toamnă. Mă aflam la școală, în sala de clasă și

priveam pe geam cum firele ploii udă pământul. 

           Eu nu stau în banca de la fereastră, dar, în ziua aceea, la ora de limba

română, am făcut schimb cu un coleg, deoarece trebuia să lucrăm la un

proiect în echipe. Să nu mai ziceți nimănui, dar m-am bucurat că m-am

mutat, deoarece îmi place foarte mult să admir ploaia.

           Ora începuse de puțină vreme. Dorind să închid fereastra, fiindcă mi

se făcuse frig, o picătură de ploaie dolofană, cu ochii strălucitori și zâmbind

cu gura până la urechi, a aterizat pe bancă și a început să vorbească cu mine:

-Bună! Unde mă aflu?

-Bună, picăturico, ai ajuns într-o școală. Cum te cheamă?

-Mă numesc Roua. Nu știam că există școli și în lumea voastră. În Regatul

Ploii, de unde vin eu, la școală învățăm cum să aterizăm. Voi ce faceți?

           Din păcate, nu am mai avut timp să-i răspund, fiindcă discuția noastră

a fost întreruptă brusc de Radu, colegul meu, care a așezat proiectul tocmai

în locul unde se afla picătura de ploaie. Am fost tare tristă!...

I. TOAMNA AURIE

de Dragomir Catrinel, clasa a V-a D



               

   Într-o frumoasă zi  de vară,  o frunză de smarald zbura pe aripile

vântului,  jucându-se cu razele soarelui auriu.

      Nu peste mult timp, se agață de o ramură. Zărind-o,  o veveriță exclamă:

  -Ce frunză frumoasă! O voi duce în scorbură și  o voi folosi  drept pătură.

    În timp ce veverița era preocupată cu curățenia,  frunza zboară mai

departe,  în căutarea unui nou camarad. Într-un final,  se întâlnește cu un

melc fără cochilie.  Acesta spuse:

  -Ce frunză drăguță! O voi lua și  îmi voi face cochilie din ea. 

        Cât timp melcul căuta ajutor,  frunza zboară din nou și  aterizează într-

un lac.  Veverița și  melcul se întreabă nedumeriț i :

  -Oare frunza știe să înoate? 

I. TOAMNA AURIE

de Negrea Teodora, clasa a V-a D



               

   Era o zi  plăcută de toamnă. Stăteam pe o băncuță în parc,  sub un stejar

bătrân. La un moment dat,  simt cum mă gâdilă ceva delicat pe umăr. Era o

frunză galben-roșiatică.

-Bună! spuse ea.

-Bună, frunzuliță! răspund eu.

-Numele meu este Frunzi!  

-Îmi pare bine! Ce faci aici ,  frunzuliță dragă?

-Îț i  voi spune îndată povestea mea. 

-Abia aștept să o aud.

-Era o zi  caldă de primăvară, începu Frunzi.  M-am desfăcut dintr-un mugur

de stejar.  O rază de soare a coborât de pe bolta cerească și  a venit la mine

să mă încălzească. M-am obișnuit cu prezența ei ,  așa că o așteptam cu

nerăbdare în fiecare dimineață. Era singura mea prietenă până când, o

rândunică,  ce a poposit  pe o ramură a stejarului,  mi-a încântat auzul cu

ciripitul ei  vesel și  melodios.  Am făcut cunoștință și ,  din acel moment,

toate trei ,  eu,  Rază de Soare și  Rândunica am devenit bune prietene. Am

petrecut zile minunate și  ne simțeam grozav împreună.

I. TOAMNA AURIE

de Gheorghiu Raissa Ioana, clasa a V-a B



               

   Până într-o zi ,  când toamna cea egoistă a pus pe fugă vara. Rândunica a

fost nevoită să plece în țările calde,  iar Rază de Soare a devenit din ce în ce

mai palidă. Eu am prins această culoare galben-roșiatică,  mi-am pierdut

puterile și  am căzut din stejar pe umărul tău.

-O, ce poveste înduioșătoare!

Ochii  frunzei s-au închis,  iar glasul ei  s-a stins pentru totdeauna. 

I. TOAMNA AURIE



               

        După o zi  grea la școală,  m-am decis să mă plimb prin parc pentru a-

mi aduna gândurile.  Simțeam nevoia să vorbesc cu cineva, dar nu aveam cu

cine. Îmbrăcată într-un hanorac gri ,  cu gluga pe cap și  cu mâinile în

buzunar străbăteam agale aleile colorate cu frunzele toamnei.

       Obosită,  m-am așezat pe o bancă sub un copac înalt.  Vântul a bătut

tare și  o frunză s-a desprins și  a căzut pe umărul meu. Uimită,  m-am uitat

la ea și  am văzut cum se sprijinea pe niște piciorușe firave,  avea două

mânunțe subț iri  și  o față nostimă, parcă era un personaj din desenele

animate. 

           Văzându-mă îngândurată,  frunza mi-a zis:

-Ai avut o zi  grea,  nu-i  așa? 

-Da, i -am răspuns. Curioasă,  am întrebat-o cum de poate vorbi.

Mi-a zis că toate frunzele pot vorbi,  dar nu sunt auzite decât de copiii  care

au sufletele curate ca 

lacrima.

          La un moment dat,  sună telefonul.  Era mama care își  făcea griji  că

nu am ajuns încă acasă.

-Trebuie să plec,  frunzică!

-Serios? spuse ea cu o voce aproape stinsă.

I. TOAMNA AURIE

de Zamfir Lidia, clasa a V-a B



-Da, mama e îngrijorată.

-Bine,  sper să ne mai revedem.

      A doua zi  m-am întors în parc să văd ce mai face frunza. Stătea pitită

lângă piciorul băncii ,  speriată să nu fie călcată în picioare de oamenii

grăbiț i .  Era din ce în ce mai slăbită…

      Peste câteva zile nu am mai găsit-o.  Îmi va fi  dor de frunzica cu suflet

fragil ,  de copil  nevinovat.  Sper să o regăsesc la primăvară…

I. TOAMNA AURIE



      Într-o zi  colorată de toamnă, am plănuit să fac o plimbare în natură.

Tocmai când eram gata de plecare,  a început să plouă, așa că am fost

nevoită să-mi amân ieșirea. După-amiază ploaia s-a oprit ,  așa că mi-am luat

hăinuța și  ghetuțele și  m-am dus la plimbare.

          Aerul era curat și  înmiresmat.  Pe o pajiște micuță am zărit  o delicată

garofiță sălbatică împodobită cu o picătură de ploaie în care se oglindea

parcă toată frumusețea și  auriul toamnei.  Când m-am apropiat,  amândouă

mi-au zâmbit,  iar picătura de ploaie mi-a vorbit:

-Bună! Eu sunt Picăturica,  iar floricica care mă găzduiește este Garofița. Pe

tine cum te cheamă?

-Bună! Sunt Ana. 

         După ce am făcut cunoștință, Picăturica m-a întrebat dacă vreau să-i

aflu povestea. Nerăbdătoare,  m-am așezat pe pajiște,  lângă floricică.    

Trăgând aer în piept,  picătura a început să povestească:

-În această dimineață, în Regatul Picăturilor s-a anunțat că va ploua în

următoarele două ore. Toate picăturile erau entuziasmate,  până și  eu eram

emoț ionată. Ne-am îndreptat privirile către Pământ și  fiecare ne-am ales

locul unde doream să aterizăm. Cred că ai ghicit  ce am ales eu, nu-i  așa? a

spus Picăturica zâmbind.

I. TOAMNA AURIE

de Zaharia Ana Teodora, clasa a V-a B



  -Da,  mi-am dat seama! Pe Garofiță.

-Sigur! Apoi,  la un moment dat,  Regatul s-a întunecat și  ne-am speriat

foarte tare. Norul ne-a transmis că va ploua în următorul minut.  Când a

început ploaia,  mă simțeam de parcă eram într-un roller-coaster.  Garofița

a fost surprinsă când am aterizat,  dar,  după ce i-am spus și  ei  povestea,  ne-

am împrietenit.

-Ce poveste frumoasă! Din păcate,  s-a făcut târziu și  trebuie să plec.  Mi-a

părut bine să vă cunosc!

-La revedere! au exclamat Picăturica și  Garofița, în timp ce eu mă

îndreptam spre casă,  încântată și  bucuroasă că am avut parte de o întâlnire

minunată. 

I. TOAMNA AURIE



       A fost odată ca niciodată o picătură de ploaie mai deosebită.  Era mai

mare decât suratele ei  și  avea culoarea li la,  de aceea celelalte picături o

batjocoreau. Sătulă de comportamentul lor,  aceasta a decis să plece de

acasă. În drumul ei  către sol ,  a căzut pe botul unei vulpițe drăgălașe.

Vulpea a zis:

-Bună, nouă prietenă! Eu sunt Sylvia! Cum te numești ,  de unde vii  și  ce

ești?

-Uff,  bună! Sunt Rainlay,  o picătură de ploaie specială… dacă înțelegi ce

vreau să zic… Am o rugăminte: poț i ,  te rog frumos, să mă eliberezi într-un

lac? Scuze,  nu vreau să te deranjez prea mult…

-Sigur! Dar de ce ț i i  neapărat să ajungi acolo?

-Pentru că în lac mă voi simț i  cu adevărat l iberă.

-Bine! De dragul tău îț i  voi face pe plac.

   Zis și  făcut!  Pe parcursul călătoriei ,  cele două prietene și-au depănat

poveștile lor de viață. Ajungând lângă lac,  cele două s-au despărț it  cu greu:

-Nu știu cum să-ț i  mulțumesc îndeajuns pentru tot ce ai  făcut pentru mine!

-Ehh! Prietenele trebuie să se ajute între ele,  nu-i  așa?

-Da, așa este…

-La revedere,  Rainlay! Te voi mai vizita din când în când…

-Abia aștept să ne revedem! Cu bine,  Sylvia!

I. TOAMNA AURIE

 de Popescu Sara Nicole, clasa a V-a B



          Într-o zi  frumoasă de toamnă, eu și  verișoara mea, Diana, ne-am

hotărât să facem o drumeț ie în pădure. În timp ce hoinăream, o frunză

aurie ne-a atras atenț ia,  ieșind în evidență datorită culorii  ei  deosebite.

Am ridicat-o pentru a o vedea mai bine când, brusc,  frunza a început să ne

vorbească:

-Bună! Sunt Petunia. Vă rog,  nu-mi faceț i  rău! Voi cine sunteț i?

-Bună! Sunt Maria,  iar ea este Diana. Cum îț i  închipui că putem face rău

unei frunzulițe atât de 

drăguțe?!!  Petunia,  de ce ești  singura frunză aurie de aici? Unde îț i  este

familia? 

-Draga mea, familia mea este departe… Acum o lună am fost smulsă de

lângă surorile mele de către o pasăre care m-a dus în cuibul ei.  Vântul mi-a

văzut tristețea și  m-a ajutat să scap, promițându-mi că mă va duce înapoi

acasă. Însă razele soarelui i -au topit  forțele,  iar vântul nu a mai avut

putere să-și  continue călătoria.  De aceea am rămas aici… Ajutaț i -mă, vă

rog,  să ajung acasă! Casa mea se află în pomul de lângă râu unde cresc

ciuperci fermecate. 

           Impresionate de povestea frunzei,  ne-am decis să o ajutăm. Ne-am

aventurat prin pădure și ,  deși am întâlnit  obstacole,  am reușit  să o ducem

acasă. Cu lacrimi în ochi,  Petunia ne-a mulțumit și ,  drept recompensă, ne-a

dăruit fiecăreia câte o ciupercă magică. 

I. TOAMNA AURIE

de Lazăr Maria, clasa a V-a B



       Într-o senină zi  de toamnă mă plimbam liniștită prin parc.  La un

moment dat ,  m-am așezat pe o bancă pentru a admira frumusețea

peisajului.  Deodată,  o pasăre se așează pe o creangă aflată deasupra mea,

iar,  din copac pică o frunză aurie precum razele soarelui.

           Frunza a căzut pe umărul meu și ,  când să o dau jos,  spuse:

-Stai!  Nu mă arunca! Cum te cheamă? m-a întrebat ea cu glas subț ire.

-Mă numesc Maria,  i -am răspuns,  simț indu-mă puț in ciudat că vorbesc cu

o frunză.  Tu cine ești?

-Mă cheamă Chia.  Vrei  să-ț i  povestesc câte ceva despre mine?

-Da,  bineînțeles,  spun eu încântată,  f i ind bucuroasă că poate așa voi  avea

mai multă inspiraț ie  pentru compunerea pe care trebuia să o scriu la

limba română.

-M-am născut într-o zi  însorită de primăvară.  De atunci  am stat  în acest

copac alături  de surorile mele și  am privit  cerul ,  parcul ,  oamenii ,  lucruri

normale pentru orice frunză.  Totul  a fost  frumos până în momentul când,

o pasăre s-a așezat pe rămurica de care atârnam. Așa am căzut din copac…

I.TOAMNA AURIE

de Petcu Maria Crina, clasa a V-a B



-Nu fi  tristă!  i -am răspuns.  Viața ta mi se pare prea monotonă.  Ce zici ,  vrei

să vii  cu mine? Te voi  lua peste tot ,  vei  vedea și  alte locuri ,  vei  descoperi

parcuri  noi ,  lume nouă…

-Sigur că da!  a răspuns frunzulița.

De atunci ,  eu și  Chia stăm mereu împreună. Sunt fericită că mi-am făcut o

nouă prietenă și  că am rezolvat și  cu tema la română.

I. TOAMNA AURIE



         -Prelingându-se de pe acoperiș ,  o picătură de ploaie petrecea timp cu

suratele ei .  Milioane de picături  care cădeau din cer se adunau în

burlanul casei  unde se afla și  Pichi ,  stropul nostru de ploaie.

           Pichi  nu avea o viață deloc ușoară.  Celelalte picături  erau rele cu el

și  î l  acuzau mereu că nu a făcut nimic bun în viață.

-O picătură care se respectă lasă ceva important în urma ei ,  spuse un

strop gras și  răutăcios care se 

afla lângă el .

-Dacă voi  aț i  realizat  ceva în viață,  vă rog să îmi spuneț i  ș i  mie.  Vreau să

vă urmez exemplul ,  zise

Pichi.

-Eu am ajutat  la creșterea unui stejar,  spuse un strop îngâmfat.

-Eu l -am ajutat  pe un brăduț  să crească,  se lăudă altul.

        Pichi  se simțea din ce în ce mai trist  și  neîmplinit .  Văzându-l

nefericit ,  vântul  decise să î l  ajute,  

suflându-l  de acolo.  Speriat  și  ameț i t ,  Pichi  căzu pe pământ,  la rădăcina

unei f lori .  Imediat  fu absorbit  de rădăcinile acesteia și  înțelese că,  în

sfârșit ,  ș i -a îndeplinit  misiunea.

I.TOAMNA AURIE

de Corneliu Morait Mihnea, clasa a V-a D



        Era o zi  toridă de vară.  Nu mai plouase de două luni.  Grâul,

porumbul și  f loarea-soarelui  sufereau pe câmpul uscat și  crăpat din cauza

secetei .  Șanțurile care se formaseră erau asemenea unor răni adânci  care

brăzdau pământul însetat.  Razele arzătoare ale Soarelui  distrugeau pic cu

pic viața plantelor.

         Un băiețel ,  pe nume Mihai,  cățărat într-un pom uscat ,  a  zărit

deasupra capului  un norișor plăpând din care a căzut o picătură de ploaie.

Aceasta a ajuns în palma copilului.  Deodată,  ea prinse viață și  începu să

povestească felul  în care a scăpat din închisoarea Soarelui  care a forțat

Vântul  să ț ină captive toate picăturile.

-De ce se comportă soarele așa?!  întrebă Mihai.

-Deoarece,  cu cât  este mai cald,  cu atât  el  devine mai puternic.

-De ce își  dorește atâta putere?

-Fiindcă vrea să învingă iarna și  să f ie vară întotdeauna. Doar așa devine

stăpânul tuturor.

         Mihai a decis  să nu irosească acea picătură și  a pus-o la rădăcina

pomului uscat pentru a-i  al ina durerea.  Printr-o minune,  acesta a înflorit ,

apoi a rodit  fructe dulci  și  zemoase.  Aceste fructe s-au născut din

bunătatea și  compasiunea băiatului  față de natură.  

I. TOAMNA AURIE

de Samoilă Alexandru, clasa a V-a B



A venit  toamna aurie,

S-au copt fructele-n grădină,

Mere rumene,  gustoase,

Pere galbene,  zemoase,

Struguri  gata pentru must,

Nuci ,  gutui  bune la gust.

Prune coapte de magiun,

Le vom pune în cămară,

Ca la iarnă să dispară.

 

 

 

 

 

I.TOAMNA AURIE

de Banu Vlad, clasa a V-a B



Toamna aproape că s-a dus,

Iară nouă nu ne-a spus.

Ne va fi  tare dor

 De-al  frunzelor covor,

 De mirosul merelor,

 De glasul  păsărilor,

 De copacii  coloraț i ,

 De strugurii  parfumaț i .

 

 Toamna bună și  bogată,

 Mândră,  îmbelșugată,

 Te–așteptăm cu nerăbdare

 Să vii  data viitoare.

 

 

I.TOAMNA AURIE

de Petre Maia, clasa a V-a D



E verde,  e galben,  e roșu,  e brun,

           E gri  și  mohorât acum.

 Și  nu s-aude niciun cânt,

 Copacii -s  surzi…, cerul e surd…

 

 Și  plouă… Picuri  reci  lovesc pământul

 Ce-nghite hulpav tot  cântul.

 Doar ritm…, un ritm încet și  sobru

 Plânge-n amintirea unui codru…

 

 Și  e  portacaliu pământul

 De frunzele ce și -au dat duhul.

 Văzduhu-i  plin de lacrimi albastre

 Parfumul gândurilor sihastre…

 

 Și  de pe blocurile înalte

 Se-nalță păsări  gri  și  albe.

 Și -n aripi  le  răsună melodia -

 Aceeași  ca și -n vânt:  MELANCOLIA…

 

 

I. TOAMNA AURIE

de Cozariu Sara, clasa a VIII-a B



Apoi î l  vezi… Coborând în pași  de vals

 de pe-un curent pe altul ,  ca-ntr-un dans.

 Stea de omăt,  cristal  al  Iernii ,  vine

 s-anunțe că Stăpâna a sosit  cu bine.  

 

 Apoi plonjează l in,  găsind culcuș printre

frunze

 Ce-l  privesc confuz și  puț in cam ursuze.

 Dar nu mai e mult  și ,  din pământul brun,

 Steluța se-nalță în bradul de Crăciun.

 

I. TOAMNA AURIE

de Cozariu Sara, clasa a VIII-a B

Crea ț i i  realizate sub îndrumarea doamnei profesor Iuliana Băi țan

 



Ianuarie 2023

de Petre Maia, clasa a V-a D

1 -  Ziua României  a venit ,

Iar noi  cu drag ne-am pregătit .

2 -  Minivacanța a sosit ,

Aducându-ne un sentiment fericit .

3 -  Însă bucuria n-a durat

C-aproape s-a terminat.

4 -  Cu temele ne pregătim,

La școală să venim.

5 -  O zi  mult  așteptată,  

De copii  adorată,

Moș Nicolae vine-ndată.

 



6 -  Azi  e zi  de sărbătoare

Și  de aniversare,

Un „La mulț i  ani” mare! 

7 -  Azi  e zi  obișnuită,

De iarnă pregătită.

8 -  Este frig,  n-ai  ce să faci ,

Cu haine groase te îmbraci.

9 -  Cu ghetele îmblănite

Și  cu cizme lustruite,

Pentru școală pregătite.

        10 -  O minune s-a-ntâmplat ,

       Afară totul  este alb.

 

     11 -  Străzile sunt aglomerate,

În zăpadă îngropate.  

  12 -  Însă vremea s-a încălzit

               Și  neaua s-a topit .                           

 13 -  Așteptăm cu nerăbdare

              Să mai cadă o ninsoare       

14 -  Iară data viitoare

           Va fi  o surpriză mare.

15 -  Ne aflăm la jumătate,

              De bucurii  s-avem parte!

 

 



16 -  Orașul  este decorat ,

               Parcă zici  că e pictat .

   17 -  Casa-i  toată numai culoare,

               Cu luminițe strălucitoare.                                

18 -  Bradul șade împodobit ,

               Mândru și  fericit .

    19 -  Toată lumea e grăbită,

               În magazine se agită.

     20 -  De curățenie ne apucăm,

               Casa lună o lăsăm.

    21 -  Cozonacii  din cuptoare,

               Aduc miros de sărbătoare.

       22 -  Azi  de școală am scăpat,

               În vacanță am intrat.

       23 -  Crăciunul se apropie,

               Cu sarmale și  pift ie

               Și  cu mare bucurie.

       24 -  În seara de Ajun

               Așteptăm pe Moșul bun,

               Cu darul potrivit ,                               

Să-i  urăm: Bine-ai  venit!



    Este Ajunul Crăciunului ,  iar afară a început să ningă cu fulgi  mari  și

pufoși .  Din case se aud frumoasele colinde și  râsetele cristaline ale

copii lor.

    Pe străzile pustii  se simte miros de sărbătoare.  Orașul e împodobit  cu

luminițe și  decoraț iuni ,  iar fulgii  de nea jucăuși  și  năzdrăvani creează o

atmosferă de poveste.

   Copiii  î l  așteaptă nerăbdători  pe Moș Crăciun să le pună daruri  sub

brazii  frumos decoraț i  cu luminițe,  globuri  și  beteală.  Cei  mici  i -au

pregătit  bătrânului  Moș delicioase fursecuri  și  un pahar cu lapte cald.

     Ziua de Crăciun este minunată!  Este o sărbătoare a Nașterii  lui  I isus,  a

familiei  reunite,  a bucuriei  de a f i  din nou împreună. În această zi  se

simte magia Crăciunului!

de Iftimovici Ionuț, clasa a V-a B



   Mirifica poveste a copilăriei  rămâne pentru totdeauna fidelă

strălucitoarei  ierni.  Crăiasa Zăpezii  împrăștie,  din mantia ei  argintie,  fulgi

răzleț i  ș i  jucăuși  care îmbracă natura într-o haină albă.  Povestea

copilăriei  se țese din zâmbetele copii lor cu fețe îmbujorate care,  într-un

decor feeric,  se dau pe derdeluș,  fac bulgări  și  construiesc cazemate.  Toț i

protagoniști i  sunt curajoși  eroi  de legendă aclamaț i  de public și  premiaț i

în seara magică a Crăciunului ,  de însuși  Moșul.

       Laponia…! Da! Acolo locuiește Moș Crăciun. Iarna,  pe Muntele Ureche,

spiridușii  harnici  și  destoinici  lucrează de zor la fabricarea visurilor și  a

jucării lor pentru copiii  mari  și  mici .  Nu obosesc niciodată,  pentru că se

hrănesc cu credința copii lor de pretutindeni în existența Moșului ,  iar

aceasta este incomensurabilă.  Pe de altă parte,  spiridușii  nu lucrează

întotdeauna,  ci  se și  distrează.

      Astăzi ,  atelierul  Moșului  este gol ,  deoarece are loc întrecerea tinerilor

reni,  care doresc să ducă sania plină cu jucării  peste mări  și  țări ,  la

fiecare destinatar.  De când jucării le cerute sunt tot  mai mari  și  numărul

lor crește vertiginos,  sania este din ce în ce mai grea și  este nevoie de

forțe proaspete pentru a ajunge în siguranță,  dar și  la t imp. Timpul este

preț ios și  nu este risipit  niciodată,  aici ,  în Laponia.

de Sava Theodora Mara, clasa a VII-a B



   În fața atelierului ,  spiridușii  au amplasat un carusel  imens,  în care

fiecare dintre ei  se așează în ordine.  Atelierul  Moșului  se află pe

versantul  cel  mai înalt ,  iar traseul renilor străbate pe cărări  periculoase

tot  muntele.

     La poalele muntelui ,  alături  de famili i  și  de prieteni ,  renii  participanț i

se pregătesc.  Cursa aceasta este șansa lor de a demonstra de ce sunt în

stare.  Rudolf ,  renul Moșului ,  este cel  ce va da startul.  Juriul  este format

din Moș Crăciun,  Doamna Crăciun,  spiridușul-șef  Antoine și  renul Dusher.

Invitată specială este chiar Zâna Iarnă.  Graț ioasă,  dar serioasă,  își  face

apariț ia într-o caleașcă albă,  parcă sculptată dintr-un ghețar,  trasă de

caii -vânt:  Vijelie ,  Geruleț ,  Promoroacă,  Frig-de-crapă-pietrele,  Îngheț ,

Zăpadă și  Poveste.  Toată lumea o respectă și  o iubește pe zână,  deoarece

prețuiește familia și  o unește,  este maestră în a scrie povești ,  oferă motive

de sărbătoare și  î i  place să se joace.Prezidiul  se află deasupra atelierului ,

pe norii  albi ,  pufoși .  La start  se află douăzeci  de reni emoț ionaț i ,  dar

pregătiț i  pentru această cursă.  White,  cel  mai tânăr dintre ei ,  se

antrenează de trei  ani  și  șt ie că are și  el  șansa lui .  Fie ca azi  cel  mai bun

să câștige!  

        Rudolf  dă startul ,  iar renii  pornesc întrecerea.  Tropăitul  copitelor lor

par a f i  niște aplauze la unison.  Traseul începe pe o cărare îngustă,  unde

încap doar doi  reni ,  astfel  încât sunt nevoiț i  să alerge în ordine,  că niște

atleț i .  Dar curând,  cărarea se lărgește și  poziț ia lor în clasament se

schimbă. Darling este favorit  și  este mereu pe primele locuri.  Este foarte

hotărât să câștige.



    Uralele spiridușilor se aud în depărtare.  Moș Crăciun este foarte

mulțumit și  entuziasmat că va avea un nou ren,  iar Doamna Crăciun î i

privește pe toț i  cu drag,  doar sunt puii  ei!  Numai Zâna Iarnă pare a f i

imparț ială și  distantă,  însă Moșul Crăciun o cunoaște cel  mai bine și  șt ie

că,  cu cât  pare mai serioasă,  cu atât  e mai emoț ionată.

            White se află și  el  printre primii.  Trebuie să își  conserve puterea

pentru cea mai primejdioasă și  mai grea porț iune din traseu.  Aproape de

vârf ,  cărarea este abruptă și  chiar și  cei  mai experimentaț i  reni trebuie să

fie atenț i .  Își  aude respiraț ia și  își  simte inima cum bate cu putere.

Privirea î i  este atrasă de peisajul  familiar,  Muntele Ureche fi ind locul

copilăriei  sale.  Brazii  maiestuoși  par că î l  salută și  se simte fericit .  Se află

pe ultima porț iune lată a traseului  și  galopează cu putere pentru a ajunge

în față.  A reușit!  El  și  bunul său prieten,  Darling,  sunt în fruntea tuturor.

Ultima parte a traseului  este îngustă și  speră ca în acest  an să f ie amândoi

câștigători .  Exact așa cum au visat!  Dar,  spre stupoarea lui ,  vede că o

parte din peretele muntelui ,  unde se află cărarea,  s-a prăbușit  și  nu este

loc decât pentru unul.  Se uită la Darling,  î i  vede determinarea și  își  dă

seama că nu va ceda.  În adâncul inimii  aude vocea mamei:  „Contează cum

câștigi ,  nu câștiga cu orice preț !”  Apoi o aude pe sora lui:  „O să ai  și  tu

șansa ta la momentul potrivit!"  

     Imagini  din copilărie i  se derulează în fața ochilor… S-a hotărât ,  nu

renunță,  doar încetinește și  rămâne mai în spate,  în t imp ce Darling trece

în față.  White simte că la un moment dat va deveni renul lui  Mos Crăciun.

Dar nu astăzi…



    În tribune,  spiridușii  aplaudă fericiț i .  Moș Crăciun î i  privește mulțumit,

Doamna Crăciun,  ca o mamă bună,  se bucură pentru ei ,  iar Dusher este

mândru. Moșul privește la Zâna Iarnă și  șt ie că și  ea a văzut candoarea,

credința și  loialitate lui  White.  Da…, Moș Crăciun citește gândurile,  dar

mai ales sufletele!  De unde are acest  har? Aț i  ghicit!  Zâna Iarnă i  l -a

dăruit .  El  șt ie că Darling nu este un ren rău,  ci ,  poate,  a fost  doar prea

determinat să câștige.  

           Moș Crăciun se ridică și  se apropie de concurenț i ,  fel icitându-i  pe

fiecare.  Apoi le  spune renilor că au existat  două întreceri:  una interioară

și  alta exterioară,  pe care au văzut-o cu toț i i .  La cea exterioară a câștigat

Darling,  dar la cea interioară,  White.  Crăciunul înseamnă credință fără

limită,  bunătate,  iubire,  familie!  În fața acestora,  determinarea și  ambiț ia

se clasează pe locul  doi.  Deci ,  decizia f inală este că White este

câștigătorul!! !

     Mulț imea aclamă. Toț i  s -au obișnuit  cu decizii le Moșului  care de

fiecare dată aduce aminte tuturor că spiritul  magiei  se află în interiorul

fiecăruia.  White este copleșit  de bucurie,  dar este trist  pentru Darling.  Î i

privește fața acestuia și  î l  vede rușinat și  puț in îngândurat.  Cu toate

acestea,  Darling î l  fel icită și  î i  spune că se bucură pentru el .  Fericirea este

completă alături  de familie și  de prietenii  dragi.  Este primul an când va

zbura cu Moș Crăciun!!!

        Zâna Iarnă ridică bagheta și  fulgi  albi  și  pufoși  coboară ușor pentru a

le mângâia fețele.  Petrecerea începe:  spiridușii  fac cazemate,  renii  aduc

săniile ,  chiar și  Moș Crăciun face un bulgăre pe care î l  aruncă în joacă

spre Doamna Crăciun. Cântecul veseliei  se aude pretutindeni!  Magia

Crăciunului se simte în inima tuturor,  mai ales atunci  când ști i  să împarț i

bucuria cu toată lumea.



        A sosit  mult  așteptata vacanță de iarnă.  Părinț i i  mei au decis  să

petrecem Crăciunul la bunici .  După ce ne-am făcut bagajele,  ne-am urcat

în mașină și  am pornit  nerăbdători  la drum.

           În t imp ce mă aflam pe bancheta din spate și  priveam pe geam, a

început să ningă.  Mașina se legăna ușor și ,  printre genele stufoase,  am

zăritfulgii  pufoși  care dansau prin văzduh.

           Deodată,  un fulg năzdrăvan a început să strige:

-Dă-mi voie să intru!

Am deschis geamul și  micul f luture de gheață mi-a aterizat  în palmă.

-Ce cald și  bine e aici!  De unde vin eu e tare frig…

-De unde vii?  l -am întrebat curios.

-Aaa,  este o poveste lungă.  Vin din Împărăț ia zăpezilor.  Mă odihneam pe

un nor pufos când,  un alt  nor furios ne-a lovit  și  am alunecat împreună cu

fraț i i  mei.  Vântul  ne-a amstecat și  m-am pierdut de ceilalț i  fulgi .

de Grigorescu David Alexandru, clasa a V-a D



    - Îmi pare rău!

-Nu-i  nimic!  Am avut parte de o călătorie grozavă! Am văzut munț i ,

păduri ,  orașe,  oameni,  te-am 

cunoscut pe t ine…

-Și  eu mă bucur să te cunosc.  Cum te numești?

-Mi se spune Stea de Vis.  Dar pe t ine cum te cheamă?

-David,  trezește-te!  Am ajuns la bunici .  

Năucit ,  mi-am dat seama că totul  a fost  doar un vis ,  dar,  când am deschis

palma, o lacrimă s-a 

prelins către pământ. . .  Un glas îndepărtat  îmi șoptea:  Crede în magie!

          



    Afară ninge viscolit  peste întreg ț inutul

 Și  gerul parcă a-ncremenit  aproape tot  sătucul.

 Iar lemnele trosnesc în sobă,  arzând fără-ncetare,

 Iar cerul este fumuriu și  încărcat de zale.

 

 Brăduțul l -am împodobit ,  e  seara de Ajun!

 La gura sobei ascultăm povești  despre Crăciun.

 Afară s-aud colindători ,  cântând fără-ncetare,

 Vestind Nașterea lui  I isus ca o taină mare.  

   

de Chiriac Ana Sophia, clasa a V-a D



    Iarna este ca un basm!

 Obrăjorii ,  nasul sunt

 Roșii  de la gerul crunt.

 Și  încet  încep să cadă

 Mii  de fulgi  zburând grămadă.

 

 Este noaptea de Ajun,

 Facem bradul de Crăciun,  

 Moșul vine de pe drum.

 Un cadou sub brad apare

 Și- l  deschid cu nerăbdare.  

 

 

de Banu Vlad, clasa a V-a B



    Iarna îmbracă toată țara

 Cu o haină argintie,

 Copii lor le-aduce-n suflet ,

 Multă,  multă bucurie.

 

 De vei  întreba micuț i i ,

 Vor răspunde cu elan:

 Iarna este anotimpul

 Cel  mai prețuit  din an!

 

  

de Grigore Răzvan, clasa a V-a B

Creații realizate sub îndrumarea doamnei profesor Iuliana Băițan



       Era o zi  caldă de iarnă.  Copiii  mergeau la plajă pentru tradiț ionalul

concurs „Castele de nisip de Craciun”.  Alț i  copii  savurau o înghețată

admirând concursul.  Am uitat  să vă spun.. .  suntem în Europa în anul 2046.

Încălzirea globală distrusese anotimpurile.

        Joe era și  el  la târgul de Crăciun,  dar nu se bucura ca ceilalț i .  Se gândea

cum toț i  o să își  primească mult  doritul  cadou,  mai puț in el .  De mic copil

avusese o singură dorință:  să ningă în seara de Crăciun,  așa cum citise el  în

cărț i .  Se întreba mereu dacă pătura argintie de omăt sau florile de gheață

chiar existau.  De trei  ani  renunțase să-i  mai scrie Moșului.  Tăiase toate căile

de comunicare cu Moșul.  Ștersese chiar și  contul  de pe „santa.com”,  unde toț i

copiii  își  scriau scrisorile electronice de Crăciun. Supărarea lui  era atât  de

mare,  încât își  dorea să distrugă spiritul  Crăciunului ,  astfel  încât toată lumea

să fie tristă,  așa cum era și  el .

          În dimineața zilei  de 24 decembrie,  Mosul își  verifica mesajele de pe

Whatsapp înainte de a începe marea pregatire.  Printre toate mesajele,unul i -a

atras atentia:  „Cum să faci  un milion de biscuiț i  cu un dolar în zece minute”.

„O ofertă de neratat” își  zise el ,  gândindu-se cât  t imp ar salva.  Pentru a vedea

rețeta a trebuit  să-și  introducă datele contului  său secret.  Când a deschis

rețeta,  și -a dat seama că era o păcăleală.  Supărat de t impul pierdut,  s -a

apucat să încarce cadourile în sanie.

  



         Moș Crăciun era gata de decolare.  Totul  era pregătit .  Avea nevoie doar

de zăpadă,  pentru a putea aluneca sania,  deoarece nici  în Laponia nu mai

ninsese.  Avea un generator de zăpadă,  dar când a introdus codul pentru a-l

porni,  nu s-a întamplat nimic.  

          Între t imp, Joe râdea în spatele calculatorului  de naivitatea Moșului.  Î i

furase toate datele și  dezactivase generatorul de zăpadă.  Fara el ,  Crăciunul

era distrus.

           Moșul și -a dat seama că un hacker i -a spart  contul.  Se consultă cu renii

și  elf i i  și  ajunse la decizia de a-i  oferi  o răscumpărare.  Nu avea ce bunuri să

vândă,  așa că se hotărăște să își  vândă „Fabrica de Cadouri” din lumea sa

virtuală.  Dacă va strânge suficient de multi  bani,  speră să primescă la schimb

codul generatorului.  Toate posturile de televiziune transmiteau l icitaț ia în

direct.  A vândut „Șina de Tren”,  „Sacul de Cadouri” ,  chiar și  „Fabrica de

Dulciuri” ,  dar hacker-ul  nu î l  contacta.

           Peste tot  în lume, copiii  erau triști  că nu își  vor mai primi cadoul de

Crăciun,  însă Joe se bucura de reușita lui .  Deodată,  „BREAKING NEWS”:  Moș

Crăciun vinde steaua din varful  bradului!”.  Era ultimul obiect  de neprețuit

din lumea virtuală a Moșului.  

          Văzând l icitaț ia ,  Joe își  aminti  de momentele copilăriei  sale când punea

steaua în vârful  bradului.  Și -a dat seama că sărbătoarea Crăciunului nu era

despre a primi cadouri ,  ci  despre a dărui cadouri.  Realizează greșeala

inimaginabilă făcută.  Pentru a îndrepta situaț ia ,  î i  deblochează Moșului

generatorul de zăpadă și  î l  contactează.  Î i  povestește de ce a făcut acest  lucru

și  de dorința lui  de a avea zăpadă de Crăciun. Moșul î i  promite că se va gândi

și  la el ,  dar avea un Crăciun de salvat.



            În dimineața Crăciunului ,  toț i  copiii  își  primiseră cadourile.  Chiar și

Joe.  Un cadou frumos împachetat  î l  aștepta în fața bradului.  Î l  despacheta cu

entuziasm și  găsi  înăuntru un mic generator de zăpadă.

           În scurt  t imp, Joe și  Moșul au devenit  B.F.F.  (Best  Friends Forever) ,

astfel  încât anul următor au construit  câte un mic generator de zăpada pentru

fiecare copil  din lume.

Fil ip Florea 

Clasa a VII-a A

Profesor îndrumător:  Albu Andreea Patricia

  



 Iarna-mbracă toată țara 

Cu o haină argintie,  

La copii  aduce-n suflet  

Multă,  multă bucurie.  

 

În seara de Ajun,  

Ne-ntâlnim cu Moș Crăciun.

El  împarte jucări  

La copiii  cei  zglobii .

 

O pornim apoi prin sat ,  

La colinde și  urat ,  

Să vestim că e Ajun 

Ș-așteptăm pe Moș Crăciun! 

 

                                                                Marta Florea 

                                                               Clasa:  a 5-a C

 

  



Iarna,  Alba Împărăteasa,  

Cerne fulgii  argintii  

Peste văi  și  peste munț i ,

Peste renii  cei  zglobii!

Zurgălăii  ne vestesc:  Crăciunul a sosit ,  copii!

 

Bradul este împodobit  

Cu lumini strălucitoare,

Globuri  roșii ,  argintii  

În ajun de sărbătoare!  

 

Vine,  vine Moș Crăciun!

Copii ,  să f iț i  buni!

Vine cu sania lui ,

Din înaltul  cerului.  

 

Cadouri  el  împarte 

La copiii  cuminț i ,

Colinde ei  cântă 

La bunici  și  la părinț i .

Ho,  ho,  ho,  Crăciunul a sosit!

                                                               Maia Florea 

                                                              Clasa a 5-a C

 



Iară iarna a venit  și  frunzele au pierit .  

Toț i  copiii  s -au ferit  și  imediat  s-au fericit .

 

Toț i  sănii le le-au găsit  și  la derdeluș au pornit .  

Toț i  se joacă în bătaia bulgărilor.  

 

Cu puț ină bucurie au găsit  renii  Moșului.

Soarele ușor se duce și  copiii  toț i  cu el .

 

Dimineața bucuroși  cadourile le deschid.  

 Crăciunul a venit!

 

Mihai Grigorescu

Clasa a VI-a A

Profesor îndrumător:  Albu Andreea Patricia

 

 

  



                                              

 

        Pădurea parcă a ȋngheţat atunci  când fantasma cea geroasă a

transformat codrii  de aramă ȋn munţi  mari ,  ȋmpodobiţi  cu stele.

         Da,  aşa este,  a venit  iarna . . .  Iarba a fost  ȋnlocuită de un strat  gros de

zăpadă pură,  care străluceşte atât  de aprins ȋn pulberea de raze ȋncât abia te

poţi  uita la el .  Florile viu colorate au făcut loc bujorilor de cristal  de la

geamuri,  cântecul păsărilor a plecat pe alte meleaguri ,  iar nouă ne-a lăsat

sunetul  gerului  care vâjâie puternic afară.  Lacul albastru este doar o

ȋnchipuire acum … Crivăţul  l -a transformat ȋntr-un mare pod de diamant.

Singurul din acest  peisaj  argintiu este un cal  alb,  cu ochi albaştri ,  care se

plimbă ȋncet pe poteca acoperită.  Este chiar Iarna în persoană! Aceasta ȋşi

admiră opera de artă pe care cu greu a terminat-o.  Acum este t impul să se

odihnească.  

        Gerul parcă s-a mai domolit  puţin,  iar fulgii  moi cad uşor pe pământul

alb.  Iarna stă sub salcia plină de o puzderie de stele căzătoare.  Totul  este

liniştit  acum sub privirea de gheaţă a Majestăţi i  Sale,  care controlează cu

uşurinţă cursul naturii  albe.  Dar dintr-o dată,  l iniştea este ȋntreruptă de un

băieţel  a cărui sanie alunecă uşor pe dealul  scânteietor.  Ȋnsă,  Iarna nu-i  dă

importanţă.  Stă l iniştită …

         Bine ai  venit ,  zeiţa noastră de argint!

Alexandra Chiru

Clasa a VI-a A

Profesor îndrumător:  Albu Andreea Patricia

 

 



           „Nu am dat greş,  ci  pur şi  s implu am găsit  10.000 de idei  care nu

funcţionează.”-  Thomas Eddison 

          Este citatul  care cred eu că mă reprezintă,  pentru că drumul

către poezie a fost  pentru mine un drum întortocheat şi  pl in de

încercări  şi  eşecuri .  La început gândul meu era să mă pregătesc pentru

a f i  medic și  în clasa a III -a am luat men ț iunea 2 la faza naţională a

unui concurs de medicină şi  locul  1 pe Bucureşti ,  apoi  am încercat t imp

de un an întreg să creez un roman care a început ca o autobiografie  și  s-

a sfârșit  într-o aventură fantastică,  însă destinul ,  pesemne,  m-a atras

pe acest  drum în viaţă.

          Dar nu î i  pot uita niciodată pe toţi  cei  care m-au adus aici  și  nici

cum am ajuns să scriu poezii ,  aparent din pură întâmplare.  De aceea,

bunica mea ocupă un loc special  în sufletul  meu,  pentru că m-a ajutat în

tot  ce am înterprins și  că a avut încredere în mine,  alături  de prieteni ,

profesori  şi  celelalte persoane care m-au încurajat  să devin ceea ce sunt

azi.

Șerban Cristescu

  



   E toamnă, frunzele cad,

   Și  în căderea lor,

   Ne aduc aminte că și  oamenii  decad,

   Cum și  eu cobor.

 

   E toamnă, frunzele pline de dor,

   Pe pământul gol  coboară,

   Se îmbrăț ișează într-un straniu amor,

   Într-o tristețe tomnatică,  amară.

 

   Ele,  artiste pe t imp de vară,

   Decad,  rând pe rând,  întregul cor,

   Ca,  brusc,  singure și  triste să moară,

   Cum și  oamenii  din public mor.

 

   Această scenă macabră se tot  repetă,

   În f iece an,  în f iece naț ie ,

   Mereu la fel ,  fără vreo diferență discretă,

   Opera regizorului  din ceruri ,  rodul l ipsei  sale de inspiraț ie.

 



 Și  totuși  șubreda scenă dăinuie,

 De milioane de ani ,

 Pe ea joacă aceeași  piesă desuetă,

 Aceiași  actori  l ipsiț i  de bani.

 

   Frunzele au murit ,  s -au dus,

   Și -au dat duhul prea repede,

   Și  soarele de tristețe a apus,

   Văzându-le înșirate pe lespezi  de cremene.

 

   Prea repede au plecat acolo,  sus,

   Către ceruri ,  către rai ,

   Acum domină frigul ,  un intrus:

   S-au dus ciobanii  de pe plai ,

 

   S-au dus miresmile de vară,

   În loc f lorile să mă îmbete,

   Crivățul mă ciupește de nară,

   Vin fulgii  din cer,  albe cete.

 

   Ca o hoardă de mongoli ,

   Omoară totul  în calea lor,

   Răspândesc friguri  și  boli ,

   Până ce în lumina soarelui ,  ei  mor.

 

 



   Pe urmă se nasc alte frunze,

   Viețuiesc și  apoi cad,  smulse de vânt.

   Cu pământul se sărută pe buze,

   Vântul  poartă cu el  al  lor trist  cânt.

 

   Î l  poartă în zări ,

   Peste mii  de hotare,

   Peste mări  și  peste țări ,

   În urechea celui  ce-i  dă ascultare.

 

 

 



    A venit  toamna, ne-a adus școală,

   Dar,  după ce ne-a pus în oală,

   Aduce frigul  și  a frigului  boală,

   Cadavre,  leșuri  pe a străzii  dală.

 

   Unde vedeț i  voi  un covor

   Imaculat ,  multicolor

   Și  frunze în divin zbor

   Și  de vacanță dor,

 

   Eu văd jale,  moarte,

   Eu văd ceruri  înnorate,

   Copacul ce plânge,  nu mai poate,

   Speranțe distruse,  vise sparte.

 

   Căci  acești  copaci  fac un sacrificiu

   Ca să ne dea din al  lor deliciu

   Și  noi  din el  să facem un viciu,

   Fructele să le-ndulcim, ce capriciu!

 

 



   Și  păsările ce tot  anul ne veselesc

   Uite că acum ne părăsesc,

   În afară puii  și - i  cresc

   Unde frunzele mai trăiesc.

 

   Și  totuși  oamenii  numai la toamnă se gândesc,

   Cu vorbe de laudă pururi  se obosesc,

   Săracii  dovleci  pentru ea î i  cresc,

   Le mâzgălesc fețe,  î i  scobesc.

 

   Colindă din casă-n casă,  ca de Crăciun

   Se-mbracă-n cearșafuri ,  ca un nebun

   Nu vedeț i ,  oamenilor,  c-a furat ce-i  mai bun?

   Că bucurii le ni  le-a făcut scrum.

 

   După ea trebuie să vină-ndat’ ,

   Iarna să facă curat ,

   Peste leșuri  să aștearnă un alb imaculat ,

   Până ce frunzele vor fi  reînviat.

 

 

 



     Din pământ răsar gheare,

   Din ce fu odinioară copac,

   Î i  cad podoabele la picioare,

   Vine iarna în ț inutul  dac.

 

   Ce fu ieri  verde,

   Astăzi  e arămiu,

   Omul în fața lui  vede,

   Frunzetul  ruginiu.

 

   Omul vede și  se-ntreabă:

  „Frunzele aistea cine le cară?”

   Inima nu visează oarbă,

   După ce vine la primăvară.

 

   Fuge-n casă,  ignorant,

   Cu o mătură are să iasă,

   Să adune mortăciunile,  că asta-i  important,

   Nu pomul ce-i  pune mâncăruri  pe masă.

 

 

 



    Și  frunzele zbor,  plutesc toate,

   Ca un roi  de f luturi  slabi ,

   Răspândind un iz de moarte,

   Printre copacii  bravi.

 

   Ele zbor,  plutesc de zor,

   Aștern lumii  frumos țol,

   La războiul  suferințelor au tras covor,

   Acoperă pământul ,  dar cine le acoperă sufletul  gol?

 

   Și  acest  spectacol  tragic,

   Î l  uităm prea repede,

   Când vine aerul de iarnă,  magic,

   Ne îngheață,  de la creier până la degete.

 

   Frunzele mor și  ele,

   Când vine zăpada din ceruri ,

   Brazii  se usucă-n case,  prefăcuț i  în surcele,

   Crengi schiloade cu beteluri .

 

   Sub ștreanguri  de beteală ne bucurăm mereu,

   Ne fericim în fața lemnelor ce ard,

   Dăm mese împărătești ,  zi le-ntregi  somptuos dineu,

   Pe străzi  răsună cântecele vreunui bard.

 

 



      Eu cred că tu ț i i  minte

   Că eu am fost  foarte cuminte,

   Și  îț i  trimit  o scrisoare,

   La Polul  Nord cel  mare!

 

   Eu aș vrea să ști i

   Că mie Crăciunul îmi aduce bucurii .

   Îmi aduci  un cadou mare,

   Sau unul mic,  nu-i  cu supărare.

 

   Eu aș dori  pace,  bunătate

   Și  un lego mic,  dacă se poate.

   De Crăciun,  în acea noapte,

   Bucuria se împarte.

 

   Mama ar dori

   Cosmetice,  cred că ști i ,

   Ar mai dori  niște cărticele

   Și  niște mărgele.

 

   

.



     Tata ar dori  beculețe,

 Și  niște cauciucuri

 La final  cabluri  crețe,

 Ambalate cu ciucuri.

 

 Vlăduț  ar vrea multe,

 Bani,  haine

 Bobmboane

 Și  cărț i  mai culte.

 

 Pentru Zina,  sănătate,

 Și  o pungă cu de toate.

 

 



     De la prima ninsoare,  fulgii  prin văzduh roiesc

   Și ,  ca mici  stropi de argint cu a lor frumusețe ne orbesc.

   Toț i ,  cu nasurile l ipite de geam,

   Așteptăm să se deschidă al  cerului  sesam.

   Muț i  de admiraț ie  ne minunăm,

   Dar apoi ieșim din casă și -n picioare î i  călcăm.

 

   Biata zăpadă scârțâie sub opinci ,  urlând după ajutor.

   Dar noi în pace n-o lăsăm și  fulgii  mor.

   Și  uite așa,  ce are iarna pentru noi mai bun,

   Este zdrobit  de cauciucurile mașinii  vreunui nebun.

Uite așa pulberea unui ceresc vis ,

   E aruncată în scrumiera cenușii  de stele,  în prelungul său abis.

 

 

 



   Să închin acest  pahar,

   Anilor ce tot  mai trec,

   În cinstea lor,  un vin dulce-amar,

   În cinstea trecutului  cu atât  mai sec.

 

   Azi  punem în sicriu,

   Anul Vechi,  împovărat de o cocoașă,

   Și  azi  vede lumea,  viu,

   Anul Nou,  în mâini de moașă.

 

   Azi ,  în această noapte,

   Ne construim un nou destin,

   Să nu mai zăbovim peste neîmplinite fapte,

   Și  nici  peste alt  pahar de vin.

 

 

 

 



 Azi ,  marea noapte și  micile ei  stele,

 Asistă la o nouă scenă,

 Se dau în lături  roșii le perdele,

 Se ivesc actorii ,  îmbujoraț i  de jenă.

 

 Să vedem noi speranțe,

 Glorie,  faimă,  măi băieț i ,

 Să ne fie cu noroc în romanțe,

 Să începem anul beț i !

 

 



    Nu știu de ce,  nu știu cum,

   S-o face că oamenii  ăstui  popor bun,

   Oameni pentru care sufletul  mi-l  consum,

   Oamenii  care se scaldă în a soarelui  meu glorie,  vor ca eu

să apun.

 

   Mă atacă vehement,  fără încetare,

   Și  când sunt în plina mea forță de creare,

   Vine poștașul  cu scrisoare după scrisoare,

   Nu v-o f i  milă,  nu de mine,  ci  de viața unei secretare?

 

   Dar nu mă miră,  voi  doar vă faceț i  treaba,

   Căutaț i  în poezii  greșeli  cât  boaba,

   Și  când nu găsiț i ,  vă smulgeț i  barba

   Și ,  când scrieț i ,  stricaț i  hârtie degeaba.

 

 



    Ce mai scrieț i  fără rost?

   Cum vă vibrează degetele într-un ritm anost ,

   Scrieț i  epistole cât  o zi  de post ,

   Scrieț i ,  scrieț i ,  dar scrieț i  prost.

 

   Și  vă mai lăudaț i ,

   Că sunteț i  niște învățaț i ,

   Dar,  la ce venituri  încasaț i ,

   Ar f i  mai bine cu altcineva să vă comparaț i !

 

   Și  totuși  crit icaț i  ale mele rime,

   Dar oglinda spune,  și  spune bine:

 „Degeaba tot  te uiț i  la  mine,

   Că te vezi  numai pe t ine!”

 

   

 

 



  Ce nu știț i  voi  e că poezia-i  eternă,  doar crit ici le pleacă,

   Și  că,  să scrii  poezii  e  ca și  cum ai  scoate apă din piatră seacă.

   Și ,  deși  șt iu că oamenii  ca voi  nici  lui  Eminescu nu i  se

apleacă,

   Vă spun: nu mai râdeț i  de oamenii  care încearcă.

 

   Voi  pierdeț i  ș i  fără să încercaț i ,

   În oceanul vieț i i  nu înotaț i ,

   Că oricum vă înecaț i ,

   Pe plajă,  unde gunoaiele vi  le  lăsaț i .

 

   Vreau să vă mai spun că eu nu sunt afectat

   De cei  ce crit ică și  niciodată n-au creat.

   Voi  vreț i  să faceț i  întreg poporul ăsta ingrat ,

   Și  cu asta am terminat.

 

 



Dragul meu coleg,

Prietenie încă de-ntâia oară,

Dintre toț i  nici  n-a trebuit  să aleg,

Așa o frumusețe rară.

 

Păru-ț i  este holdă de secară,

Ochii ,  apa unui l impede râu,

Cuget pur,  cântec de vară,

Umerii  laț i ,  subț ire brâu.

 

Felul  tău glumeț  de a f i ,

Purtarea degajată,

O floare,  ce veșnic nu se va ofi l i ,

O Gioconda fără pată.

 

 

 

 
 



Cum ai  ales prieten,  un suflet  mohorât?

Poate contrastele se atrag. . .

Cu frumosul din t ine,  tu m-ai  omorât,

Veselie ce nu pot să ț i -o sustrag.

 

O,  tu,  rază printre nori ,

O,  tu,  prieten drag,

Ce te-a făcut din rai  să cobori ,

Să-mi treci  al  sufletului  prag?

 

În zâmbetul  tău prea des m-ai  prins,

Pentru tine viața-i  un vis ,

O făclie,  un foc aprins,

O piesă de teatru,  demnă de bis.

 

O,  aste cuvinte din care trag eu atât  folos,

Nu-s din cât  trebuie,  nici  o miime,

Și  sunt atât  de prisos,

Să-ț i  spună cât  ț in la t ine!

 



Și  totuși  scrie al  tău poet,

Pe-o hârtie-nșiră lumea toată,

Deapănă epistole,  hârti i  de cornet,

Emoț i i  ș i  suferințe ce le poartă.

 

Și ,  cât  șed eu pe un gând,

Mereu pare o cl ipire,

Pe lângă eternitatea ce,  trecând,

Pune la încercare a noastră unire.

 

Însă pe hârtie îț i  fac o făgăduială,

Că,  de când întâia oară te-am privit ,

Până când va muri astă iscăleală,

N-o să te uite ăl '  bătrân ramolit .

 

Și  să-mi făgăduiești  și  tu,

Cât a ta cerneală pe hârtie are să rămână

Să-mi spui în gând,  chiar acu’

Că o să-l  ț i i  minte pe profu’  de română.

 



 

Când ăste hârti i  vor îngălbeni

Și  t impul repede va pleca,

Când mult  vom îmbătrâni,

Aceeași  amintire peste noi  va veghea.

 

Până atunci  am să mă bucur de t ine,

Copil  mic,  pici  zglobiu,

Am să te sorb din întunecime,  

Să te privesc pe ascuns,  cum bine știu.

 

Să primesc ce mi s-a dat ,

Singurătatea să nu mai doară,

Să râmâi pe tron înscăunat,  

Până să te strice. . .  o  fecioară.

 

 

 



 

Să rămâi de viață bucuros,

Să-ț i  f ie  sufletul  fără rană,

Să nu te-nchizi  ca mine,  de prisos,

Să cânț i  în cușcă o soprană.

 

Să rămâi,  cât  poț i ,  copil ,

Să nu-mi urmezi mie,  

Bucură-l  mereu pe al  tău calofi l ,

Să-ț i  mai scrie o poezie.

 

 

 



   E noapte,  târziu. . .

   Băiețelul  dă pătura de-o parte,  jos pune un picior,

   Se ridică din pat ,  părinț i i  nu știu,

   Prelung scârțâie al  ușii  zăvor.

 

   Împinge ușa,  balamalele gem,

   Sub picioarele goale scândurile screm,

   Tipti l ,  ștrengarul copil  pășește,

   În negrul nopț i i ,  ochii  își  mijește.

,

   Face-un pas,  apoi stă la pândă,

   Vreun sunet să audă,

   Un zgomot. . .  ș i -a împietrit

   Chiar la al  tatei  sforăit .

 

   Deschide-ncet ușa către camera de zi ,

   Face-un pas și -o închide la loc,

   Dar,  când se-ntoarce,  ce să vezi?

   În întuneric sclipesc niște ochi de foc.

 



   Ochii  dispar,  apoi ceva mișcă

   Și  simte cum picioarele î l  pișcă,

   De pijama se freacă motanul-virtuoz

   Dragul de Berlioz.

 

   Copilul  î l  ridică,  î l  pune pe canapea,

   Și - i  face semn să fie cuminte.

   Pisica î l  ascultă,  parcă ar avea minte

   Și  de departe î l  veghea.

 

   Copilașul  orbecăiește după cheie,

   De cârlig agățată strălucea,

   Lângă geam luna o lumina.

   Și  deodată î i  vine o idee.

 

   Fuge repede până la bucătărie,

   Trage de sub masă-un scăunel ,

   Se cocoață pe el ,

   Cheia o ia și  descuie.

 

 



      Broasca clănțăne o dată

   Și - i  arată lumea lată.

   Î i  dă stelele care ca ziua luminează

   Și  copilul  se minunează.

 

   Pune cheia-n buzunarul peticit ,  la  păstrare.

   Iese în curtea cea mare,

   Se uită la lună cu o mare admirare,

     Ca și  cum îl  întrece pe marele soare.

 

     Se-ntinde pe iarbă,

     Se uită la stele fermecat,

     Le privește,  de vrea să le soarbă,

     De valsul  lor împietrit ,  se lasă purtat.

 

     Doarme-n frig,  dar numai frig nu simte,

     Lumina astrelor parcă-l  minte.

     Se visează călărind comete,

     Se vede cu soarele făcând din hârtii  cornete.

 

 



      Pribeag pe străzile de asfalt ,

   Pe piatra neagră ca de smoală,

   Pe cărări  încinse de cerul  înalt ,

   Prin meleaguri  pârjolite de boală.

 

   Prin pustii le  omenirii ,

   Prin mlaștini ,  ce-au fost  orașe odată,

   Prin ororile,  ce-i  năzăresc închipuirii ,

   Poartă un om, propria-i  soartă.

 

   Prin păduri  bântuite de strigoi ,

   Prin culmi de zăpezi  împrejmuite,

   Prin văi  întregi ,  unde șoareci  mișună prin gunoi,

   Prin vaduri  secătuite.

 

Prin câmpul de bătălie,

   Ce-ntreaga lume a fost ,

   Acum se-ntreabă ce va să f ie ,

   Ce are să se-aleagă din el  și  din unicul  său rost.



       Căci  el  a venit  aici  să găsească viață,

   Dar află doar urmele unui trecut apus,

   Află încă o lume care îngheață,

   Alte speranțe ce printre degete i  s -au scurs.

 

   El  a cutreierat Universul  în lung și -n lat ,

   Pentru elementul care stă cel  mai presus,

   Însă nici  aici  n-a găsit  ce-a căutat ,

   Ultima lume și  ea s-a dus.

 

   Tristețea î l  umple până-n vine,

   Pe când își  dă jos masca și  moare sufocat de vânt,

   Fără nimeni care-n numele lui  să se-nchine,

   Moare ultimul om de pe Pământ.

 

 



          Zâmbetul  viclean,

   Părul bălan,

   Cu ochii  mă ucizi ,

   Vreau să mă lași ,  dar tu mă prinzi.

 

   Știu că mă minț i ,  mereu am știut ,

   Ar trebui să te urăsc,  dar nicicând n-am putut!

   Vreau să-ț i  dau iubirea ce o ț in în mine,  

   În brațele tale să mă lepăd de rușine.

 

   Vreau obraji i  să ț i - i  tăbăcesc,

   Să-ț i  arăt  cât  te iubesc,

   Și  vreau și  tu să mă săruț i ,

   Să mă ațâț i ,  să mă asmuț i .

 

   Vreau să te pierd,  tu să nu mă asculț i ,  

   Vreau să te câștig,  tu să te lupț i ,

   Vreau să mă-nvingi ,  să biruiești ,

   Și  iar să mă amăgești .

 



           Dintre toț i  te-am ales pe t ine,

   Și  tu n-ai  ochi pentru mine,

   Și  când o să te caut ușuratic ,

   Tu o să mă gonești ,  pragmatic.

 

   Nu recunosc,  dar a fost  iubire,

   Am văzut viitorul  în a ta privire,

   Felul  cum îmi vorbești  pe șleau,

   Mă face și  mai mult  să te vreau.

 

   Mă împingi ,  mă tragi  din nou,

   Azi  la nuntă,  mâine în cavou,

   Și  nu ești  deloc cuminte,

   Ce ț i -o trece prin a ta minte?. . .

 

   Să ne contopim într-unul,

   Tot  răul și  tot  bunul,

   Să rămânem așa măcar o cl ipă,

   Chiar dacă o savurăm în pripă.

 

 

 

 



          Și  până atunci  să tot  visez,

   Cu ochii  deschiși  să-mi tot  imaginez,

   Cum în brațe tu mă ț i i ,

   Să mă uit  la t ine,  fără să ști i .

 

   Să te privesc din întuneric,

   Doar hârtiei  să f iu l iric ,

   În colțul meu să tot  amân ziua când o să-ț i  spun,

   Că după tine sunt nebun.

  

   Cufundat în poezie,  să stau fără curaj ,

   Să nu pot sparge al  rușinii  grilaj ,

   Să tot  j induiesc,  

   La cele ce-n fața mea sălășluiesc.

 

   Of ,  cât  o să-mi aluneci  printre degete?

   Când o să-i  pui iubirii  pecete?

   Când o să uiț i  de aste paiațe,

   Când o să-mi cazi  iar în brațe?

 

 

 

 



            Iubirea-i  oarbă,  te văd numai pe t ine,

   Viața pleacă,  dar dacă la un suflet  ai  ț ine,

   Nu m-ai  lăsa ca pe-un broscoi  pe nufăr,

   Acolo,  prizonier,  în iaz să sufăr.

 

   Ia-mă iar,  iar în vals ,  

   Același ,  pururi  un amor fals ,  

   Ne zicem unul altuia otrăvite minciuni,

   Alergăm după iubire,  ca niște nebuni.

 

   Cădem în vals ,  iar și  iar,

   Bem cucută din același  pahar,

   Pentru ei  părem de-a dreptul  lunatici ,

   Unul celuilalt ,  suntem ostatici .

 

   Ah,  ce blestem e astă iubire!

   Cum mă duce la pieire,

   O,  tu,  frumusețe fără folos,

   Te prefaci  în trecut dureros!

 

 

 

 



          O,  iubire,  câte inimi tu frângi ,  

   Le arunci  pe mii  de stânci ,

   Două jumătăț i  de suflet ,  sparte-n mii  de bucăț i ,

   O cl ipă-n rai  și  eternitate-n pustietăț i .

 

   O,  tu,  mare zeu Shiva,

   Îngerul morț i i ,  cioara,  griva

   Cum pe dinăuntru mă mănânci ,

   Îmi rozi  sufletul  din miezurile-i  adânci.

 

   Iubirea,  un cuvânt înfricoșător,

   Când te gândești ,

   Că noaptea vine Cupid în zbor,

   Te adoarme într-un vis  și  nu te mai trezești .

 

   Dragostea,  ce cuvânt de groază,

   Să trăiască omul fără să vază,

   Decât pe cel  ce î l  iubește,

   Doamne,  dragostea mă îngrozește.

 

 

 

 



           Și  cine-o sta de bunăvoie,  cine nesil i t  iubește,

   Cine cu voia sa,  inima și -o perpelește,

   Cum ne întrebăm „a fi  sau a nu fi?”

   Dar nu dacă am iubi?

 

   Să iubești  pe cineva,  până în vârf  de nas,  

   Și  f iece pas să-ț i  f ie  un faux pas,

   O,  tu iubire rea,

   Faci  inima locului  să nu mai stea.

 

   Și  te-apropii  cu pași  de vals ,

   Îmi ceri  mâna,  „Veux tu une danse?”

   Și  până împotrivit  să rag,

   Brațele tale spre t ine mă trag.

 

   Picioarele singure spre t ine mă duc,

   Obraji i  îmi roșesc,  ca arși  pe rug,

   Când ț i -am luat mâna,  deja nu mai era dans,

   Doar a ta dulce vrajă,  une transe.

 

 

 

 



            Ăst ’  moment nu-l  voi  uita,

   Până în sicriu bine voi  sta,

   Pot  să și  mor după acest  vals ,

   Să f iu sedus cu pași  de dans.

 

   Și  să mor,  să mă prăpădesc,  

   De zeii  așa voiesc,

   Să mor în dulci  suferinț i ,

   Învăpăiat ,  aproape să mă simț i .

 

 

 

 

 

 



             Iubirea ucide,

   Dar ei ,  niciodată,  nu ț i -o spun!

   Toată lumea ț i -o întinde,

   Ca pachetul  de tutun.

   Prea repede se prinde,

   Face vieț i le  normale,  scrum,

   De t ine-mi aduc aminte,

   Iau telefonul și  te  sun:

 

   Vreau să văd ce mai faci ,

   Dacă ț i -e  rău,  dacă ț i -e  bine,

   Și  tu,  iar și  iar,  mă ataci ,

   Dai  vina repede pe mine.

   Dar,  și  de nu mă placi ,

   Mă gândesc numai la t ine,

   Și  nu știu cum să fac,  cum să te-mpac,

   Cum să ne iubim, în f ine. . .

 

 



   În jurul tău,  nu știu ce spun, 

   Și  nici  tu nu ști i  prea bine,

   Am greșit  și  îmi asum,

   Iubirea-i  demență-n sine,

   Alerg după tine ca un nebun,

 

   Alerg și  alerg,  pentru că fără t ine,

   Ziua de mâine nu mai vine,

   Poate că azi  se termină totul ,  cine știe,

   Așa că ț ine-te bine!

   Pentru că,  dacă o să se termine,

   Vreau să ne aducem aminte,

   Cât  de tare se simte,

   Iubirea care nu minte,

   Iubirea,  care rău ne mai aprinde!

   

 

 

 

 

 



  

Iubirea ucide,

 Dar nu mai e nimic acum,

 Verile toride,

 Sunt doar ierni ce nu apun.

 Dacă în brațe,  iar m-ai  prinde,

 Pentru ultima dată,  să f ie un final  mai bun,

 Flacăra pâlpâie,  se stinge,

 Pentru ultima oară,  te sun:

 

  Îț i  spun că mi-e dor,

   Că mă doare și  pe mine acum,

   Chiar așa vrei  să apun,

   Să plec undeva să mor?

   Chiar dacă totul  e scrum,

   S-o facem de dragul amintiri lor,

   Până la capăt-i  lung drum,

   Dar picioarele mă dor. . .

 

 

  



  

   Și  amintiri le dor,

   Taie greu,  taie adânc,

   Greu se duce vechiul  amor,

   Greu se duc nopț i le ,  când plâng,

   Moare și  iubirea,  prea ușor,

   Mor și  inimile,  tot  se frâng,

   Mor și  eu,  îț i  voi  duce mult  dor,

   Dar,  înainte să plec,  trebuie tare să te strâng.

 

   Amintiri le tot  mai dor,

   Să rămân nu e ușor,

   Dar și  să fug e greu,

   Când mă gândesc la t ine mereu

   Încerc să uit  ce a fost ,

   Dar n-are niciun rost ,

   Încerc să-mi aduc aminte de vremurile când îmi era bine,

   Dar nu mai am amintiri  fără t ine.

 

 

 



  

     Iubirea ucide,

   Omoară în tăcere,

   Gândurile perfide,

   Ascunsa durere,

   Vorbele acide,

   Ale minț i i  tenebre,

   Luminile l ivide,

   Două suflete ce nu vor mai f i  l ibere,

   Înlănțuite pe vecie,

   Cu lanțuri ce ne aparț in,  mie și  ț ie.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



  

    Mereu pare că stă să plouă,

   Cum norii -n cer vin cu pași  de dans,

   Cade ici -colo,  câte-o rouă,

   Ne ț in pururi  în suspans.

 

   Nu știu cum, nu știu de ce,  

   Nu știu cum se face,

   Cum titanul plumburiu vrea mereu să plece,

   Mereu în mișcare,  fără pace.

 

   Ah,  norule,  f iu risipitor,

   Cum te desparț i  de a ta coroană,

   De podoabe,  cum te lepezi  așa ușor,

   Le pierzi  în a ploii  broboană.

 

   Voi ,  de fapt,  sunteț i  ca noi ,  

   Unul după altul  vă-mbulziț i ,

   Ca după un cioban turma de oi ,

   Ploaia voastră ne face fericiț i .



  

 Din a voastră tristețe,

   Se naște ceva nou,

   O mare frumusețe,

   Din a pământului  cavou.

 

   După a voastră suferință,

   Viața gonește crunta moarte,

   Se nasc f lori ,  eterna biruință,

   Durerea-n aer să v-o poarte.

 

   O,  tu,  Uranus,  zeu primordial ,

   Faci  din Gaia să răsară,

   Aer primăverial ,

   Frumusețe rară.

 

   Iubesc și  copiii  tăi ,  la  rândul lor,

   Dar,  spre deosebire de t ine,

   Ei  vin,  pleacă și  mor,

   Bucuria pleacă,  dar ce mai vine?

 



  

   Însă oamenii  se ascund,

   De mămica noastră din cer,

   În casele lor,  la căldură asud,

   Lasă ploaia,  un biet  șomer.

 

   Lasă inimi să se rupă,  

   Plânsete neauzite,

   Lacrimi păstrate bine-n cupă,

   Pe trotuare risipite.

 

   O,  voi ,  norii  mei,  cât  sunteț i  de triști !

   Uranus,  cine te-a blestemat,

   Să plângi și  inimile să nu le miști ,

   Să umpli  Dunăre și  Eufrat. . .

 

   Oameni ignoranț i  stau în casă

   Și  acolo scriu,  scriu și  iarăși  scriu

   Baliverne,  pixul nu-l  mai lasă,

Din mână,  până-n sicriu.

 



  

  

 

   Of ,  nimănui nu-i  mai pasă,

   De al  planetei  acoperământ,

   Indiferența-i  mai mare coasă,

   Decât cea ce te-a dus în mormânt.

 

   Așa și  eu în sinea mea plâng,

   Lacrimi,  ce-n suflet  le  pun,

   Pic cu pic le strâng,

   Până se dezlănțuie un taifun.

 

   Neam de oameni plicticoși ,

   Zei  mici ,  muritori ,

   Se tot  cred ei  frumoși ,

   Dar nu văd printre nori. . .

 

 

 

 



  

  Acest  poem minunat i  l -am dedicat

   Acelui  joc ce dintotdeauna m-a pasionat,

   Unde arta și  matematica se-mbină 

   Într-o odă divină.

 

   Alb pe negru,  negru pe alb,

   Jucătorul bun,  jucătorul slab

   Gafele și  străluciri le sunt totuna

   Când timpul expiră și  ceasul va suna.

 

   Acest  joc a rămas timp de milenii  o parodie

   La a societăț i i  anarhie

   Despre cum moare un întreg popor

   Pentru a salva un rege,  ce-l  duce la abator.

 

 

 

 



  

  Mai întâi  pionii  pe tablă sunt amplasaț i ,

   În fața pieselor sunt un scut de opt fraț i ;

   Pe cât  de mici ,  pe atât  de plini  de potenț ial

   Dac’  ajung pe al  tablei  opus mal.

 

   Așa că pionii  mereu înaintează

   Toț i  după putere înnebuniț i .

   Iarnă,  vară,  ploaie,  nu contează

   Cu orice preț  îș i  răzbună fraț i i  căzuț i .

 

   Calul ,  în schimb, face un salt  mare

   Peste orice problemă sare călare.

   Tot  țopăie,  parcă de diavol e mânat,

   Până de nebun e legat.

 

 

 

 

 



  

  Călărețul nostru n-are grij i  în viață,

   Sare-nainte,  înapoi și  iar în față.

   Trece peste regină ca pe lângă o paiață,

   Sare pân’  la regele neputincios cât  o rață.

 

   Nebunul nu seamănă deloc c-un cal ,

   Căii  sale-n viață el  e  mereu loial

   Și  nebuneasca-i  energie poate s-o folosească

   Să traverseze tabla,  sau de un pion să se poticnească.

   

   Nebunul depinde de celelalte piese

   Dacă-i  nebun bun sau nebun prost

   Depinde de jucătorii  de lângă mese,

   Dacă nu cumva creierul  le  ț ine post

 

   Tura-n schimb este o piesă fără capricii .

   E bine orișicând s-o ai

   Că dacă frâul l iber i - l  dai

   Mănâncă toț i  pionii ,  micii .

 



  

Măi,  pe tură te poț i  baza,  

   Până și  regina te poate părăsi

   Până și  nebunul poate-nnebuni

   Dar ea e mereu a ta.

 

   Tura,  ca o mamă drăgăstoasă,

   De toate are o gri jă riguroasă

   Pe rege mereu î l  protejează,

   Și  coloana l iberă strașnic o controlează.

 

   Dar distracț ie  adevărată vine când le dublezi

   Împreună taie tabla,  fug de nu le vezi

   Au ele două o putere de nici  nu crezi

   O forță imensă,  pe care,  de bine o folosești ,

   Partida n-o pierzi!

 

 

 

 

 



  

   Regina este o alegorie la viața noastră

   Cu puterea ei  cea mare,  cu graț ia-i  măiastră

   Totul  calcă-n picioare

   Și  de bărba-su în pion o doare.

 

   Ea î i  mână pe toț i  la  război

   Face haos,  piesele zboară-n roi

   Însă când cu regina adversă privirea-și  intersectează

   Mare măcel  mereu urmează.

 

   Și  ajungem în sfârșit  la rege,

   Cea mai înaltă piesă,  puternic el  se crede

   Dar el  niciodată de lașitate n-are să se lepede

   Mereu în spatele turei  el  merge,  

   Și  din pioni își  face-un zid inexpungabil

   Și - i  lasă pe restul  să-i  completeze visul  nobil .

 

 

 

 



  

    Pentru că el ,  așa neputincios cum este,

   Cu deziluzii  de grandoare stă să se-mbete,

   Își  imaginează că-i  stăpânul etern al  tablei ,

    Vis  copilăresc

   Pe care ambii  cu fiecare mutare și - l  hrănesc.

 

   Marele împărat onorează cu prezența

   Doar când celorlalte piese le este constatată absența

   Și  ademenește pionii  rămași ,  cu glas mieros:

  „Hai la bunica,  apropie-te,  mai bine să te miros!”

 

    Asta-i  tragedia în alb și  negru

    Cu stimabila Delia nu e din păcate

   Astea au fost ,  măi tată,  măi frate

   Dramele pe șaiși -patru de pătrate

   Asta-i  soarta pieselor etern martirizate

   Ăsta-i  cugetul  meu,  demn de vreun Socrate.

 

 

 



  

   Stau,  șed,  exist  în fața oglinzii .

   Oglinda stă,  șede,  există-n fața mea

   Și -un băiat  într-ânsa se contemplă pururea,

Își -mpopoțonează părul ,  își  scobește dinț i i . . .

 

   Se uită cu adâncă mâhnire la valurile de pe frunte,

   Își  privește sprâncenele,  ce peste mare fac punte,

   Urechile ca cochili i le  de melc î l  enervează,

   Dealurile de pe cârnul nas în frustrează,

   Coșul de pe bărbie de-a dreptul  î l  contrariază,

   Își  vede l impede toate defectele și  cedează.

 

 

 

 

 



  

„Sunt tot  numai un cucui,

    Sunt urât ca Muma-Pădurii ,

    Sau ,mai degrabă ca Tatăl-Codrului ,

    Dar de care râd și  brusturii . . .  

   

    Dac-oi  șt i  măcar pe cine să iau ca vinovat,

    Că-n capul meu pistă de avion a săpat 

    Și  că tot  craniul  îmi e o elipsă.

    Of ,cine mi le-a dat pe toate cu l ipsă?”

   

„Mama n-are cum a fi ,

     Dac-aș presupune asta,  rău o voi  j igni.

     Tata . . .poate,  este plauzibil ,

     Dar la femei e l izibil .

     Așa că,  cum se face 

     Că pe mine nimeni nu mă place?”

 

 

 



  

   „Să fie o mutaț ie  genetică?

     Să f ie magie eretică?

     Nu ,nu ,n-are cum, sunt ridicol

     Oricum sunt prost  și  fără alcool.”

 

    „Pe Cel  din Cer nu pot să-l  învinuiesc,

      Că altfel  imediat  mă prăpădesc.

      Nici  pe Cel  de Jos nu-l  bănuiesc,

      Zeii  malefici  nu cred că de mine se sinchisesc.”

 

Așa că al  nostru protagonist

      Cum se tot  uita-n oglindă,  trist ,

      Se pomenește c-o idee 

      Și  emite o onomatopee:

 

 

 

 

 



  

  „Aș,  că i -am venit  de hac!

       Cu urâțenia în fapt nu-s blestemat,

       Doar oglinda asta-i  pui de drac,

       Ea mă face cap-pătrat!”

 

   „Să vezi  ce-i  fac eu

     Afurisitului  derbedeu.

     Iau o piatră,  acu-l  sparg,

 

     Dac’  un pumn nu-i  trag.

     O directă,  un croșeu

     Și -a pierit  urâtul  meu!”

 

   „Ce ai  de zis  în a ta apărare?”

     Oglinda nu zice nimic,  tace.

   „Bine că taci ,  că oricum de la mine n-ai  crezare.

     Să-ț i  f ie  rușine,  bine ai  face!”

 

 



  

     Copilandrul din baie ieși ,

     Pe când oglinda sieși  de milă jel i ,

     Iar băiatul  se procopsi  c-o mândrie,

     O enormă trufie,

     De-a dreptul  dil ie.

     Se credea Năstase I l ie!

 

     Și  sărmana oglindă bocea pentru sine,

     Dacă n-o plânge și  acum ,că sufletul  ț i - l  sfâșie.

     Ea a vrut să-ț i  arate ce are mai frumos

     Și  tu-i  întorci  spatele,  țâfnos. . .

 

 

 

 

 

 

 

 



  

    Munț i i ,  casa mea,

   Nici  mort nu v-aș uita,

   Nici  când inima în piept n-ar mai cânta,

   Nici  dacă aș vrea,

   N-aș putea.

 

   Nicăieri  altundeva nu m-aș duce,

   Toate drumurile duc la Bucegi ,

   Piscuri  înalte,  coroane de regi ,

   Stau de veghe,  fără să se culce

   Un plod hăbăuce.

 

   De copil  mic am cunoscut,

   Gerul aspru,

   Al  ploilor castru,

   Muntele mut,

   Sculptură de lut.



  

     Vântul  îmi șuieră prin cap,

   Se oprește,  uriașul  pieptul  și - l  umflă,

   Și  apoi spre mine suflă,

   De privirea-i  mustrătoare,  nu pot să scap,

   În fața sa nu m-am plecat ,  și  vrea să crap.

 

   Și  totuși  zi  și  noapte mă veghează,

   Ca un tată bun,

   Ca iapa pe hun,

   Împreună cutreieră lumea,  iapă brează.

 

   O,  tu,  moșneag bătrân,

   Păr cărunt de atâț ia ani ,

   Pribeag sărman, fără bani,

   Așa toț i  oamenii  buni rămân,

   Așa și  neamul român.

 

 

 



  

      O,  voi ,  Alpi  românești ,

   Ce ț ineț i  soarele-n spinare,

   De milenii ,  ș i  nu vă doare!

   Și  cum să doară,  când ști i  că ocrotești

   Pământuri  demne,  strămoșești?

 

   O,  și  cum v-am părăsit ,

   Povârnișurile scăldate de soare,

   Plecat-am noi la mare,

   Pădurile am pustiit ,

   Copacii  au murit!

 

   Nu mai e ce-a fost ,

   Nu mai sunt sate,

   Le-au făcut toate,

   Metropole cât  o zi  de post ,

   Fum, cețuri negre,  lemn ars fără rost.

 

 



  

    O,  tu le suporț i  pe toate,

   Faptele negândite,

   Ale progeniturilor nesimț i te ,

   Nici  pe cuc vina nu-l  mai bate,

   Pe om nici  să-l  atingă nu mai poate!

 

   Nimeni nu-ț i  spune o vorbă bună,

   Doar se plâng că iarna-i  frig,

   Că vara se-ncing,

   Măcar de-ar tace,  și  așa n-au ce să spună.

 

   Ei  nu știu că tu-nduri  atâtea patimi,

   Atâtea tristeț i ,  atâtea suferinț i ,

   Că-n frig clănțăni din dinț i ,

   Că-n tremurul tău pământul clatini.

 

 

 

 



  

   Măcar tu rămâi demn,

   Nu-ț i  plângi singur de milă,

   Nu sforăi  de si lă,

   Nu accepț i  lașitatea umilă,

   Nu te turtește nicio pilă,

   Nu te sluțește niciun însemn.

 

   Vouă,  munț i lor,  să vă răsune,  

   Pe unde-i  român neamul,

   Și  tricolor steagul,

   Al  vostru renume.

   

Din inimi să tune,

   Glasul  frumos,

   Din muntele stâncos,  

   Până în Câmpiile Române,

   Al  lui  Traian nume,

   Să miște din loc ale Dochiei  oi ,

   Dar nimeni nu mai cântă și  nimeni nu mai aude,

   În ăste vremuri noi.



  

Într-o zi  cu soare de primăvară,

   Din ceruri  se coboară,

   Cu aripile-i  bătând,  zveltă,  mică,

   O gingașă păsărică.

 

   Se oprește brusc din zbor,

   Ghearele-i  cu graț ie  cobor,

   Își  deschide ciocul ,  și  spre al  meu haz,

   Las-o sămânță pe pervaz.

 

Își  ia zborul către văzduhul nemărginit ,

   Lăsându-mă buimac,  nedumerit ,

   Să conversez cu acest  mic grăunte,

   Să privesc către a norilor punte.

 

 



  

   Nu știu ce planuri  avu pasărea cu ăst  bob amar,

   Poate că a vrut să marcheze locul unde-i  va fi  noul

cuibar,  

   Cert  este că următoarea zi  a plouat,

   Și  de bob,  ea a uitat.

 

   Și  uite că,  după ploaie,

   Coaja sămânței  prinse să se-nmoaie,

   Și  prin coaja moale începu să iasă,

   O subț irică și  verde crăiasă.

 

   Cum creștea ea peste zi ,

   Îț i  era mare bucuria a o privi ,

   Așa de mare,  de nici  nu puteai  spune,

   Ce bine-ar prinde o f loricică la margine de genune.

 

 

 

 

 



  

      Pe zi  ce trecea,  deja bine se-nrădăcina,

   În cadrele ferestrelor,  de vremuri roase,

   Vrând parcă să se facă una,

   Cu sticla tulbure de la geam.

 

   A plouat,  s -a însorit ,

   S-a luminat și  am privit ,

   Și  m-am uitat  de-atâtea ori ,

   La firicelul  ce prinse f lori .

 

   Un boboc mic,  pe sfert  ieșit ,

   În inima lui ,  eu am zărit ,

   Petale de purpură,  ca de ciulin,

   Ciulin gingaș,  fără de spin.

 

 

 

 

 



  

      Cât  mă bucuri ,  pui  de scai ,

   Cât  o să mă superi  când o să te tai ,

   Căci  plantă bună nu iese din rasă rea,

   Ce dor o să duc în l ipsa ta.

 

   Acum nopț i le  trec,  zi lele vin și  ele,

   Și  eu mi le pierd cu tine și  două andrele,

   În odaie răsună un clic-clac de zor,

   Și  tot  mai croșetez,  fără spor.

 

   Dar,  într-o altă zi  fără de nor,

   Aceeași  pasăre coboară-n zbor,

   Se apleacă spre gingașa f loare,

   Și  o smulge pe toată,  într-o mișcare.

 

 

 

 

 



  

      Cât  mă bucuri ,  pui  de scai ,

   Cât  o să mă superi  când o să te tai ,

   Căci  plantă bună nu iese din rasă rea,

   Ce dor o să duc în l ipsa ta.

 

   Acum nopț i le  trec,  zi lele vin și  ele,

   Și  eu mi le pierd cu tine și  două andrele,

   În odaie răsună un clic-clac de zor,

   Și  tot  mai croșetez,  fără spor.

 

   Dar,  într-o altă zi  fără de nor,

   Aceeași  pasăre coboară-n zbor,

   Se apleacă spre gingașa f loare,

   Și  o smulge pe toată,  într-o mișcare.

   

Pe urmă își  ia zborul ,

   Lăsându-mă să mă cuprindă dorul.

   După ce bocesc în l ipsa-i ,  un ghemotoc înșfac,

   Apuc andrelele și  reîncepe eternul „clic-clac”.

 

 



  

     Această lurcrare vrea să se prezinte,

Ca o luare-aminte

Pentru cel  care la țară bine nu se simte,

 Din idealul  mutării  la bloc să se zvinte

 Și  să părăsească grabnic jungla de beton

 Unde maimuțe încarcerate își  ț in ison.

 

    Acest  loc,  st imabile cit itor,

    Această gaură de iad,  în care privești ,

    Îț i  arată un peisaj  unicolor,

    Griul  betonului ,  cu care construiești

    Circuri  puse la chirie,

    Camere goale și . . .  „Dă și  mie!”

 

   

 

 

 



  

        Însă pe cât  e de dezolant

    Acest  deșert  defrișat ,

    Aici  apar felurite specimene

    Ale rasei  umane.

 

   Acum trebuie să știț i  

   Că noi  corcituri  din acestea evoluează

   Mereu,  așa că vă rog înțelegători  să f iț i !

   Progresul ,  sarcina mea o-ngreunează.

 

   Înainte de a intra în pâine,

   Vreau să știț i  că nu vă ascund nimic.

   Și ,  deși  n-am un l imbaj ști inț i f ic ,

   Totul  vine din suflet ,  de la mine.

 

 

   

 

 

 



  

           Și  v-aș f i  profund recunoscător,

   Dacă mi-aț i  dovedi

   Că sufleteasca-mi l iniște nu degeaba o omor.

   Cum? Tragedia shakespeariană să mi-o primiț i .

 

   O să-ncep cu mirosul ,

   Infamul,  omniprezentul.

   Pe scara blocului ,  în pat ,

   Nu scapi de aerul impregnat

   Cu odorul tutunului  prost ;

   Ț igările la bucată,  sărăcie și  negru post.

 

   Aroma aceasta a devenit  un simbol

   Mai ceva ca al  barului  alcool ,

   Și ,  îmbinat cu parfumul de Lenor,

   Rufele la l ighean,  umplu inima cu dor. . .

 

 

   



  

    Această pestă cu care trăim în simbioză

   Î i  are de obicei  drept cauză

   Pe un boșorog cu arterioscleroză

   Sau pe vreo obosită în menopauză.

 

   Însă trebuie menț ionat că făptașul

   Este imposibil  de detectat ,

   Pentru că doar în baie poate f i  observat

   Cum cu chiștoace umple fărașul.  

 

   Oricare ar f i  sursa,însă finalul  este cert ,

   Rezultatul  este dublu și  iminent:

   Nostalgie și  cancer de plămâni.

   Ăștia sunt vecinii  români.

 

 

 

   

 



  

     Și  de-abia am început.

   Dacă doar de atât  parte veț i  f i  avut,

   S-ar putea spune c-aț i  trecut

   Ca rața prin Prut.

 

   Acum trebuie să ț inem cont,

   Că românul are un viciu aparte,

   O stea tricoloră printre arte,

   Printre elefanț i  un mastodont.

 

   Și  de această frumusețe să avem fală,

   S-o ridicăm în slăvi ,  că e a noastră.

   Când o auzim

   Să ne ridicăm ca la imn!

   Și  ,cine-n două membre nu se scoală

   Să se prefacă-n scrum în fața voastră!

 

 

 



  

      Însă acestor piese din folclorul  popular

   Pe care strămoșii  noștri  ni  le-au dat în dar,

   Unii  intelectuali  le  caută cusur,  se iau de ele,

   De dragele noastre manele.

 

   Viciul ,  plăcerea auditivă,

   Bairamul și  moartea cognitivă,

   Atentatul  la pacea intruzivă

   Și  incultura ostentativă,

   Toate-n lună și -n stele

   Condensate în manele.

 

Maneaua,  să știț i

   E doar prima din cele șapte peceț i .

   Apocalipsa începe cu Antihrist

   Și  se termină cu.. .  un manelist .

 

 

 



  

     Cea de-a doua pecete ,

   Mezelul  în formă de degete,

   Preparat naț ional ,  mândria noastră,

   A grătarului  odraslă,

   Micul ,  mititel ,

   Pe care sigur nu-l  mânânci singurel.

 

   A treia pecete vine într-o sticlă verde

   În vremurile bune și ,  când soarta-l  năpăstuie,

   Merge și  de-aia maro,  prin care se vede

   Sau chiar pe cea de aluminiu,  românul se bizuie.

 

   La categoria aceasta însă se face diferența

   Între românii  falși

   Și  românii  în care spiritul  își  face prezența

   Sau mai bine zis  spirtul ,  ca la ruși .

 

 

 



  

     După ce sunt adunate toate cele,

   Se rupe cea de-a patra pecete,

   Românul aduce grătarul ,

   De ani-mpovăratul ,

   De cărbune înnegritul ,

   Străvechiul ,  centenarul.

 

   Înăuntru trântește cărbunii ,

   Umple fundul crăpat.

   Sus pune apoi micii

   Pe grătarul nespălat ,

   Unde grăsimea s-a fosil izat

   Într-un jeg carbonizat.

 

   Odată ce micul ,  f ierbintele grătar atinge

   Și  prima picătură de seu se prelinge

   În f lăcările iadului  și  arde,

   Cea de-a cincea pecete cade.

 

 



  

     Fumul negru ca smoala,

   Miros de carne arsă,

   Duhoarea ca boala,

   Celor de sus aduce năpastă.

 

   Și ,  cum coloana mortală,

   Armata lui  Baiazid,

   Îneacă ceru-n smoală,

   Apare la geam un vecin candid.

 

   Și  el ,  naiv cum e,

   Rupe cea de-a șasea pecete

   Și  zice:

 „Dă mai încet  muzica,  amice!”

   

Românului atât  i -a trebuit ,

   Ridică ochii ,  privește-ncruntat

   Și ,  cu un l imbaj plin de colorit :

  „Ce rahat!?”

 



  

    Acum, aici  un înțelept ar ceda,

    Chiar dacă e unu noaptea,

    Dar,  dacă cu prostie se deda,

    Discuț ia o v-a continua:

 

   „Te-am rugat să dai  mai încet!”

     Autenticul  român nu stă pe cuget:

   „Ia vezi-ț i ,  mă,  de treabă!

     Că nimeni nu te întreabă!”

 

     Intimidat,  vecinul îngăimă:

    „Vrea și  copilul  să doarmă,

      Puteț i  să daț i  ș i  voi  mai încet?”

      Tăcere,  și  pe urmă-un tunet.

 

 

 

 

 



  

    Sunete de sticlă spartă

      Se aud din a vecinului  dreaptă,

      Podeaua e plină de cioburi

      Și  plâng ale vecinului  ploduri.

 

     „Să mi-o bag în l iniștea ta!”

     „Să mi-o . . .  în mă-ta!”

       Românul a strigat

       Și  crede că a scăpat.

 

       Doritor să-și  facă dreptatea,

       Furios,  că i  s -a distrus proprietatea,

       Vecinul apucă o mătură de pe jos

       Și  coboară vertiginos,

       Spărgând de prisos

       Al  șaptelea sigil iu pricinos.

 

 

 



  

          Între petrecăreț i  ș i  vecin

       Se iscă bătaie,  nespus chin,

       Din care nimeni nu iese integru,

       Ci  diform, prin fumul negru.

 

       Acest  deranj,  această furtună

       Nu este un fenomen paranormal,

       Ba chiar este unul banal

       În societatea urbană.

 

   Deci ,  dacă aș f i  în a voastră piele,

   Aș rămâne la ale bunicii  sarmale,

   Din sătuc să nu mă duc,

    Să rămân de când sunt doar un prunc,

   Până ce de pe lumea asta am să fug

   În paradis sau ars pe rug.

 

 

 



  

         Și  de acolo,  din sicriu

   Să simt,  să știu

   Că tăunii  încă mai pișcă,

   Că bunica face mâncare de hrișcă,

   Că bradul încă-i  verde,

   Că pupăza-n tei  mai șede.

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



  

        Toamna devreme, pe când vara încă ne mai ucide

   Cu l imbile sale de foc,  cu lava care din bot i  se prelinge,

   Stăteam eu,  frumos,  în bancă și  priveam

   Vârfurile copacilor din curtea școli i ,  petele de pe geam.

 

   În acea căldură insuportabilă,  cu stoicism rezistam,

   Făceam probleme de fizică,  vectorii  în paralelogram.

   Plictiseala,  crudă și  nemiloasă,  îmi ucidea colegii ;

   Și  i -aș f i  fost  și  eu martir ,  dacă gândul nu-mi zburda la

poezii .

   Printre valori  numerice și  vectoriale mai scriam un rând,

   Măsuram rezultanta,  dar în realitate aveam cu totul  alt

gând.

 

 

 

 



  

        Copacii  aceia,  pe cât  de t ipici  și  banali ,

   Erau atât  de misterioși ,  îmi stimulau nervii  cerebrali ;

   Fiece frunză era atât  de diferită,  ca o perlă minusculă

într-un șirag de mărgele.

   Și  totuși  sunt identice,  perfecte,  indistincte,

   Cum fiecare se crede un astru căzător printre mii  de stele,

   Dar suntem toț i  la  fel ,  pentru miniștri ,  pentru președinte.

 

  Și -n t imp ce îngropat eram în profundul meu cuget,

   Doamna Profa,  din adânca-mi contemplare mă rupe subit :

  „Ț ie ,  Șerban,  cât  ț i -a dat rezultanta?”

  „Ăăă.. . !”  repede-repejor iau rigla,

    Măsor,  nu prea chitit  

  „Ce faci ,  nici  măcar n-ai  măsurat?”

  „Ba da,  14,5 mi-a dat!”

 

 

 

 



  

      Doamna s-a gândit  puț in,  apoi a aprobat.

    Răsuflu ușurat.

    Apoi aceasta și  la altul  răspunsul a cătat

    Și  eu activitatea l i terară mi-am reluat.

 

    Însă apoi brusc se-ntoarce

    Fix pe lângă mine să treacă se face;

    Eu nu-s atent,  cuvintele veneau la f ix,

    Foaia caietului  gemea sub vârf de pix.

 

    O simt cum se apropie,  dar gestul  e prea întârziat.

    Închid caietul  și  asta mult  m-a costat

  „Șerban,  ia arată-mi și  mie ce-ai  notat!”

    Și ,  făr’  de voie,  maculatorul mi l -a sechestrat.

 

    Sângele-mi îngheață-n cap,

    Inima nu-mi bate la trap,

    Căci  eu,  caietul  pe spate întorcând,

    Am făcut să pară că d-acolo o f i  începând.

 



  

         Doamna deschide ,se uită nițel  și  mă-ntreabă:

  „Ce-i  asta,  Șerbane?” „Nu-i  nimic,  doamnă!”

  „Da’  tu ce crezi ,  mă,  că sunt oarbă? 

    Și  cine-i  „Aia” de fizică,  că doar nu sunt eu!

    Și  cine-i  Șerban? Un derbedeu!”

 

    După ce binișor m-a dres,

    Îmi zâmbește cu subînțeles

    Și  la următorul a purces:

  „Radu,  și  tu poezii  ț i -ai  ales?”

 

    Toată clasa erupe în i laritate,

    Până și  doamna zâmbește cu subtil i tate.

  „Doamna, să f iu sincer,  probleme am făcut neam.

    Ca Șerban,  inspiraț ie  mi-am luat. . .  de pe geam.”

 

    Clopoțelul  sună și  ne cântă-n strună.

    Copiii  sar din bănci ,  bucuria-i  nebună,

    Căci  de patru de-abia au scăpat;

    Ca un erou,  clopoțelul  i -a salvat.



  

       O,  cât  de puternică-i  iubirea,

   Și  cât  de măiastră!

   Ca legământul atomilor de oxigen,  rezistă pururea,

   Dar e numai a noastră.

 

   Frumoasă-i  ca aurul

   Și  rară ca astatinul.

   Ea e viața și  moartea deopotrivă,

   Este omul simplu,  este o sofisticată divă.

 

   Iubirea este pentru inima mea,

   Ce este pentru plante apa,

   Ce este pentru Soare hidrogenul,

   Este totul ,  și  metalul  alcalin,  și  halogenul.

 

 

   



  

        Iubirea este omogenul amestec,  

   A două inimi ce devin una.

   În eprubeta amorului ,  electronii  mereu petrec

   Și  fuzionează când se lasă luna.

 

   Însă strașnicul  laț  se destramă,

   Poza îndrăgostiț i lor cade din ramă,

   Floarea firavă se veștejește,

   Dacă vreun ochi urât o privește.

 

   Î i  cad petalele la cea mai mică adiere,

   Sufletele vor fi  pururi  cuprinse de durere,

   Și -n ele se va dezlănțui mai multă distrugere,

   Decât a izotopului  de uraniu-235 sfâșiere.

 

 

 

   

 



  

      All  is  red,  

Blood-red,

All  I  had,

I  gave to you,

Now I ’m sad,

Cry on my bed,

All  you said,  

Wasn’t  true.

All  we made,

Lies in the grave,

The l ight will  fade,

From me and you.

 

 

 



  

And I  wait  ,

For a burning flame

To l ight my bitter heart.

Darkness,  hate,

Guilt  and shame,

Tare me apart.

 

All  is  red,

Blood-red,

All  is  fed

With my darkest  dreams.

Promises I  made,

My soul they scathed,

Will  I  be saved,

From these cruel  f iends,

From this mad rave?

Beneath evil ’s  drape,

Will  I  cave?

So it  seems.



  

So I  run,

So I  hide,

Away from it  al l ,

Away from you.

Far must I  run,

But deep inside,

I  know why you call ,

My fears come true.

 

Far I  run,

But that never hides,

What we could have been,

Me and you.

Far I  run,

But in my chest  resides,

Deep,  unseen,

A heart  with which I  can’t  hold true.

 

 



  

So I  shroud it  in l ies,

Evil  f l ies ,

Stir  up the skies,

In a gray hue.

My heart  slowly dies,

As t ime fl ies,

Alone it  l ies ,

Waiting for you.

Hard it  bites,

Alone it  f ights,

Draining its  mights,

Is  our ruse of  two.

 

 

 

 

 



  

Snuff  out the l ights,

The unslept night,

My story it  writes,

Sadness with dark infused.

When I  laid eyes,

On your l i tt le spies,

That curse our minds,

They are amused.

Each of our sights,

My soul i t  smites,

Between us nothing sparks the l ights,

So are we in love,  or are we just  confused?

 

 

 

 

 

 



  

My mind takes f l ight,

Late in the night,

They are amused,

Poems we write,

We know inside,

They aren’t  true,

Now I ’m on my own,

The swords are drawn,

And I  already lose.

 

The scum

I fight,

I  run,

I  hide

With no end in sight,

The stars are bright,

Yet  I  have no l ight,

The stars are gone,

 



  

This evil  night.

My fate I  can’t  turn,

So I  just  might,

Give up the fight,

And start  searching for what is  true.

 

Now I ’m through,

I  won’t  think of  you,

The time is  due,

For our ruse of  two.

There is  no bane,

There is  no flame,

What a shame, 

I  bade you adieu.

 

 

 

 



  

All  is  red,

Blood-red,

Nothing will  spurt ,

From a love I  can’t  save.

New light has me led,

This book was bound to end,

For a new chapter to be read,

I  can’t  be hurt ,

By what’s  in the grave!

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Why have you left  my heart ,

   Alone,  stranded in the dark?

   Why did you let  the dreams be in vain,

   Souls in anguish,  souls in pain.

 

   Why did you break what l i tt le we had,

   Oh,  why are you so bad?

   What cruel  evil  have I  done,

   Four our love to be undone?

 

What words came forth from my lip,

   That always through my fingers you slip?

   Was I  not kind,  was I  not good?

   Why with hard shackles your heart  you’ve shood?

 

 



  

   And now, when I  try to unchain,

   I  see ‘ t is  al l  in vain,

   I  see where all  the l ies have me sent,

   And I  know ‘t is  bound to end.

 

   I t  ended before it  even began,

   But I  was a foolish young man.

   I  sought what was never there,

   Now it ’s  the truth I  can’t  bear.

 

   The end,  a crack in the sky,

   I  wanted you and me,  got  me and I .

   Above us there was never a love’s  fay,

   Only fear and dismay.

 

 

 

 



  

  Cruel ,  that ’s  how fate is  with fools ,

   Leeches,  thieves,  ghouls.

   Love is  blind,  al l  I  sought was l ight’s  spark,

   Now I  can see,  but all  I  see is  dark.

 

   I  can see,  but to what avail ,

   I f  out of  regret ’s  cage I  can’t  bail ,

   I  see sharp and clear

   Painful  truths which with sugar I  can’t  smear.

 

All  my worst  fears became true,

   I  know what I  must do,

   And I  know in the moment of  our partage,

   To you I ’ l l  surrender,  l ike to Rome Carthage.

 

   And the dance itself  repeats,

   I  take a step,  my heart  fast  beats,

   Step again,  my thoughts wild rush,

   And my cheeks fast  blush.



  

     One day,  for good I ’ l l  be gone

   Liberated,  I ’ l l  step alone,

   When the obvious I ’ l l  accept,

   And to truth I ’ l l  be adept.

 

   ‘Ti l l  then I ’ l l  l ive a l ie ,

   ‘Ti l l  tomorrow or ‘ t i l l  I  die.

   Oh,  what have you done to me?

   What is  this  sick blasphemy?

 

   ‘Ti l l  then my soul will  be hollow,

   I ’ l l  cry oceans of  false sorrow,

   And when for your love no more will  I  dole,

My heart  will  again be whole.

 

 

 

 

 



  

    I  step alone,  shrouded in night,

Everything is  quiet ,  no noise,  no l ight,

All  is  deadly si lent,

No birds in the sky,  no stars to l ight i t .

 

Now wild runs my mind,

All  i t  seeks,  nothing it  f inds,

Other that which I  already know,

Darkness creeps in,  my thoughts slow.

 

I  wander for a Nothern Light,  

But who knows what f ind I  might?

And how would I  know what to seek,

When darkness shrouds the creek?

 

 



  

  This trail  I  walk,  no end in sight,

So will  I  f ind the tunnel ’s  l ight?

Or forever will  I  be chained in Earth’s  bowels?

Fester will  I  in black clouds?

 

So far,  the storm is  frothing,

Agitating the omnipresent nothing,

Roaring in my ears,

The darkness nears.

 

Storm clouds gather above my head,

Thunder strikes,  something is  dead,

“No,  no,  this  is  just  a dream!”

And yet ,  how real  does it  seem!

 

 

 

 



  

From ahead,  forth leaps a scream,

From far beyond the dark rim,

So toward the voice I  leap,

As dark mists in my bones seep.

 

Then l ike shackles the darkness pulls ,

And again rage the screams of ghouls,

Ripping holes through my head,

Feasting upon the dead.

 

Too much do bare,

Is  this  cruel  snare

Ripped from my fiercest  dreams,

Are these cold screams.

 

 

 

 

 



  

This storm with my nightmares fed,

Above my soul loom the shadows of the dead,

Bottomless fear freezes me in an ocean of despair,

To swim is  too much to dare.

 

But instead of  sink,  I  f loat  to the top,

With every beat my heart  seems to stop,

And yet i t  sings its  sad song,

In its  wait  for death,  so slow, so long.

 

But just  as I  accepted my defeat ,

The ocean dries suddenly into a giant pit ,

And as the darkness l ifts ,  I  can finally see,

The one who’s crying:  me.

 

 

 

 



  

Every day I  lose my mind,

Every night I  f ind it  in your eyes,

And yet I  st i l l  feel  blind,

When you leave and my hope dies.

 

Every day I  lose myself ,

Every time I  look at  you,

How I  lost  myself  in the books that now lie on the shelf ,

Covered in dust  with a grayish hue.

 

Every day,  every night,

Every morning,  every evening,

I  search for my light,

And now you got me thinking:

 



  

How could I  win your heart ,

When I  did all  there is  to do?

Yet when have we last  talked?

And when have I  last  said “I  love you”?

 

So let  me say it  now,

You l ift  me from sorrow,

To you my heart  will  bow,

Today and tomorrow.

 

So let  me say it  again,

Let me say it  one more time,

Let me love you,  because that’s  al l  I  know,

For you my heart  will  chime.

 

 

 

 

 



  

As this  poor soul runs cold,

As the story to be told

Slowly comes to an end to be behold

The words form his mouth spread l ike mold

Tell ing stories of  old

His teachings turning to gold.

 

Drop with drop,  the cup overflows

Life came so fast ,  then strangely it  s lows

Before to the land of the tainted he goes

His heart  one last  t ime it  glows.

 

 

 

 



  

Yet  he’s  found all  that he sought

Money,  power,  al l  that have he ought

And now, ‘hen everything he has

Useless he knows it  was.

 

As the clock slowly ticks

A mere moment before his hope off  f l icks

He sits  in sorrow, head in his f ist

Shrouded in death’s  mist.

 

As he waits  for his  misery to end

Alone,  with no minds to bend

With no fools to be fooled

He barely stands,  of  sadness gruelled.

 

 

 

 



  

In front of  his  demise he stands brave,

After a meaningless l ife,  nothing he has to lose

For he was caught in devil ’s  ruse

After this ,  the salvation is  only his grave.

 

The man looks behind to all  that he did wrong,

In his ear death whispers his  sad song

In his mind,  early did the devil  plant the seed

Forth burst  the moments of  evil  and greed.

 

And he let  the weeds grow, 

Bewitched by their sweet smell

But you can only reap what you sow

So in eternal darkness his  heart  fel l .

 

 

 

 

 



  

In front of  his  demise he stands brave,

After a meaningless l ife,  nothing he has to lose

For he was caught in devil ’s  ruse

After this ,  the salvation is  only his grave.

 

The man looks behind to all  that he did wrong,

In his ear death whispers his  sad song

In his mind,  early did the devil  plant the seed

Forth burst  the moments of  evil  and greed.

 

And he let  the weeds grow, 

Bewitched by their sweet smell

But you can only reap what you sow

So in eternal darkness his  heart  fel l .

 

And he sits  in his  tarnished armchair

Upon his memories he looks with a saddened glare

All  is  gone now, and ‘ t is  so fair

He’s  gone,  leaving nothing but a sad chair.









Rubrică realizată sub

îndrumarea doamnei

învățătoare Liliana

Bujoreanu 



      Într-o iarnă friguroasă,  Moș Crăciun intră în atelierul  de

jucării  și  le  zise pitici lor:

—Dragi pitici ,  sunt foarte bucuros să vă văd muncind. Elful

Sclipirici  s-a uitat  pe l ista sa și  

mi-a spus că anul acesta avem foarte multe cadouri  de l ivrat.

Chiar mai multe decât anul trecut.  Dar eu sunt sigur că voi  veț i

reuși  să pregătiț i  toate cadourile.   

        În t imp ce pitici i  lucrau de zor,  Moș Crăciun pregătea renii

pentru lunga călătorie.  Din nefericire,  unul dintre ei  se rănise

într-un ciot  de lemn și  șchiopăta.  Bătrânelul  se gândi că ar

putea înlocui renul bolnav cu puiul  de ren,  Rudolf.  Acesta era

foarte puternic,  chiar dacă era doar un puiuț ,  ș i  pe deasupra

avea un nas roșu care le putea lumina calea.  

        



             Elf i i  î i  strigară Moșului:

—Suntem gata!  Cadourile pot pleca spre copiii  cuminț i .

—Foarte bine!  La drum!

Încărcară sania și  porniră să împartă bucurii .  

                                         Sfârșit!

                                                                    de Maria Belciu

                                                                     c lasa a II -a A

        



 Cine oare sare

În grădina mare?

Iepurașul care

Vine pe cărare.

 

A văzut o f loare

Ce stătea la soare.

Pare îngrij i tă,

Tare mult  iubită.

 

                                                    de Rareș Buzea

                                                      c lasa a II -a A 

 



 

       Alex era un băiețel  foarte sărac.  Din cauza

sărăciei ,  abia avea ce să mănânce.  Î i  era mereu foarte

frig,  deoarece avea doar o haină jerpelită și  niște ghete

mult  prea mari  pentru el  și  rupte,  prin care intra toată

umezeala de pe stradă.  

         Tatăl  său î i  spuse să meargă să-și  caute ceva de

lucru dacă dorea să mănânce,  să se îmbrace și  să se

încalțe.  Așa că Alex plecă și  se angajă la un negustor de

pește.  El  era firav,  iar munca era grea,  dar copilul  nu

se plângea.  Se gândea că doar așa va avea și  el  parte de

o masă îmbelșugată și  de haine și  ghetuțe noi.  

 



 

     Când își  primi salariul ,  puse banii  într-o punguță și

porni spre iarmaroc.  Își  cumpără ceva de mâncare,  iar

cu banii  rămași  voia să-și  ia o haină groasă și  niște

ghetuțe îmblănite.  Din păcate,  suma era mică,  așa că nu

putea să-și  cumpere și  haina și  încălțările.  Vânzătorul

î l  văzu trist  și - l  sfătui  să aleagă o pereche de ghetuțe,

spunându-i  că sunt fermecate.  Deși  nu-l  crezu,  alese

ghetele pentru că în seara care urma auzise el  că vine

Moș Nicolae.  Cu sufletul  plin de speranță,  lustrui  bine

încălțămintea și  o așeză la fereastră,  apoi ,  rupt de

oboseală,  adormi.

          În dimineața următoare,  Alex găsi  ghetuțele

pline de bunătăț i ,  iar lângă ele,  frumos împachetată,  se

afla o haină călduroasă.  Deci ,  vânzătorul nu-l  minț ise,

ghetuțele chiar erau fermecate.  

 de Lidia Fanea

clasa a II -a A



    Într-o seară de iarnă,  o familie de șoricei  se pregătea

de Crăciun. Au aranjat  în toată cabana ghirlande

luminoase,  iar bradul era împodobit  cu mii  de globulețe

lucrate manual.  Toată casa strălucea,  dar. . .  nu apăreau

musafirii .

—Unde or f i  prietenii  noștri? a întrebat puiuța Amalia cu

o voce foarte subț ire.

—Sigur doar întârzie,  spuse mama cu puț ină îngrijorare

în glas.

       Afară era ger și  un viscol  năprasnic.

     Musafirii ,  adică familia de veverițe,  abia vedeau pe

unde merg și  de-abia puteau să înainteze.  Înlăturau

zăpada cu ajutorul codițelor stufoase,  dar le era tare

greu.

      După ceva timp, ninsoarea s-a oprit ,  iar vântul  s-a

mai domolit ,  așa că veverițele și -au putut continua

drumul.



    Familia de șoricei  plecase și  ea în căutarea prietenilor

lor.  Au mers ce au mers prin nămeț i ,  când,  la un moment

dat,  au dat nas în nas cu micuțele codate.  

   Când au ajuns acasă,  s-au așezat lângă foc să se

încălzească,  apoi au mâncat o masă copioasă.  

     Tradiț ia lor era ca după masă să se adune în jurul

bradului să cânte și  să desfacă cadourile.  

       A fost  o seară magică!  Crăciun fericit!  

Sfârșit!

 

de Smaranda Leahu

clasa a II -a A

 

        



    A fost  odată ca niciodată un brăduț  care locuia în

pădure.  Deși  stătea lângă alț i  brăduț i ,  în aer curat,  era

nefericit  deoarece voia să vadă cum este în marele oraș

de lângă pădure și  să știe cum este în casele oamenilor.  

    Dar,  ce să vezi ,  într-o zi  veni la el  în pădure un tăietor

de lemne care căuta brazi  pentru Crăciun. Acesta își

zise:  ”Ce frumos este bradul acesta!  Hai să-l  iau cu mine

să-l  vând.” 

      Și  astfel  brăduțul a ajuns într-un magazin din marele

oraș.  El  a fost  achiziț ionat în scurt  t imp de către o

familie cu doi  copii  și  l -au dus în casa lor.  Brăduțul era

foarte încântat deoarece i  se îndeplinise visul  și  era

mereu cineva în preajma lui.  

 

   



    Trecu o zi ,  trecură două și  brăduțului nu i  se mai

părea plăcut să locuiască într-o casă.  Începu încet ,  încet

să se scuture și  să nu mai miroasă atât  de frumos,  astfel

încât familia a hotărât să renunțe la el .  Norocul său a

fost  că încă mai avea rădăcină,  așa că l -au plantat  în

curtea casei  și  așa brăduțul norocos a avut parte mereu

de compania oamenilor.  

Sfârșit!

 

de Matei  Florescu

clasa a II -a A
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