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ARGUMENT 
 
 “Milesciana junior” îşi propune să fie o revistă de promovare a creaţiei copiilor, 
tinerilor, autorilor consacraţi acestui gen de literatură şi ilustratorilor din judeţul Vaslui, 
rezultat al activităţii “Clubului şoriceilor de bibliotecă”, pentru a se constitui într-o carte de 
vizită în dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi prietenie cu copiii din întreaga lume. Educatori, 
scriitori, artişti plastici, oameni de ştiinţă din Vaslui şi din ţară sau din lume sunt chemaţi să 
contribuie la îmbogăţirea portofoliului de articole, lucrări din diverse domenii (ştiinţă, tehnică, 
literatură, artă, educaţie, etc.), schimburi de idei, propuneri de parteneriate pentru proiecte 
bilaterale sau terţe părţi.  
 În paginile revistei vor fi inserate informaţii despre cele mai importante evenimente 
editoriale şi despre autori şi ilustratori înscrişi în cursa pentru cele mai frumoase cărţi dedicate 
copiilor şi tinerilor. “Milesciana junior” va populariza iniţiativele din ţările membre I.B.B.Y. 
De constituire a Centrului European de Carte pentru Copii şi Tineret cu profil istoric “Ştefan 
cel Mare”, Vaslui.  
 În speranţa că această revistă va fi un liant al gândurilor de prietenie şi cunoaştere prin 
lectură şi creaţie, lansăm provocarea “VENIŢI CU NOI” în imperiul minunat al CĂRŢII.  
 

prof. Elena Poamă 
 

 

Secţia Naţională a Consiliului Internaţional al  

Cărţii pentru Copii şi Tineret (I.B.B.Y.) 

Filiala Vaslui – Biblioteca Judeţeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui 
 

Uniunea Editorilor din România, care 
reprezintă totodată şi Secţia Naţională a 
Consiliului Internaţional al Cărţii pentru 
Copii şi Tineret (International Board on 
Books for Young People) a înfiinţat la Vaslui 
prima Filială Judeţeană I.B.B.Y. şi Centrul 
European al Cărţii pentru Copii şi Tineret cu 
tematică istorică “Ştefan cel Mare”, pe lângă 
Biblioteca Judeţeană “Nicolae Milescu 
Spătarul”.  

Consiliul Internaţional al Cărţii pentru 
Copii şi Tineret este principala asociaţie 
internaţională de promovare a cărţii pentru 
copii şi tineret şi cuprinde 70 de secţii 
naţionale. Acest consiliu internaţional acordă 
premiul “Hans Christian Andersen”, la 
fiecare doi ani, unui autor şi unui ilustrator 
în viaţă, cu contribuţii importante în 

literatura pentru tineret, premiul “IBBY – 
ASAHI” pentru promovarea culturii, în 
fiecare an, unei asociaţii sau instituţii care 
contribuie substanţial la dezvoltarea unui 
program referitor la cartea pentru copii şi 
tineret. Editează revista BOOKBIRD care 
apare trimestrial şi reflectă diversele 
probleme ale literaturii pentru copii, 
noutăţile consiliului şi ale secţiilor naţionale. 
Stabileşte o LISTĂ DE ONOARE a I.B.B.Y., 
care este o selecţie bienală a celor mai bune 
cărţi pentru copii şi tineret, propuse de 
secţiile naţionale, diplomele fiind înmânate 
laureaţilor la Congresul I.B.B.Y. Dispune de 
o Bibliotecă Internaţională pentru Tineret la 
Munchen (Germania) si de un Centru de 
Documentare pentru cărţi destinate copiilor 
cu dizabilităţi la Baerun în Norvegia. De 
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asemenea, organizează Ziua internaţională a 

cărţii pentru copii la fiecare 2 aprilie, de ziua 
de naştere a lui H.C. Andersen, prilej pentru  
secţiile naţionale de a atrage atenţia asupra 
cărţii pentru copii, iar pe plan internaţional, 
prin rotaţie, elaborează afişul şi mesajul 
I.B.B.Y.  

Iniţiativa Secţiei Naţionale, România de 
a înfiinţa un Centru European la Vaslui este 
prima în acest domeniu,; nicio altă ţară 
europeană nebeneficiind de o asemenea 
instituţie culturală.  

Centrul va purta numele marelui 
domnitor al Moldovei, Ştefan cel Mare, ca o 
recunoaştere a imaginii sale istorice şi 
chipului său de legendă.  Acest centru 
urmează să găzduiască diverse cărţi şi 
publicaţii pentru copii şi tineret, cu tematică 
istorică, trimise de edituri din ţară şi 
străinătate, care vor fi direcţionate prin 
I.B.B.Y. să se alăture proiectului. Treptat, 
centrul va edita publicaţii şi studii, va 
organiza conferinţe, expoziţii şi evenimente 
şi va realiza un fond documentar unic în 
lume, contribuind la imaginea Vasluiului şi 
devenind un factor de interes cultural şi 
turistic.  

Beneficiarii, copii, tineri, părinţi, 
educatori, bibliotecari, etc. au imensa 
oportunitate de a cunoaşte literatura, 
tradiţiile şi cultura altor popoare,      
oferindu-li-se şi posibilitatea de a contribui la 
schimbul de valori cu lucrări ale unor 
personalităţi locale din domeniul culturii 
scrise.  

Filiala Judeţeană a Secţiei Naţionale 
I.B.B.Y., având drept coordonator pe 
doamna Elena Poamă, director al Bibliotecii 
Judeţene “N.M. Spătarul” Vaslui, are o 
echipă de lucru formată din elevi, cadre 
didactice, scriitori pentru copii, traducători, 
bibliotecari, jurnalişti, critici literari şi  îşi 
propune să militeze pentru obiectivele 
I.B.B.Y. pe plan local pentru identificarea 
creatorilor şi promotorilor de carte şi 
publicaţii destinate copiilor, favorizarea 

accesului copiilor la lectura cărţilor cu 
adevărate calităţi literare şi artistice, 
stimularea cercetării şi studiului de 
specialitate în domeniul literaturii pentru 
copii şi tineret, dezvoltarea colaborării 
internaţionale privind literatura pentru copii 
şi tineret.  

Programul Filialei Judeţene I.B.B.Y. de 
promovare a lecturii pentru copii şi tineret 
are în vedere următoarele: 

- anual, se va urmări achiziţia şi 
completarea colecţiilor cu carte şi alte 
documente pe suport hârtie sau electronic 
adecvate copiilor şi tineretului; 

- sub genericul Drumul către bibliotecă, 
unităţile de învăţământ preşcolar şi şcolar 
vor fi antrenate de Biblioteca Judeţeană 
“N.M. Spătarul” în programe de colaborare 
pentru prezentarea colecţiilor bibliotecii, 
întâlniri cu scriitori şi personalităţi ştiinţifice; 

- întâlnirea, bianuală, cu colectivele de 
redacţie ale revistelor şcolare sub genericul 
“Clubul revistelor şcolare” pentru a facilita 
schimbul de opinii cu redactori ai unor 
reviste pentru copii din ţară şi din alte ţări; 

- la secţia pentru copii vor fi stimulaţi 
copiii fideli lecturii în “Clubul şoriceilor de 
bibliotecă”; 

- bianual se va edita  revista Milesciana 

junior; 
- vor fi consiliaţi părinţii sau alţi 

însoţitori ai copiilor preşcolari pentru o 
lectură adecvată în spaţiul alocat special 
acestora; 

- Salonul de carte pentru copii şi 
tineret se va organiza cu participarea unor 
edituri reprezentative cu o producţie 
editorială adecvată copiilor şi tineretului; 

- Simpozionul “Cartea pentru copii şi tineret 
în lumea virtuală” se va desfăşura anual; 

- Proiectul cultural “Festivalul şanselor 
tale” continuă să se organizeze anual; 

- Stagiunea 2006-2007 de 
microconcerte, organizate lunar în 
colaborare cu Universitatea de Arte “George 
Enescu” Iaşi; 
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- Studiul “Lectura în rândul copiilor şi 
tinerilor” în colaborare cu revista 
“Biblioteca”, Bucureşti, investigaţii la 
bibliotecile judeţeană, municipală Huşi şi 10 
comune; 

- “Academia de vară a elevilor” – sub 
auspiciile UNESCO, la Pădureni, anual în 
luna august; 

- programul manifestărilor consacrate 
unor aniversări sau comemorări 
UNESCO/2006 – Anul Mozart; 

- promovarea autorilor locali pentru a fi 
cunoscuţi în lume. 

 

  Înfiinţarea Filialei Judeţene Vaslui 
I.B.B.Y. este o consecinţă firească a 
interesului pe care îl manifestă cei care 
apreciază cartea ca pe un prieten devotat, în 
special cea pentru copii, care are menirea de 
a forma cititori elevaţi în perspectiva 
orizontului lor de aşteptare, activităţile sale 
constituind şi o motivaţie excelentă pentru 
cei îndrăgostiţi de munca în slujba cărţilor şi 
a copiilor.  

 
Bibliotecar, prof. Liliana Moga 

Ziua Internaţională a Cărţii  
pentru Copii şi Tineret - 2 aprilie 2007 

 

POVEŞTILE APROPIE LUMEA 
 

 Anul acesta, la 2 aprilie, de Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii 
şi Tineret, a debutat la Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” 
activitatea Filialei I.B.B.Y. Vaslui cu o importantă manifestare al cărei 
program a fost  dens şi antrenant,  sub genericul Poveştile apropie lumea: 
la Sala de lectură a avut loc vernisajul expoziţiei Dincolo de carte, freamătul 

cuvintelor, prezentat de doamna profesor Elena Poamă, preşedintele Filialei 
I.B.B.Y. Vaslui, la Sala Multimedia, copii mai mari şi mai mici au vizionat 
filmul Harry Potter (partea I, Camera secretelor). La Secţia pentru copii, 
doamnele bibliotecare Livioara Bucşa şi Lilieana Crăcană au prezentat 

copiilor, părinţilor, bunicilor, expoziţia Cartea, izvor de cunoaştere şi înţelepciune şi Carte frumoasă, 

cinste cui te-a scris, au fost prezentate deasemenea eseuri despre carte ale elevilor de la Şcoala 
„Constantin Parfene” din Vaslui şi „Cartea în ghicitori şi proverbe”, coordonator, înv. Angela Manole.  
 Biblioteca Judeţeană a răsplătit cu diplome şi cărţi fidelitatea micilor cititori în cadrul unei 
festivităţi sub genericul Bucuria Lecturii, cât şi pe membrii redacţiei ziarului Micii jurnalişti, un ziar 
realizat de copii pentru copii.  
 Cuvântul scris şi sunetul muzicii s-au împletit armonios astfel că iubitorii muzicii s-au 
bucurat de participarea la microconcertele de muzică clasică, muzică uşoară şi populară,  
susţinute de copii talentaţi din Vaslui: Elisabeta Furtună, pian – Marşul piticului (E. Grieg), 
Izabela Niţică, pian – Marş (Schubert), prof. Ana Sava; Alexandru Cantea, clarinet, Concert 
Krömmer, partea a II-a şi a III-a, acompaniat de corepetitor Galina Botezatu la pian, Sergiu Leonte, 
trompetă – Fantezie (Norbert Petre), prof. Romeo Tălmaciu, Denisa Ciobanu, vocal -  Pentru oameni, 

pentru flori şi pentru copii (Mihai Constantiniu), Speranţă de copil (Aurel Brumă – text, Dumitru Jijie - 
muzică) şi Mădălina Gângă, vocal, Aşa-i hora pe la noi, prof. Carmen Trufia. 
 Această manifestare s-a bucurat de o prezenţă numeroasă a publicului, în special din partea 
copiilor şi tinerilor, dar şi părinţi şi bunici care i-au însoţit pe cei mai mici, cadre didactice şi 
bibliotecari. Acesta arată că generaţia tânără nu a abandonat cartea, cititul, continuând să vină  la 
Bibliotecă cu acelaşi entuziasm şi sete de cunoaştere, ceea ce face ca efortul bibliotecarilor pentru a 
întreţine şi dezvolta interesul pentru lectură al copiilor şi tinerilor, să fie răsplătit. 

Bibliotecar, prof. Liliana Moga  
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Micii jurnalişti, ziar editat de copii pentru copiii din Vaslui 
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VICTORIA BLAJ, scriitoare de literatură pentru copii 

 
 

S-a născut la 19.02.1949, în satul Sârbi, 
comuna Banca, judeţul Vaslui. Provine dintr-o 
familie de ţărani înstăriţi, fiind primul copil din 
cei trei. Cursurile primare le-a urmat în satul 
natal după care din clasa a V-a până la 
terminarea Liceului Pedagogic, în 1968, la 
Bârlad, fiind prima promoţie de educatoare.  

De mic copil a gustat din plin frumuseţea 
mediului înconjurător, mergând la scăldat la 
apa Bârladului, culegând flori de câmp, simţind 
armonia culorii şi mesajul curat al acestora. Dar 
cea mai frumoasă lecţie despre natură i-a fost 
oferită de fiica domniei sale, Irina, doctor în 
ştiinţele naturii, alături de care a avut ocazia să 
cunoască tainele naturii, să o respecte şi să o 
protejeze. Poate de aici a izvorât şi dorinţa de a 
aşterne pe hârtie cuvinte simple, dar cu o mare 
rezonanţă pentru sufletul omului, mai întâi 
printr-un proiect educativ al micilor ecologi “Şi 
nouă ne pasă”, iar apoi prin apariţia cărţii 
“Micul ecolog” care se adresează tuturor 
celor care iubesc şi respectă natura. O 
încununare a dragostei pentru copii şi natură va 
fi apariţia celei de-a doua cărţi “Universul 
meu” şi în curs de apariţie “Planeta 
albastră” şi “Prietenii copiilor”. Toate cu 
acelaşi mesaj, de a sensibiliza sufletul omului, 
ca, ori de câte ori se va afla în mijlocul naturii, 
să gândească şi să se comporte pozitiv; să-i 
admire frumuseţea, să iubească şi să respecte 
natura, să o protejeze prin a nu o mai polua cu 
deşeuri.  

Am asistat şi noi la lansarea volumului 
“Micul ecolog”, o carte cu mult succes în 
rândul micilor utilizatori ai Bibliotecii judeţene 
şi recent “Universul Meu”. Iată gândurile 
doamnei profesor Ana Solomon cea care a şi 
prefaţat cele două volume:  

“În pregătirea micilor vlăstare ce vor  
deveni foarte curând şcolari, autoarea se 
adresează copiilor într-un mod original, 
nebănuit pentru unii, aşteptat pentru alţii, care 
o cunosc de multă vreme şi-i admiră talentul, 
curajul, dăruirea, profesionalismul, măiestria în 

formarea viitoare a acestor suflete curate ca 
picăturile de rouă ale dimineţii. 

Este acumulată experienţa dintr-o viaţă de 
om pentru a exprima astfel dragostea şi 
ataşamentul faţă de cei mici, faţă de 
preocupările lor majore. Autoarea îşi găseşte 
timpul necesar şi preţios pentru a aduna ideile 
sale, transpunându-le în versuri deosebite, 
trăite (…) De curând autoarea ne-a surprins cu 
un nou volum de poezii “Universul meu”. Un 
volum ce a adunat douăzeci de poezii, “una mai 
mândră” ca cealaltă. Multe poezii au un 
pronunţat mesaj ecologic, altele - istoric sau de 
dragoste pentru natură. Victoria Blaj foloseşte 
în poeziile sale versul scurt, uşor de memorat, 
care se aşează parcă fără nici un efort. Versul e 
plăcut, armonios, are o muzicalitate deosebită şi 
ne încântă. Uneori, autoarea, insistă mai mult 
asupra mesajului pe care vrea să ni-l comunice 
şi mai puţin asupra rimei versurilor, în schimb 
păstrează măsura versului scurt, foarte plăcut în 
lectură şi memorare. Jucându-se cu cuvintele, 
pentru autoare vântul este “un frumos cu barba 
deasă” care “cântă-n struna codrului”. În hora 
lunilor, fiecare are un farmec aparte, dar ne 
impresionează în mod deosebit decembrie, care 
“Moşi aduce în visare” – evident, ne gândim la 
Moş Nicolae şi Moş Crăciun, atât de iubiţi de 
copii şi adulţi.(…)     

 Volumele de faţă pot fi  auxiliare ale 
programei pentru învăţământul preşcolar. Este 
un alt mod de abordare, specific celor ce văd 
altfel lucrurile şi se adaptează rapid la nou, 
celor ce descreţesc frunţi îngrijorate, le 
dirijează micuţilor paşii spre cunoaştere, le dau 
încrederea necesară în forţele lor, îi motivează 
pentru a învăţa. 

Credem că cine va şti să asculte şi să 
înveţe aceste versuri va avea de câştigat. Nu 
este vorba de un câştig la LOTO, ori de 
prăvălirea unei stânci de aur, ci de câştigul de a 
deveni OM. Cu respect faţă de cei ce gândesc şi 
transpun pe hârtie gândurile lor şi pentru alţii”.
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MICUL  ECOLOG 
 

Natura, dragii mei, 
Îţi oferă tot ce vrei: 
Un fluture sau o floare, 
Multe forme şi culoare. 
Îndată ce o cunoşti 
Nu poţi să te stăpâneşti 
Să admiri la orice pas 
Frumuseţe fără glas. 

 

Asta-nseamnă vrei, nu vrei, 
Ai grijă de darul ei 
Ca să poţi să răsplăteşti 
Tot ce-n lume azi primeşti. 
Apleacă-te cu simţire, 
Cu respect şi cu iubire 
Şi acuma când eşti mic, 

                                    Mai apoi când eşti bunic. 
 
 

 
UNIVERSUL  MEU 
 

Apă, Aer şi pământ, 
Frunzele ce zboară-n vânt, 
Stol de păsări călătoare,  
Ploi mărunte şi uşoare 
De la munte pân’ la mare 
Şi la răsărit de soare. 
Muşuroiul de furnici, 
Scorbura cu doi pitici. 
Iarnă, vară, primăvară 
Şi cu toamna decuseară 
Când apune soarele 
Se ivesc şi stelele. 

Cu regina nopţii dalbă, 
Umbre, siluete saltă 
Ce-amintesc de-o altă lume 
Nici nu ştiu de e mai bine. 
Acest univers le are 
Într-o cupă ca de floare. 
Preţuită ce va fi 
Viaţa ne va înflori. 

          
                             Victoria BLAJ 
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Impresii ale copiilor de la Saloanele de Carte de la Hânceşti şi Leova din 
cadrul Proiectului cu finanţare nerambursabilă  Biblioteca Virtuală  

Phare CBC 2004,  prioritatea 2, Acţiuni “people to people” 
 

 Mă numesc Denisa Ciobanu, sunt elevă în 
clasa a IV-a A la Şcoala nr. 6 “Mihai Eminescu” din  
Vaslui.  
 M-am bucurat foarte mult că am făcut parte 
din grupul “Prietenii Muzicii”, cu care anul acesta am 
mers în Republica Moldova, la Bibliotecile  Raionale 
Leova şi Hînceşti la desfăşurarea Saloanelor de Carte 
din cadrul unui proiect european “Biblioteca 
virtuală”. 
  M-am emoţionat foarte tare în momentul în 
care am interpretat piesa “Eminescu” şi am văzut 
lacrimi în ochii spectatorilor prezenţi, deoarece piesa 

a fost cântată de regretaţii artişti Doina şi Ion Teodorovici, al căror nume îl poartă şi Biblioteca 
Raională din Leova şi am primit multe felicitări şi flori. M-am simţit ocrotită ca într-o mare 
familie.  
 La fel de emoţionant a fost şi momentul în care am cunoscut “pe viu” scriitorii unor 
cărţi şi mi-am dat seama cât de important este atunci când citeşti o carte să citeşti şi autorul. 
 Am fost întâmpinaţi cu multă căldură şi faptul că vorbeam aceeaşi limbă, nici nu am 
simţit că sumtem dincolo de Prut. 
 Mulţumesc doamnei director Elena Poamă că mi-a dat posibilitatea să adun în 
amintirile din copilăria mea un moment atât de impresionant.  

   DENISA 
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* 

*      * 

 

Cu ocazia participării la Saloanele de 
Carte de la Leova şi Hînceşti – Biblioteca 
Virtuală – mi-am îndeplinit unul dintre visele 
copilăriei mele. Deseori mă întrebam: “Cum 

arată un salon de carte? La fel ca în poveşti sau 

desene animate cu prinţi şi prinţese?”  
 M-am bucurat că întrebările mele aveau 
să ia sfârşit în momentul păşirii mele alături de 
colegele mele de la Cercul “Prietenii Muzicii” şi 
de organizatori în Bibliotecile din Leova şi 
Hînceşti.  
 Am rămas impresionantă de universul 
variat al cărţilor expuse şi am fost părtaşă la 

taina zămislirii lor prin emoţia întâlnirii cu autorii cărţilor. La fel de emoţionant a fost şi 
momentul desfăşurării programului nostru artistic la care au luat parte şi prietenii noştri de 
peste Prut, momentul culminant fiind interpretarea în ansamblu a unor cântece de pace cu un 
mesaj ce ne-a făcut să ne simţim cu adevărat fraţi.  
 Mulţumesc organizatorilor şi colaboratorilor la program că mi-au oferit şansa de a 
participa la un asemenea eveniment care va rămâne o amintire vie în viaţa mea.  

   ANDRADA  TRUFIA 
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 Frumuseţea toamnei 
 

 Astăzi este o zi de toamnă. Dimineaţa răcoroasă a prelins zahăr fin pe plante şi pe 
frunzele ruginii ale copacilor. Casele cu acoperişurile roşii ca sângele şi-au făcut căciuli din 
gheaţa poleită cu argint.  
 O pădure ruginie se aşterne în faţa noastră. Un foşnet trist şi uscat străbate codrul 
întunecat. Soarele blând de toamnă este împiedicat de norii mâhniţi să mai trimită pe pământ 
alinarea sa. Un scârţâit strident străpunge liniştea dimineţii. Scrâşnetul se auzea tot mai 
aproape. Deodată se arătă: era o căruţă cu roţile de lemn, doi cai suri şi zdraveni, umplută cu 
fânul parfumat abia cosit.  
 Norii plumburii au început să plângă de tristeţe. Stropii desprindeau ultimile frunze ale 
copacilor la atingere.  
 Iar toamna generoasă 
 ne aduce fructe pe masă, 
 dulceaţă pufoasă, 
 şi parfum în casă. 
  
      Alexandra Enache, clasa a IV-a B 
         Şcoala cu clasele I-VIII “Elena Cuza”, Vaslui 
 

                Pe aripile viselor 
 

 Trăiesc în lumea viselor 
 Hrănindu-mă cu amintiri, 
 În sufletu-mi le am pe toate –  
  Speranţe şi iluzii moarte. 
 
 Pierdute sunt acele clipe, 
 Nu pot reînvia ce-a fost. 
 Lucrurile de altadată 
 Azi sunt fără rost. 
  
 De cate ori reînvii în amintire 
 Imaginile din trecut, 
 Le revăd din nou aprinse, 
 Înflorind în voi narcise. 
 
 Încerc a nu ceda, 
 Dar mă amăgesc din nou: 
 Plutind pe nori şi vise, 
 Speranţe şi gânduri ascunse. 
                  Sava Justina, clasa a VII-a  
     Şcoala „Stefan cel Mare“, Vaslui 

Din creaţia copiilor 
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Cel mai bun pedagog al sufletelor 
 

 Motto: “Toamna ne aduce aminte că ar fi timpul să reînvăţăm să iubim.”  
(Daniel Grosu, Această toamnă) 

 
 Atunci cînd bate vântul rostogoleşte 
frunzele în goana lui nebună, iar noi stăm şi ne 
uităm neputincioşi la durerea copacilor şi la 
ameţeala frunzelor, suntem nişte martori 
neînsemnaţi, care nu au curajul să vorbescă, să 
spună un cuvânt împotriva maniacului care zboară 
până şi speranţeţe noastre.  
 Atunci când păsările pleacă, de ce nu avem 
curaj să le chemăm înapoi? Stăm doar şi privim 
neputincioşi. Dar toamna, căci despre ea este 

vorba, face toate aceste lucruri pentru a ne da nouă o lecţie. Când totul e pierdut mai 
poţi face ceva sau măcar să încerci, dar noi, atunci când este momentul oportun, nu 
facem nimic, doar privim... toamna ne învaţă să iubim ceea ce am pierdut, dar ne învaţă 
să şi redescoperim şansele pe care ţi le oferă viaţa. Toamna ne învaţă să iubim 
aproapele prin frica pe care ne-o produce, prin pierderea unor lucruri dragi nouă, şi ne 
face să ne fie frică să nu ne pierdem pe noi înşişi.  
 Toamna ne reînvaţă să iubim... 

    de Bianca Postovaru, Şcoala cu clasele I-VIII,  
                                                               sat Bârzeşti, comuna Ştefan cel Mare, Vaslui 

 

 
Cad frunzele... 

 
Cad frunzele ... pe trotuar 

 Ca-n fiecare toamnă iar, 
 Plutesc în aer tremurând 
 Şi cad tăcute rând pe rând. 
 
 Cad frunzele... şi paşii grei 
 Le calcă-ntruna pe alei, 
 Sunt frunze moarte, frunze reci 
 Căzute-n drum, pe unde treci. 
 
  
 
 

Cad frunzele... e vremea lor 
Să cadă peste tot, cât vor, 
E vremea lor, dar va veni 
Şi vremea noastră într-o zi. 
  
Cad frunzele... să ne silim 
De toamnă să ne pregătim 
Cât mai e vreme să primim un dar, 
Să nu trăim doar în zadar. 

 
 de Camelia Ciofu, Şcoala cu clasele I-VIII,  
 sat Bârzeşti, com. Ştefan cel Mare, Vaslui
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Livada fermecată 
 

 Acolo, departe de agitaţia oraşului şi poluarea lui, acolo, în miezul pădurii se află casa 
bunicilor.  
 Împrejmuită de vegetaţie şi animale, de căprioare zburdalnice, de iepuri săltăreţi, casa 
bunicilor este locul unde, în fiecare vară, mă duc să-i vizitez şi să admir livada din paradis. 
Da, livada Raiului ce-mi uimeşte ochii şi mă vrăjeşte cu minunăţiile ei.  
 Odată ce-ai deschis poarta spre livadă, te 
simţi altfel, parcă schimbat complet. Mireasma caldă 
te-nconjoară şi te face să pluteşti. Pomii cu pere de 
aur îţi alungă foamea şi merele dulci spun să mai iei. 
Albinele îmbrăcate într-un cojoc de aur pătat de 
cărbune, ce strâng cu hărnicie polenul strălucitor al 
florilor, te fac să fii ca ele, zburdalnic şi vesel, 
îndrăgostit de flori, iar păsările ce se laudă cu penele 
argintii ca stelele, stropite de sânge, te farmecă cu 
trilurile lor. 
 Vietăţile mărunte nu sunt uitate nici ele. 
Musculiţele se joacă într-un joc ameţitor, numai de ele ştiut. Păianjenii îşi ţes pânzele 
periculoase, încurcate şi răsucite în cercuri argintii. Micile flori zburătoare, colorate într-un 
albastru azuriu, aranjat în pătrăţele mici, îţi caută drum printre flori ori cad pradă 
păianjenilor.  
 De fiecare dată, un drum poleit de ploaia de lumini şi de raze, mă conduce la un copac 
stingher, unde stau vrăjit până în amurg. Atunci, odată cu noaptea, se arată şi luna, împreună 
cu marele candelabru înstelat. Razele argintii cu sclipiri aurii ale marelui felinar luminează 
pomii fructiferi care-l îndeamnă să guste din bunătăţi. Dar luna se arată neinteresată. Drumul 
poleit a devenit acum argintat, iar copacul stingher, atracţia lunii. Şi de fiecare dată ea şi 
micile ei lumânări aprinse, întârzie puţin, pentru a mai admira încă o dată livada fermecată. 
                                                                    Ciudin Paul, clasa a V-a, 
                                                                                      Şcoala “Ştefan cel Mare” Vaslui 
 

 

Lacrimă de dor 
 

Ce rost mai are? ... 
Frunzele-au căzut, 
De vânt sunt duse-n zare 
Nimic nu mai e plăcut... 
 
În schimbul frunzelor 
Toamna-mi dă mie 
Fructe mici de bucurie 
Care se strâng câte o mie. 
 
Dar ce păcat...! 
Această bucurie 

Eu nu pot s-o împart 
Cu frunzele dragi mie... 
 
Căci ele-s plecate, 
De vânt vânturate, 
De ploaie udate, 
de lume uitate... 
 
 de Bianca Postovaru  
Şcoala cu clasele I-VIII,  

sat Bârzeşti, com. Ştefan cel Mare, Vaslui 
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Copilăria - creanga mea de aur 
 
         Nisipul e rece şi neprimitor. Curge încet într-o clepsidră de cristal. Timpul îşi pierde 
orice dimensiune… 
         O rază de lumină se luptă cu întunericul. E încă prea tânără, dar se zbate, voind cu 
orice preţ să reuşească… şi reuşeşte să pătrundă în camera întunecată, plină cu amintiri ţesute 
în pânze de aur, uitată de lume şi închisă cu un lacăt. Ceva puternic o atrage… poate acel 
sunet tainic pe care oamenii sunt prea ocupaţi  să-l asculte. Vine din lăuntrul camerei. Dar ce 
este atunci acest sunet? Să fie oare scurgerea ritmică a imenselor granule de nisip, nisip rece 
care cere disperat o rază de lumină, sau bătaia rapidă a unei inimi de copil? 
         Caut cu disperare cheia ruginită a lacătului de la camera întunecată…Ştiu că este 
undeva, printre gânduri şi amintiri. Gata! Am găsit-o! Deschid cu teamă uşa camerei de 
altădată a copilăriei mele. E răcoare şi întuneric acum. Nu pot să desluşesc încă umbrele 
amintirilor, dar murmurul lor nostalgic îţi smulge o lacrimă de apă vie. Zarzărul, veşnic martor 
al copilăriei mele, acum nu mai e un copăcel… a crescut odată cu mine. Ramurile lui verzi 
sunt acum ninse cu albul florilor faptelor mele. Ah… ce de amintiri! Lacrimile îmi curg 
încontinuu pe obrazul fierbine. Parfumul florilor s-a păstrat proaspăt, primul cuvânt, prima 
victorie, totul se desfăşoară în plin soare. 

         Amintirile mă prind în mrejele lor. Simt că îmi pierd controlul. Încerc să mă eliberez 
din strâmtorile puternice ale trecutului. Mintea îmi revine în present şi vraja parcă slăbeşte. 
Plec în grabă, închizând  uşa camerei. Închid tot ceea ce  mă ţine prizonieră în trecut. Se 
aude bătaia rapidă a unei inimi mari. 
         Nisipul e fierbinte. Prin văzduh, pe aripi diafane de întuneric, mai plutesc încă 
nălucirile plăsmuite de o minte de copil… 

Donu Alisa, clasa a VII-a C, Şcoala Nr. 4, “Elena Cuza”, Vaslui  
 

Lacu lebedelor spânzurate 
 

Lacu lebedelor spânzurate 
Iar afară îi poluat 
Şi mă duc să mă culc 
Cu mâţa care dormea în sac. 

 

Eu mă gândesc la lebedele spânzurate 
Legate de amintiri însângerate 
Iar prin venele umflate 
Curg broaştele spânzurate. 

 

Dar gâşte întunecate 
Vor să zboare departe 
Dar funiile spânzurate 
Curg toate umflate. 

 

Creţu Andrei 
Complexul de Servicii Comunitare, Centrul de Zi 

Şcoala cu clasele I-VIII, “Mihail Sadoveanu”, clasa a VIII- a 
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Legenda lumânăriiLegenda lumânăriiLegenda lumânăriiLegenda lumânării    

 
Se spune că demult, pe când Dumnezeu umbla pe pământ, sub chip de om, ca să-i 

răsplătească pe muritori după sufletul si faptele lor, s-a oprit într-o zi la porţile unei cetăţi 

sărăcăcioase, cerând adăpost. Acolo a văzut  două căsuţe modeste, şi cu gând să aline  

suferinţele pământenilor a intrat în prima dintre ele. 

 Pe o măsuţă se aflau merinde puţine, din care se înfruptau un om şi soţia lui. 

Văzându-l pe cel care a intrat in casa lor binecuvântându-i şi cerându-le adăpost,  s-au 

ridicat şi au început a-l jigni , ca pe un nepoftit la masa lor şi pentru care nu era loc. 

 Dumnezeu a ieşit mâhnit din casa în care nu găsise niciun suflet bun, şi de aceea a 

mers la cea de-a doua casă, cerând găzduire celor dinăuntru. Din capul mesei, s-a ridicat un 

om bătrân, primindu-l cu bucurie si invitându-l cu dragă inimă la bucatele puţine. Femeia 

s-a grăbit să-i aducă drumeţului obosit ultima bucată de pâine şi ultimul ulcior de apă pe 

care-l avea, păstrat pentru acele vremuri de lipsuri. Aşa frumos a fost întâmpinat 

Dumnezeu de aceşti oameni drepţi care îşi duceau viaţa după legile străbune, în credinţa 

cea adevărată, încât El a hotărât să-i răsplătească pentru viaţa lor fără de păcat. De aceea, 

înainte de a sa înălţa înapoi la cer, le-a transformat rugii din faţa casei în stupi cu miere 

galbenă ca aurul, iar cei doi bătrâni au luat ceara cu mare grijă şi au transformat-o într-o 

lumânare , drept ofrandă lui Dumnezeu. Acesta le-a primit jertfa şi a binecuvântat-o, şi 

aşa a apărut lumânarea ca simbol al jertfei pentru Dumnezeu. 

 Celor care nu L-au primit, ci L-au îndepărtat de la ei, Cel de Sus le-a 

dat pedeapsă grea, prefacându-i în viespi.Veninul cu care îi înţeapă pe 

muritori i-a făcut să fie alungaţi şi urâţi de toată lumea, iar traiul lor să fie 

otrăvit de păcatele lor. 

   Burghelea Manuela, cls. a IX-a 

   Sofia Andrada, cls a IX-a 

            Liceul  “Mihail Kogălniceanu” Vaslui 

   Desen de Eşanu Georgiana cls. a VII-a B 

     Şcoala Nr. 4 “Elena Cuza” Vaslui 
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Au sosit cocoriiAu sosit cocoriiAu sosit cocoriiAu sosit cocorii............    
 

Razele soarelui de primăvara strălucesc  vesele pe cerul azuriu. Zilele sunt mai    
lungi, iar cocorii nu au întârziat să vină din ţările calde.   

Îmi amintesc şi acum clipa despărţirii, când cerul era roşu în amurg, iar cocorii 
plecau de la noi din ţară cu fâlfâiri prelungi de aripi, tânguindu-se  jalnic. 

Acum totul renaşte la viaţa: iarba capătă colţ fraged şi nou, mugurii copacilor 
plesnesc pe ramuri în lumina strălucitoare a soarelui , iar oamenii aruncă primele seminţe în 
brazdă. 

Copiii întîmpină bucuroşi întoarcerea cocorilor, iar venirea primăverii dă naturii  
înfăţişare de basm. 

 
                      PrimPrimPrimPrimăvara...ăvara...ăvara...ăvara...    
 

Primăvara a venit, 

Câmpiile-au înflorit,  

Păsări, sus, pe cer apar,  

Rândunica vine iar 

Şi v-aduce-n ciocul ei                     

Un buchet de ghiocei. 

 
    

Prietenul  adevărat...Prietenul  adevărat...Prietenul  adevărat...Prietenul  adevărat...    
 

 
            De curând eu am aflat 

                    Că am un prieten adevărat . 

          Este cartea de poveşti . 

              Nu te minte când citeşti , 

            Nu te lasă nici la greu , 

                                   Te ajută, chiar, mereu. 

    
CHİRİAC  CESONİA, clasa a III-a C  

      Şcoala Nr. 4 “Elena Cuza” Vaslui 

 

Desen de Eşanu Georgiana cls. a VII-a B 

     Şcoala Nr. 4 “Elena Cuza” Vaslui 
 

Desen de Eşanu Georgiana cls. a VII-a B 

     Şcoala Nr. 4 “Elena Cuza” Vaslui 
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În luminişÎn luminişÎn luminişÎn luminiş    
 

Este dimineaţă. Soarele aruncă suliţe de foc spre pământ. În poieniţa din pădure, printre 

stropii mari de rouă se jucau gâzele. Greieraşul face salturi înalte încercând să ajungă până la 

cerul plin de nori pufoşi. 

      Prin preajma lui a trecut o libelulă plină de culori pastelate. Greieraşul se opreşte şi o 

întreabă: 

          - Cum de eşti aşa de frumos colorată? 

          - Aşa suntem noi, libelulele dimineaţa-pline de culoare.   

          - Vreau să fiu şi eu aşa ca tine. Cum să fac? 

         - Ai putea să faci baie în polenul din această margaretă! 

     Greieraşul intră în floarea margaretei şi se joacă acolo. 

Când a ieşit era galben ca discul incandescent de lumină. 

         -Acum eşti bucuros?  Îl întreabă libelula. 

        - Cum să nu fiu? 

         Dar chiar atunci a căzut de pe o frunză o picătură de rouă.În clipa aceea toată culoarea lui 

s-a spălat.Când a văzut, a început să plângă, dar libelula l-a consolat şi i-a spus: 

          -Nu fi trist ,eu sunt pastelat colorată, dar tu poţi să sari până la cerul de un albastru 

infinit . 

          -Ai dreptate ! Am şi eu cu ce să mă laud. 

         Din acea zi greierele şi libelula pastelat colorată sunt prieteni nedespărţiţi. 

Epure Ioana, clasa a VI-a A , Şcoala Nr. 4 “Elena Cuza” Vaslui 
    
                                                                                                                                                                    MEDITAŢIEMEDITAŢIEMEDITAŢIEMEDITAŢIE    

 
 Răsare timpul din uitare 
 Pe drumul lin al vieţii mele,        
 Răsare visul din altare, 
 Gătind oraşu-n curcubee. 
 
         O stea răsare în zenit 
  Şi umbra rece se aşterne; 
  Eu mă gândesc  în asfinţit                                                

La raiul gândurilor mele.  
    Burghelea Manuela,cls. a IX-a  

                Liceul “Mihail Kogălniceanu” Vaslui 
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DOMNUL EMINESCU 
 

Şi de-ar fi fost să poţi trăi o veşnicie 
Toţi cei ce astãzi nu mai sunt n-ar fi pierit 
Iar teiul nici o frunzã n-ar fi lãsat sã fie 
Jertfã pentru toamnã, poetule dorit. 
 
Şi de-ar fi fost sã piarã toţi aştrii de pe cer 
S-ar fi nãscut o zi eternã, fãrã noapte  
Tu luminând pãmântul, te-ar fi zãrit Homer. 
Şi Iliada şi-ar rosti-o, poetule, în şoapte. 
 
 

De te-ai mai naşte-odatã 
Te-om boteza-n Ozana 
Şi domnul Eminescu şi-om pune mândru 
nume. 
Pe Aron Pumnul l-am ruga sã-ţi poarte-n 
mânã pana 
S-ajungi ce eşti şi astãzi, luceafãr peste lume! 
 

LUCIAN CRISTIAN MACOVEI, clasa VII-a B,  
         Şcoala Nr. 5 ”Ştefan cel Mare”, Vaslui 

O îngânare de ziuă se furişează spre holdele aurite ale câmpiilor. Întâia geană de lumină se 
iveşte din adâncurile zării. 
 Ceasul veacurilor s-a oprit demult, iar cerul îşi întoarce faţa sa, ca o cunună, spre sufletul 
istovit al pământului... Linişte; o iluzie verde, tăioasă se abate asupra mea, iar inima începe să bată 
sfios; ochi-mi, ca două picături de argint, clipesc, iar seva vieţii mi se strânge parcă iarăşi în trup, 
legănându-mă de pământ cu fibre ascuţite şi reci. 

Nu mă pot ridica... Nici nu vreau! E răsăritul, sau poate petalele viselor năruite mi s-au aşezat 
peste suflet, acoperindu-l? Un fior zburdalnic mă atrage înapoi, îmi răpeşte sufletul îngreunat şi îmi 
alungă orice stare de fericire, mă lasă pustiit... Nu mai ştiu cine sunt, unde sunt sau unde vreau să 
merg! Doar o pală amintire îmi înăbuşă inima, îmi săgetează privirea, îmi înfinge colţii de piatră în 
suflet. 
 Răbufnirile năvalnice ale naturii mă coborau peste pământ, iar luna îşi trăgea uşor vălul, 
lăsându-mă să văd o stâncă uriaşă, gri, suită pe dealul de unde am venit. Speriat şi, parcă, rătăcit în 
propriul meu univers, mă îndrept grăbit spre ea. Cu mâna rece dezvelisem piatra uriaşă şi văzusem 
parcă prin ceaţă, inscripţionate literele: DEZNĂDEJDE. 
 Dintr-o dată, pe neaşteptate, se porni o furtună groaznică şi cerul se despica, norii alergară 
cutezător, lumina se învineţi şi copacii se dezlănţuiră, lovindu-mă. Atunci blestemai tot cerul, toată 
luna şi toate apele... 
 Şi ploaia se opri într-o tăcere amarnică, iar literele stâncii erau: TĂCERE. Obosit de furtună 
sălbatică, adormii... 
 O lumină puternică mă trezi. Ca împins de braţele unui spirit, m-am ridicat şi am scos din 
buzunarul stâng o piatră mică... Pe ea era inscripţionat: TIMP. 
 Nu ştiu prin ce timp am răscolit, dar mi-am dat seama că viaţa mea reprezintă aspiraţia către 
găsirea stâncii cu literele: POEZIE. 

                                                                     CUMPĂNĂ ANDREI, clasa  a-VIII-a C 
                                                                                   Şcoala Nr. 4  “Elena Cuza”  Vaslui 

COPILĂRIE 
 

Un vis frumos 
O lume de poveşti, 
Un cer senin 
Fărã pic de tristeţe. 
 

O stea de sus                                                                             
O lumină fără soare; 
O stea de jos 
O mică splendoare. 
 

O mică jucărie 
Cu un pic de mândrie, 
Asta-nseamnă pentru mine 
Copilărie!

                                                    CRISTINA IONELA GRIGORE, 
                    Clasa a VII-a D, Şcoala nr.10 “Mihai Sadoveanu”, Vaslui 



 - 19 - 

 19 

MILESCIANA  JUNIOR 

 
Ursulache 

 
 Demult, pe plaiuri îndepărtate trăia un pui de urs numit Ursulache. Nu avea părinţi, de 
aceea locuia la rudele lui. Ursulache a crescut, odată cu timpul, un flăcău chipeş şi frumos. 
 Într-o zi, pe când umbla prin satul lui a zărit o fată frumoasă pe care a hotărât să o ia 
de nevastă. Numele ei era Ursulina. Au pregătit toate pentru nuntă şi s-au culcat pentru că a 
doua zi îi aştepta o zi grea. 
 Dar noaptea, zmeii cei şireţi au intrat uşor în casa fetei, au furat-o şi au dus-o la 
castelul lor. Dimineaţa tot satul era tulburat. Nimeni nu ştia unde a plecat frumoasa Ursulina. 
 După câteva zile, Ursulache se plimba pe câmpuri şi a zărit în faţa lui un castel. În 
curtea castelului a văzut un urs care plângea. S-a apropiat mai mult şi a observat că acel urs 
era draga lui Ursulina. 
 A alergat repede până în sat, şi-a făcut o armată şi a hotărât să plece la război. A luat 
arcul şi tolba cu săgeţi, plecând mai departe. Curând, războinicii au ajuns pe un deal din 
apropierea castelului. Ursulache a tras o săgeată în inima străjerului de la poartă. Apoi au 
intrat în linişte în castel. 
 Însă un slujitor i-a zărit şi a dat alarma. Toţi zmeii au ieşit pregătiţi pentru lupta 
crâncenă ce urma să aibă loc. La început sătenii urşi nu au doborât nici un zmeu, dar la 
îndemnul lui Ursulache, toţi zdrobeau câte doi zmei deodată. 
 Lupta a durat trei zile şi trei nopţi până 
când armata lui Ursulache a învins. Zmeii care 
au mai rămas nu au fost cruţaţi, ci au fost 
spânzuraţi. 
 Ursulina a fost adusă înapoi în sat, la 
părinţii ei, bucuroşi că fata lor este vie. 
 A doua zi, nunta a fost făcută în castelul 
zmeilor şi a durat şapte zile şi şapte nopţi. 
Ursulache şi Ursulina au trăit fericiţi alături de 
copiii lor până la adânci bătrâneţi. 

                                                                                                                 

BENCHEA ROBERT - COSMIN, clasa a-VI-a B 
   Şcoala Generală “Elena Cuza” Vaslui 

 

                             PICIORUL DE GÂNDIRE 

 
Piciorul de gândire 
Va fi mereu aici 
Va fi o întrebare. 
Dar eu voi fi aici 
Voi fi într-o figură 
De lume uitată 
De mine luată. 
Într-o lumină 

De mult înviată 
Care pentru mine este 
O casă spirituală 
În suflet lăsată. 
 

MAGDALENA POTORAC,  Clasa VII-a D, 
  Şcoala Nr. 10 “Mihail Sadoveanu”, Vaslui 

 



 - 20 - 

 20 

MILESCIANA  JUNIOR 

 
Copilul florii-soarelui 

 

  
A fost odată ca niciodată, demult, demult, un rege bătrân ajuns la al zecilea lustru al vieţii 

sale. Regina lui, dar şi el îşi doreau un copil, că doar nu se ştie când le va veni sfârşitul şi n-au cui 
lăsa împărăţia. 
 Într-o noapte cu lună plină, cam pe la orele 12, regina s-a trezit şi a început să umble nălucă 
prin cameră. A deschis uşa, a coborât scările, ajungând în grădină, lângă locul în care clipocea luna. 
În acest loc, regina căzu în genunchi şi o trecu un fior care o deşteptă. A fost un vis. În acest vis se 
făcea că întâlnise o bătrânică, care i-ar fi spus:  
- Draga mea! Eşti supărată că nu ai copii, şi tu şi împăratul tău. Mâine în zori să-l trezeşti şi să-i spui 
că nu veţi avea copii până nu se va duce în Valea Luminii şi să ia o floarea-soarelui, pe care să o 
pisaţi şi să o mâncaţi amândoi, iar peste 9 luni veţi avea un fecior frumos, aşa cum n-aţi mai văzut.  
 Şi aşa se şi întâmplă. Împăratul luă calul cel mai bun şi merinde şi plecă la drum. După lungi 
călătorii, dar fără peripeţii, regele ajunse în Valea Luminii şi luă floarea-soarelui. 
 Când a ajuns acasă cu floarea, au pisat-o şi au mâncat-o. După spusele bătrânilor din acea 
vreme, după ce au auzit că drumul nu a avut peripeţii, copilul regilor va fi viteaz, dar nu-şi va găsi 
perechea.  
 Trecuseră acele luni şi se născu feciorul şi fiindcă era din floarea-soarelui îi puse numele 
Soare. La petrecerea de 3 zile şi 3 nopţi, au venit mulţi invitaţi cu daruri alese. La sfârşitul celei de-a 
treia zi, a sosit bătrâna din visul reginei. Bătrânica se apropie de pătuţul copilului:  

- Dragul meu fiu, nu pot să dezleg blestemul legat de Zâna Luminii, când tatăl tău nu a simţit, 
dar pentru a-ţi găsi pereche va trebui să întorci lumea cu susul în jos.  
 Timpul trecu şi regii ajunseseră la capătul puterilor şi îl chemă pe Soare:  

-Fiule, vei fi un rege pe cinste, dar să-ţi cauţi soaţa pe acest pământ care să te iubească şi să 
aibă grijă de tine. 
 Bătrânii au murit şi i-au lăsat lui Soare toate bogăţiile, dar nu-l interesa acest lucru. 
 Peste 7 mări şi 7 ţări, împăratul Luceafăr avea o fată foarte frumoasă, cu părul blond ca 
galbenul hodelor, cu ochii verzi pătrunzători, pe nume Luna.  
 Ajuns la etatea de însurat, aflând de fată, hotărî să o caute şi să se căsătorească cu ea. Aşa că 
în prima zi a săptămânii încălecă pe calul său şi plecă în căutarea Lunii. 
 După 3 zile de mers, calul Soarelui îi zice: 

- Stăpâne, eşti pe drumul greşit. Va trebui să ajungi în Valea Luminii şi să găseşti floarea 
nopţii, dar fără să o trezeşti pe Zâna Luminii. Mi-o vei da să o mănânc şi îndată vei ajunge la Lună.  
 Soarele făcu exact aşa. Aproape de Valea Luminii văzu pe cărare o buburuză pe care era gata 
să o calce.  

-Te rog, nu mă strivi, pentru că o să-ţi fiu de ajutor. 
 Tânărul luă buburuza şi o suflă în vânt, dar în palmă îi rămase o aripă. În valea Luminii, Zâna 
Luminii dormea şi era aşa de mare că acoperea valea. Gândindu-se ce să facă, scoase aripa buburuzei 
şi aceasta ajunse îndată. Soarele a urcat pe cer şi a luminat lumea, până când a apus şi s-a putut da 
jos. Atunci, a trecut pe lângă Zâna Luminii şi căută floarea-nopţii pe care i-a dat-o calului său şi 
imediat ajunse în faţa palatului lui Luceafăr. Intră în cameră şi aşteptă. O văzu pe tânăra Lună. Atunci 
o fură de la palat şi o duse la castelul său.  
 Şi au făcut o nuntă de 3 zile şi 3 nopţi şi au fost fericiţi până la adânci bătrâneţi. 
 Şi am încălecat pe o şa şi v-am spus povestea aşa.  

 

   Ecaterina-Ionela  Maftei, clasa a VI-a  

                                                    Şcoala Nr. 4 “Elena Cuza” Vaslui 
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Visul 
 

 Liniştea era apăsătoare, deodată fereasta camerei mele se deschise brusc şi aerul tăios 
şi rece al dimineţii îmi mângâie faţa. 
 Mă trezesc în livada din spatele casei. O picătură de rouă alunecă de pe o frunză pe 
ochii mei. Simt mireasma florilor. Ating cu buzele un fruct şi mă înfior. Îmi plimb privirea. 
Mai fac câţiva paşi. Iarba foşneşte ciudat. O lumină albă ca o ceaţă stăruie în spatele meu. 
Întorc privirea. Lângă mine ţopăie obosită o creatură nemaiîntâlnită. Din costumul metalic, 
plin de butoane, se întrezăreau doi ochi mari şi albaştri. Îngrozită încerc să-i vorbesc, dar nu 
ştiu dacă mă pricepe.  
 În gândul meu se infiltrează o voce de copil: “Cred că mă auzi. Nu-ţi cunosc limba, dar 
comunicăm prin biounde. Sunt de pe o altă planetă de dincolo de Sistemul vostru Solar. 
Planeta mea a fost victima unui război nuclear şi nu mai păstrează nimic din vechea ei 
înfăţişare. Dacă accepţi, am putea face schimb. Îţi pot dărui acest costum care te poate proteja 
de radiaţiile din Univers şi te poate teleporta oriunde doreşti, dar dă-mi mie bucuria de a 
gusta din plăcerile copilăriei tale.” 
 “Nici gând”, am zis. “Niciodată nu aş îmbrăca acel costum prin care n-aş putea simţi 
mirosul florilor de câmp, aerul rece al dimineţii, n-aş putea auzi trilul ciocârliei, prin care n-aş 
putea mângâia scoarţele mestecenilor ca să le simt pulsul şi prin care n-aş putea face atâtea 
lucruri minunate ce-mi sunt atât de dragi.” 
 “Da, nimeni din acest Univers nu ar accepta ştiinţa pe care o stăpânesc în schimbul 
plăcerilor şi lucrurilor dăruite de copilărie.” 
 Un buton de pe corpul metalic al straniei fiinţe începu să pâlpâie. “Sunt chemat. 
Adio!” răsună în gândul meu vocea stranie a acelei fiinţe. 
 Dispăru. Am încuviinţat din cap şi am murmurat privind în gol: “Adio, copil fără 
copilărie!” 
 M-am trezit. Razele soarelui care treceau prin fereastra larg deschisă îmi mângâiau 
chipul. Merg la fereastră. 
 Afară, iarba foşnea ciudat. 

                                                                            Teodora Nebunu, clasa a VI-a B 
                                       Şcoala Nr. 4 “Elena Cuza”, Vaslui 
                             Toamna 
 

  Ce frumoasă este toamna!... 

  A venit cu bucurii 

  Şi cu multe bogăţii: 
  Mere, pere în panere, 

  Toate sunt pentru copii. 

  Şi porumbul s-a tăiat, 

  Iar fructele s-au mâncat. 

  Codrul a îngălbenit, 

  Merele s-au înroşit. 
  Cerul s-a înnourat 

  Şi s-a început la arat, 

  Oamenii grâu au semănat 

  Şi vinul bun l-au îngropat. de Bogdan Boicu, Şcoala cu clasele I-VIII, 
Sat Bârzeşti, com Ştefan cel Mare, Vaslui 
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               MAMA 
 

  Mama este ca o floare 
  Cu mireasmă încântătoare 
  Când o atingi 
  Parcă te topeşte. 
 
  Şi toată lumea 
  O înveseleşte 
  Mama-i tot ce-i scump 
  Pe lume spune numai lucruri bune 
  Eu pe ea tare-o iubesc 
  Şi nu vreau s-o părăsesc. 

        MARDARE CORINA 
                     Complexul de Servicii Comunitare, Centrul de Zi 
                      Şcoala cu clasele I-VIII, “Dimitrie Cantemir”, clasa a IV-a 
 

    DORINŢA  
 

Apare visul, 
Dispare lumina, 
Dispar fructele sclipitoare 
De pe cerul galben al nopţii. 
Simt că viaţa se prăbuşeşte 
În diamantul nopţii 
În zare chipul tău 
Se vede sfârşind 
Precum o zi de toamnă 
Însorită şi firavă. 
Dorinţa s-a pierdut 
În pădurea de stropi 
De ploaie stată. 

                        CRISTINA IONELA GRIGORE, clasa a VII-a D,  
                                Şcoala Nr. 10 “Mihail Sadoveanu”, Vaslui 
 

LUMEA 
Apa aşteaptă 
Culoarea primăverii 
Firavă şi eternă. 
Simt că mă pierd 
În învelişul rece 

Al locului de plâns 
Pentru eternitate 
Mă regăsesc 
În pasărea de aer literar; 
În elementul cerului pribeag. 

CRISTINA IONELA GRIGORE, clasa a VII-a D, 
                                                                     Şcoala Nr. 10 “Mihail Sadoveanu”, Vaslui 

 

FAMILIE 
 
Oare Soarele e fiul Pământului? 
Oare Luna e sora Soarelui? 
Oare Neptun e mătuşa Pământului? 
Oare Saturn e mama lui Venus? 
Dar oare Marte e mama lui Pluto? 
Dar marea mea familie, cine este? 
 
CRISTINA IONELA GRIGORE, clasa a VII-a D,  
      Şcoala Nr. 10 “Mihail Sadoveanu”, Vaslui 
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UNDEVA 
 

Mă regăsesc 
În propria-mi lume 
în proprietatea universului meu. 
Simt cã norii 
îmi sunt cei mai buni prieteni; 
Cã cerul mi-e simplu amic 
Devin un spin, din trandafir 
Ce înţeapã în ceputul 
Gândurilor mele. 

 
CRISTINA IONELA GRIGORE, clasa a VII-a D,  
      Şcoala Nr. 10 “Mihail Sadoveanu”, Vaslui 

Desen de Creţu Andrei Daniel, cls. a VIII-a 
Şcoala Nr. 10 “Mihail Sadoveanu” Valui 

 

EU SUNT 
 
Eu sunt timpul ce stă în loc 
Sunt un foc ce face apã 
Sunt o luminã ce face întuneric. 
Sunt eu; un aer de rãsãrit 
Sunt un nucleu ce va izbuti 
Spre marea învingãtorilor 
Sunt un corn de taur 
Ce merge în Paradis 
Totuşi, sunt eu:  
Eu aripã de piatrã 
         Spulberatã! 
 
  CRISTINA IONELA GRIGORE, clasa a VII-a D,  
      Şcoala nr. 10 “Mihail Sadoveanu”, Vaslui 
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     DORINŢE 
 

Aş vrea sã fiu o floare 
Cu ochii eu aş vrea 
Sã îmi miroase mama 
Petale înmiresmate. 
Cu nasul sã mã observe 
Cu mâinile gingaşe 
Sã mã-ngrijeascã-n dar. 
Aş vrea sã fiu un fulg 
Ce noaptea sã tot ning 
Cu patimile mele 
Peste ale tale vãi 
Ce-n dulcea bucurie 
Noi am voit sã fim. 
 
     MAGDALENA POTORAC, clasa VII-a D, 
       Şcoala nr. 10 “Mihail Sadoveanu”, Vaslui 
                   

 

                 

 

                 O FLOARE 
 

O floare a vieţii nãscutã pe pãmânt 
O floare a vieţii bãtutã de timp, 
O floare a omului crescutã de vânt 
O floare a speranţei crezutã de mine. 
O floare a fiinţelor vii, 
Ce-n lume umblã ca nişte copii. 
Floarea lumii e-n tot de-i din tine 
Floarea vieţii e tot ce-i aparţine 
Floarea speranţei toţi o avem 
Doar dacã noi credem în ea. 
O floare avem cu toţii în suflet,  
O floare aleasã de sufletul tãu. 

 
                    MAGDALENA POTORAC, clasa VII-a D, 
           Şcoala nr. 10 “Mihail Sadoveanu”, Vaslui 
 
 
 
 

MÂINE 
 
Mâine voi fi uitatã, 
Voi fi uitatã în amintirea ta, 
Voi fi aruncatã în sufletul tãu alb. 
Mâine nu voi mai fi în mine. 
Orcine mã va cãuta 
Mã va gãsi în cartea mea 
În care stau alãturi de familie 
Alãturi de inima mea. 
Mã voi juca împreunã cu tine. 
 
    MAGDALENA POTORAC, clasa VII-a D,  
  Şcoala Nr. 10 “Mihail Sadoveanu”, Vaslui 



 - 25 - 

 25 

MILESCIANA  JUNIOR 

 
 

TRADIŢII  ŞI  OBICEIURI  MOLDOVENEŞTITRADIŢII  ŞI  OBICEIURI  MOLDOVENEŞTITRADIŢII  ŞI  OBICEIURI  MOLDOVENEŞTITRADIŢII  ŞI  OBICEIURI  MOLDOVENEŞTI    
    

                             Coordonatori proiect: înv                             Coordonatori proiect: înv                             Coordonatori proiect: înv                             Coordonatori proiect: înv. Avram. Avram. Avram. Avram----Rusu AniţaRusu AniţaRusu AniţaRusu Aniţa    
                                                                                     prof. Şfaiţer Diana                                             prof. Şfaiţer Diana                                             prof. Şfaiţer Diana                                             prof. Şfaiţer Diana    
                                                       prof. Arhire Simona                                                       prof. Arhire Simona                                                       prof. Arhire Simona                                                       prof. Arhire Simona    

    
    

Participând la un concurs organizat de 

Biblioteca Judeţeană  ,,N.M. Spătarul “, la Chişinău, 

am înţeles că oamenii de acolo au putut  învinge  

vitregiile vremurilor şi prin păstrarea  tradiţiilor.  

 Acolo a avut loc, deci, geneza proiectului 

,,TRADIŢII ŞI OBICEIURI”, propunându-ne ca la 

întoarcere să încercăm şi o revigorare a tradiţiilor din 

zona noastră, simţind acest lucru ca pe o necesitate a timpurilor istorice pe care le trăim. Intr-o 

mare familie a Uniunii Europene, să păstrăm şi să transmitem mai departe tradiţia românească  

înseamnă să nu ne pierdem identitatea. 

 Proiectul se află acum la cea de-a IV-a activitate: 

-prima- lansarea proiectului în cadrul sărbătoririi a 35 de ani 

de la înfiinţarea Şcolii NR. 4, Vaslui.  

- a doua – filmări în satul  Tanacu (Sărbătoarea Sf. Andrei).  

- a treia – filmări în satul Tanacu (obiceiurile de sfârşit de an) 

- a patra- Biblioteca Judeţeană ,,Nicolae Milescu  Spătarul” 

(calendarul popular 

al sărbătorilor de 

primăvară) 

          Următoarea activitate îşi propune realizarea  unei 

culegeri de folclor, elevii-cititori ai acestei reviste –care 

sunt interesaţi de subiectul propus, sunt invitaţi să ia 

legătura cu profesorii –coordonatori ai acestui proiect. 

                                            prof. Şfaiţer Diana,                                             prof. Şfaiţer Diana,                                             prof. Şfaiţer Diana,                                             prof. Şfaiţer Diana,     
                                                        Şcoala Nr. 4 “Elena Cuza” Vaslui                                                        Şcoala Nr. 4 “Elena Cuza” Vaslui                                                        Şcoala Nr. 4 “Elena Cuza” Vaslui                                                        Şcoala Nr. 4 “Elena Cuza” Vaslui    
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IMPRESII 

    
,,Acest proiect mi-a trezit interesul încă de la început deoarece am fost tentată să 

cunosc şi să înţeleg tainele satului românesc, precum şi obiceiurile. Este un proiect care 
ajută la transmiterea tradiţiilor şi obiceiurilor din generaţie in generaţie. Aş participa 
oricând, cu mare plăcere, la un alt proiect de acest gen întrucât ajută la descoperirea şi 
păstrarea obiceiurilor strămoşeşti.” 

Barzu Bianca, cls. a IX-a, Liceul “Mihail Kogălniceanu”, Vaslui 
 

,,Am acceptat  cu bucurie să particip la acest proiect pentru a face cunoscute 
obiceiurile populare din Moldova dorind ca acestea să ramână în sufletul românilor    
de-a lungul secolelor. Cred ca noi ne putem mândri cu ceea ce au dezvoltat românii de 
la începutul formării lor.” 

Sofia Andrada, cls. IX-a, Liceul “Mihail Kogălniceanu”, Vaslui 
 
 

,,Am perceput încă de la început proiectul “Tradiţii şi Obiceiuri”drept cea mai 
potrivită cale de a duce mai departe tradiţiile prin care românii contopesc trecutul cu 
prezentul. Văzând modul în care fraţii noştrii români de peste Prut păstrează tradiţiile 
si obiceiurile, am înţeles că folclorul reprezintă cea mai nobilă oglindire a lumii 
patriarhale a satului românesc.” 

Chiriac Roxana, cls. a IX-a, Liceul “Mihail Kogălniceanu”, Vaslui 
 

,,Vă spun sincer că proiectul ,,Tradiţii si obiceiuri” ne-a sădit în suflet un lăstar 
al tristeţii, deoarece am observat că obiceiurile de pe meleagurile moldoveneşti încep să 
dispară. Am învăţat multe lucruri, deşi la început părea ceva formal, am întâlnit oameni 
ce ştiu să preţuiască folclorul românesc şi acum cred cu tărie în vorbele lui Lucian 
Blaga ,,eu cred ca veşnicia s-a născut la sat.”                                                                               

  Delia Nebunu,  cls. a IX-a, Liceul “Mihail Kogălniceanu”, Vaslui 
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FESTIVALUL ŞANSELOR TALE 
 

 În cadrul Festivalului Şanselor Tale, ediţia a VIII-a, desfăşurat în perioada 5-9 
noiembrie 2007, cu motto-ul “Educaţia – egalitatea de şanse”, Biblioteca Judeţeană 
“Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui a organizat în cadrul Compatimentului Mediatecă o 
serie de activităţi (vizionare de filme pentru copii, şi filme documentare, recitaluri 
muzical-literare “Educaţia prin artă”) pentru a veni în întâmpinarea: 
• copiilor care provin din familii cu probleme sociale, din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare; 
• copiilor cu handicap fizic din cadrul Centrului de Zi, Paiu; 
• copiilor de la Şcoala Specialã “Aurora”, Vaslui; 
• grupurilor de persoane private de libertate (adolescenţi) de la Penitenciarul 

Judeţean Vaslui. 
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