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EDITORIAL

Dragi prieteni,
Am încercat şi am reuşit! Încă un număr al revistei, sperăm cât mai
multe! Acest lucru ne arată că v-am trezit interesul pentru această minunată
aventură pe tărâmul fanteziei!
Un semn bun a fost şi numărul mare de creaţii literare şi desene pe
care le-am primit la sediul bibliotecii, ceea ce ne arată că vă place să citiţi şi
să creaţi. Nu toate au putut fi puse în paginile revistei, însă noi le păstrăm
pentru numerele viitoare. După cum v-am spus şi în numărul trecut, revista
apare semestrial având o dată limită de trimitere a lucrărilor, anunţată prin
intermediul bibliotecilor unde sunteţi utilizatori.
Noi ne propunem să continuăm şi să îmbogăţim mereu conţinutul
revistei cu rubrici interesante care să vă încânte sufletul şi mintea.
Aşteptăm creaţiile voastre originale de proză, poezie, benzi desenate, rebus,
desene, picturi, fotografii. Pentru noi părerile voastre contează, ca şi
propunerile, de ce nu?
Încercăm să dăm posibilitatea tuturor copiilor talentaţi să se afirme,
şcolilor să-şi facă cunoscute activităţile deosebite, educatorilor şi părinţilor
oportunitatea de a-i sprijini pe cei mici, îndrumându-le activitatea sau
organizându-le evenimente legate de universul copilăriei.
Vă mulţumim tuturor celor care ne-aţi împărtăşit gândurile şi vă
invităm să ne fiţi alături în revista noastră!
Echipa de redacţie
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O SĂRBĂTOARE A SPIRITULUI – ZIUA
INTERNAŢIONALĂ A CĂRŢII PENTRU COPII
Pentru înălţarea sufletească a tinerilor cititori, e necesar a promova
cartea de valoare cu misiunea ei nobilă de a lumina mintea prin adevăr şi
înţelepciune. Dar cărţile valoroase din întreaga lume trebuie cunoscute pentru
a permite copiilor să se deplaseze în spaţiu şi timp, să se familiarizeze cu
literatura, tradiţia şi cultura altor popoare. Acesta a fost crezul jurnalistei şi
scriitoarei germane Jella Lepman, care a fondat, în 1953, Consiliul
Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret (International Board on Books
for Young People sau IBBY).
Obiectivul principal al acestei organizaţii, care reuneşte peste 60 de
Secţii Naţionale, din tot atâtea ţări, este de a consolida pacea şi înţelegerea
între popoare prin intermediul cărţii pentru copii şi tineri.
“Să începem de la copii pentru a aduce această lume, total confuză, la sensurile ei iniţiale. Copiii vor
arăta adulţilor care este calea”, scria Jella Lepman în 1946, cu ocazia organizării unei expoziţii a celor mai
bune cărţi pentru copii şi tineri din diferite ţări.
Obiectivele IBBY corespund principiilor Convenţiei Internaţionale a Drepturilor Copiilor, ratificată de
ONU în 1990, şi cheamă naţiunile lumii să promoveze calitatea şi difuzarea cărţilor de valoare pentru copii şi
tineri.
În cei 55 de ani de existenţă, IBBY a lansat o serie de activităţi în care este implicată comunitatea
internaţională, interesată de cartea pentru copii. Cele mai cunoscute sunt: Lista de onoare IBBY, numită
anterior “Lista de Onoare Andersen, Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii, sărbătorită în toată lumea la 2
aprilie, Premiul IBBY – Asahi, acordat din 1987 unor instituţii pentru proiecte deosebite de promovare a
lecturii, Centrul de documentare IBBY în domeniul cărţilor pentru copii cu diverse deficienţe, fondat în 1985,
revista Bookbird, Premiul Hans Christian Andersen, căruia i s-a mai spus şi “Micul Premiu, Nobel”, care
constă în acordarea unei medalii de aur cu portretul povestitorului danez şi o diplomă. Acest premiu, instituit
din 1956 tot din iniţiativa aceleiaşi Jella Lepman se acordă autorilor celor mai bune cărţi pentru copii, iar din
1996 şi ilustratorilor cărţilor pentru copii. Medaliile şi diplomele se acordă la ceremoniile organizate o dată la
doi ani în cadrul congreselor IBBY.
Scopul acordării Premiului Hans Christian Andersen rămâne stimularea scrierii şi ilustrării cărţilor pentru
copii, promovarea traducerii celor mai bune dintre acestea şi asigurarea circulaţiei lor în toată lumea.
Propunerile pentru premiu la ambele nominalizări “Autori” şi “Ilustatori” sunt făcute de fiecare Secţie
Naţională IBBY şi se acordă o dată la doi ani unui autor şi unui ilustrator, care sunt în viaţă la momentul
nominalizării şi care, prin activitatea lor deosebit de valoroasă au adus o contribuţie permanentă în domeniul
literaturii pentru copii şi tineri.
Secţia Naţională IBBY, România a nominalizat la premiile IBBY, în acest an, pe Iuliu Raţiu, autor şi pe
graficianul Done Stan.
Uniunea Editorilor din România, care reprezintă Secţia Naţională IBBY participă, în aceste zile la Târgul
Internaţional de Carte pentru Copii de la Bologna (Italia).
Filiala Vaslui a Secţiei Naţionale IBBY înfiinţată în noiembrie 2006, singura din România, susţine
activitatea de promovare a lecturii în rândul copiilor prin numeroase activităţi. Pentru ediţia din acest an a Zilei
Internaţionale a Cărţii pentru Copii s-a făcut un program special: întâlnirea cu scriitorul Iulia Raţiu, spectacolul
de teatru susţinut de trupa de teatru a Bibliotecii Judeţene “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, înfiinţată prin
proiectul finanţat de Uniunea Europeană prin Programul de Vecinătate, România – Moldova 2004 – 2006,
Prioritatea 2 People to People, Phare CBC 2005, şezătoarea literară cu participarea cercului “Şoricei de
bibliotecă”, prezentarea expoziţiei “Cărţi pentru voi”, şi lansarea revistei “Milesciana junior” Nr. 2, stimularea
celor mai fideli cititori ai bibliotecii “Top 2008”.
La aniversarea a 55 de ani de la înfiinţarea IBBY, fie ca cele mai frumoase gânduri, cărţi, ilustraţii să
facă lumea copiilor mai fericită.
PREŞEDINTE FILIALA VASLUI A IBBY, Prof. Elena POAMĂ
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ELENA FARAGO (1878 - 1954)
- poeta copiilor Elena Farago s-a născut la Bârlad la data de 29 martie
1878, fiind cel de-al doilea copil al lui Francisc şi Anastasia
Paximade, din cei şapte (trei băieţi şi patru fete, dintre care unii
au murit foarte mici). Viitoarea poetă a moştenit de la mama sa o
sănătate şubredă, care o va însoţi toată viaţa.
Tatăl, Francisc Paximede, era originar dintr-o insulă
grecească din Marea Egee, descinzând dintr-o veche şi nobilă
familie elenă, care a jucat un rol însemnat în istoria politică a
Greciei. Venise de tânăr în România şi se stabilise la Bârlad, după
o scurtă şedere în alte oraşe. Mama, Anastasia Thomaide, ai cărei părinţi se trăgeau dintr-o
familie greco-română, moştenise de la strămoşii olteni, o deosebită frumuseţe fizică, bunătatea
şi ospitalitatea românească, preţuirea pentru artă.
A avut o copilărie fericită până la vârsta de 11 ani, când totul s-a transformat în
suferinţă prin moartea, rând pe rând, a trei din fraţii mai mici, apoi a urmat mama, cea pe
care o iubise atât de mult. Este retrasă de la şcoală la vârsta de doar 12 ani, pentru a se ocupa
de îngrijirea casei şi a fraţilor mai mici. Totuşi, Elena nu şi-a întrerupt firul învăţăturii, reuşind
să-şi completeze cunoştinţele cu ajutorul manualelor fraţilor, ba mai mult aşternea pe hârtie
gânduri şi sentimente sub formă de versuri.
În luna ianuarie a anului 1895, tatăl se îmbolnăveşte şi moare pe braţele fiicei sale mai
mari. Elena rămâne fără nici un sprijin apropiat, luând hotărârea ca familia să se despartă,
răspândindu-se fiecare la câte o rudă şi împreună cu fratele cel mic, Gheorghe, ajunge la
Brăila. Aici, slăbită de griji şi extenuată de muncă aceasta se îmbolnăveşte şi este internată la
spitalul Colţea din Bucureşti. După însănătoşire, ajunge în locuinţa fratelui Ernest, unde este
nevoită să fie în continuare servitoare. Umilită şi aici, părăseşte casa şi rătăceşte pe străzile
Bucureştiului, singură pe lume şi cu inima zdruncinată.
Elena se angajează guvernantă în casa scriitorului Gheorghe Panu, unde i se dă toată
consideraţia pentru priceperea şi bogata ei cultură. Cunoaşte aici distinşi oameni politici ai
vremii şi scriitori, între care şi I.L.Caragiale, care îl roagă pe Panu să-i cedeze lui această fată
vrednică, pentru a avea grijă de cei trei copii ai săi. Panu se învoişte şi Elena se mută în casa
familiei Caragiale.
Perioada 1897-1898 este, după propria mărturisire a poetei, cea mai frumoasă din
tinereţea sa. Viaţa în preajma acestui mare scriitor, călătoriile la care participă ca invitată,
dragostea celor trei copii şi a întregii familii, toate acestea au o mare înrâurire asupra viitoarei
poete. Tot Caragiale, care ascultase povestea adolescenţei ei zbuciumate, avea să exclame: “
Viaţă de roman, subiect de dramă.”
În 1898 scriitoarea se căsătoreşte cu Francisc Farago, un intelectual cu idei avansate,
care frecventa cercurile socialiste ale vremii, spre care o atrage şi pe soţia sa.
Debutul literar oficial îl are în ziarul “România muncitoare” în aprilie 1902, cu poezia
Gândul trudiţilor, retipărită mai târziu în volumul de debut Versuri, deşi a scris de la 12 ani,
negândindu-se că va publica vreodată. Urmează apoi o serie de colaborări la ziare şi reviste:
Adevărul, Flacăra, Semănătorul, Luceafărul, Epoca, Zeflemeaua sub pseudonimele de Fatma,
Ileana, Andaluza. Anul 1902 este pentru Elena Farago un an de efervescenţă poetică.
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În 1906 apare primul volum de poezii, intitulat Versuri, pe care la îndemnul marelui
savant Nicolae Iorga, autoarea îl semnează cu adevăratul ei nume : Elena Farago. Colaborarea
poetei la revista Semănătorul continuă apoi până în anul 1908, epocă în care leagă prietenii
literare (întreţine o bogată si fructuoasă corespondenţă cu poetul A.Toma) şi îşi desăvârşeşte
cultura prin lectură şi talentul ei în plină dezvoltare. Începută în septembrie 1902,
corespondenţa A. Toma - Elena Farago continuă timp de douăzeci de ani, fără întrerupere,
fiind o corespondenţă bogată în preocupări intelectuale şi artistice.
În 1907 Elena Farago vine, împreună cu soţul ei, la Craiova, oraş în care se va stabili
până la sfârşitul vieţii. Aici, mediul cultural era mult mai prielnic. De la venirea în Craiova,
Elena Farago face parte din comitetul de redacţie al revistei Ramuri. Şedinţele literare ale
grupului se ţin la dânsa, din grup făcând parte: D. Tomescu, C.Şaban Făgeţel, Tiberiu
Constatinescu, N. Bănescu, etc.
Anul sosirii poetei la Craiova coincide cu un eveniment social de o adâncă semnificaţie
în viaţa poporului român: răscoalele ţărăneşti din 1907. Apare poezia Doina în martie 1907
publicată în ziarul Neamul românesc, urmată de un ciclu întreg de poezii consacrate revoltelor
ţărăneşti, intitulat sugestiv Martie –Decembrie 1907 .
Tot anul 1907 este momentul în care dorinţa poetei de a avea un copil se împlineşte,
adoptând unul, Mihnea, căruia îi dăruieşte toată dragostea, găsindu-şi în sfârşit împlinirea
vieţii. Chemarea ei de mamă avea să ducă la acea minunată literatură pentru copii, căreia îi va
consacra o bună parte a vieţii sale. Pentru moment, poeta scrie ciclul Din preajma leagănului,
care avea să apară mult mai târziu.
La 1 august 1913 se naşte fetiţa poetei Cocuţa, viitoarea poetă Coca Farago, căreia îi
închină Prefaţa Ciclului Din preajma leagănului.
De asemenea, în acest an este publicat cel de-al treilea volum al poetei, Din taina
vechilor răspântii, volum primit şi el, ca şi celelalte, de critică cu aprecieri superlative.
Se ocupă acum îndeosebi de creşterea şi educaţia copiilor săi, Mihnea şi Cocuţa, pentru care
scrie Pentru copii şi Copiilor, două volume apărute în 1913.
În anul 1920 Elena Farago scrie o carte pentru copii intitulată Din traista lui Moş
Crăciun şi un volum de versuri Şoaptele amurgului, cărţi care vor fi premiate de Academia
Română. Apoi publică traducerea feeriei Pasărea albastră de Maurice Maeterlink.
Elogiată şi premiată de aproape toată critica de prestigiu a vremii, Elena Farago devine
una din figurile reprezentative ale poeziei româneşti.
Cu volumul Nu mi-am plecat genunchii poeta pare a-şi încheia activitatea poetică, după
o prezenţă continuă de douăzeci de ani de la apariţia primului volum, în care fiecare carte
reprezintă un nou pas în afirmarea sa literară. Dar în 1934 revine cu o minunată poezie, Nu-i
greu să uiţi, dedicată fiicei sale, care apare în suplimentul literar al ziarului Universul.
În anii care urmează deşi suferindă, poeta nu încetează să scrie fără a avea însă ritmul
de odinioară, publicând din când în când câte o poezioară răscolitoare, pe măsura talentului
său.
Ca o ultimă recunoaştere a meritului său, a vieţii sale închinate fericirii oamenilor, a
fost numită cetăţean de onoare al Craiovei şi sărbătorită oficial la 21 aprilie 1947.
Se stinge din viaţă la 4 ianuarie 1954, în vârstă de 76 de ani, lăsând în urma sa
literatura română pentru copii mai bogată cu poezia sa, scrisă sub semnul iubirii discrete şi
nuanţată cu elemente filosofice şi sociale.
Bibliograf, Liliana Moga, Biblioteca Judeţeană „N.M. Spătarul” Vaslui
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20 Martie – Ziua Internaţională a Francofoniei
Motto : D’ hier a demain, la francophonie m’ appartient.
Francofonia este o vastă colectivitate a popoarelor ce vorbesc limba franceză, formată
din peste 500 milioane de locuitori (de toate rasele şi religiile), situate în 55 de state şi
teritorii, din 5 continente. Pentru aceştia, limba franceză – ca limbă maternă, oficială,
secundară sau chiar minoritară constituie un vast teritoriu de dialog şi cooperare, cunoaştere
şi progres, libertate şi democraţie, solidaritate şi schimburi economice şi culturlae.
Acest spaţiu denumit Francofonie a fost instituţionalizat în 1986, la I-a Conferinţă a
şefilor de stat şi de guvern ai ţărilor având în comun utilizarea limbii franceze. De atunci
România celebreză oficial la 20 martie Ziua Mondială a Francofoniei, precum şi
săptămâna care include această dată, Săptămâna Mondială a Francofoniei.
A fi astăzi francofon în România înseamnă a cunoaşte bine şi a practica frecvent limba
franceză, a putea circula liber, a studia şi a lucra în ţările francofone. În acest spirit România
şi-a propus să contribuie la promovarea Francofoniei în România şi a României în ţările
francofone, considerând limba franceză purtătoarea unui important sistem de valori.
Ediţia 2008 a Francofoniei se desfăşoară sub egida laitmotivului D’ hier a demain la
francophonie m appartient având în prim plan sărbătorirea a 400 de ani de la înfiinţarea
primei comunităţi francofone din Canada, în provincia Quebec din timpul lui Samuel
Champlain. Prin întreprinderea activităţilor şi concursurilor propuse de Asociaţia Canadiană
de Limbă Franceză (ACELF) şi a RVF-urilor, această tematică dă ocazia canadienilor să-şi
împărtăşească propriile realităţi francofone în toate cele patru colţuri ale lumii şi să arunce o
privire asurpa originilor francofoniei.
De ieri până mâine, francofonia îmi aparţine se referă la moşteniorea francofonă transmisă
din genraţie în geenraţie şi la sentimentul de apartenenţă a fiecărui individ la marea
comunitate francofonă. O moştenire, o cultură care nu încetează să crească, să evolueze şi să
se transmită, să ia amploare şi să se îmbogăţească. Metafora corabiei stilizează generaţiile
francofone, care de-a lungul anilor au suflat în pânzele francofoniei şi au învăţat sa o
navigheze de la un capăt la altul al Canadei şi mai departe în toată lumea. Mai mult, La
Francophonie a le vent dans les voiles.
Anca Şelaru, bibliograf, Biblioteca Judeţeană „N.M.Spătarul” Vaslui

Ziua Francofoniei - 20 Martie 2008
la Biblioteca Judeţeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, Sala Mediatecă
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Pagina micilor creatori

ION CREANGĂ
(1 martie 1837 - 31 decembrie 1889)

Iulian, al doilea Nică
Când am auzit prima dată despre întâmplarea cu pupăza, în
care Nică din Humuleşti fura pupăza din tei şi încerca să o vândă,
am dorit să aflu mai multe din întâmplările copilului năzdrăvan.
Imaginile din Amintiri din copilărie m-au făcut să doresc să
semăn cu Nică.
De aceea, într-o vacanţă, am plecat la bunici la ţară. Chiar dacă aceştia aveau cireşe
în grădină, m-am dus la furat la vecinul bunicului. Plouase şi trunchiul copacului era
alunecos. Căram cireşe în sân, şi crude şi coapte, fără să mă ţin. Deodată, am alunecat
printre crengi şi am căzut ca un bolovan la rădăcina copacului, de am făcut groapă în lutul
moale. Nu mi-a mai trebuit să fur cireşe.
Am hotărât să intru în poiata cu găini, pentru că pupăză nu aveam de unde fura. Dar
bunicul avea un cocoş rău care, atunci când m-a văzut, a sărit cu ciocul şi cu ghiarele pe
mine, că aproape m-a orbit. Am strigat după ajutor, fără să spun ce căutam în poiată.
Spre sfârşitul vacanţei, m-am dus la gârlă, la scăldat, fără să spun bunicilor. Acolo
erau însă nişte copii mai mari, care mi-au luat hainele şi au început să râdă de mine...
A trecut vacanţa şi m-am întors în oraş. Nu mai voiam să fiu Nică, ci doar eu, Iulian.
Voiam să mă joc în faţa blocului, să sparg o minge sau să capăt o jumătate de oră bicicleta
vecinului meu. Doar atât, până la începerea şcolii.
Drangă Iulian, clasa a IV-a D, Şcoala nr. 3 Constantin Parfene, Vaslui

Nică
Nică, hoţoman şi năzdrăvan
Scrie, joacă şi se crede pe maidan.
Astea nu-s de viitor!
Acu-i mare scriitor!

În copac el s-a suit,
Mătuşa l-a fugărit,
Prin cânepă s-au alergat,
De „babă” el a scăpat.

De cuminte ce era
Pe calul „Bălan” se urca,
Multă bătaie mânca,
Cu biciul la fund o primea.

S-a gândit, el s-a gândit
Şi la baltă a pornit,
Dar pe drum el s-a-ncălzit
Şi apa l-a răcorit.

Pofta de cireşe l-a mânat,
Pe văr-su l-a căutat
Ca să meargă la scăldat,
Află însă că-i plecat.

Dascălu Alexandra, cl.a IV-a C,
Şcoala nr. 3 „C. Parfene” Vaslui
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MIHAI EMINESCU
(15 ianuarie 1850 – 15 iunie 1889)

Ode to Mihai Eminescu

Odă lui Mihai Eminescu

Beautiful child of our poetry,
That grew between the paragons,
You still raise our souls to the stars
With warm and skillful lines.

Copil frumos al poeziei noastre,
Care-ai crescut printre luceferi,
Ne-nalţi şi-acum cu sufletul la astre
Cu versuri calde, pline de priceperi.

You knew, with your magic quill,
To make the entire kin longingly shiver
And today, as yesterday and tomorrow,
thereWe find our comfort in your line.

Tu ai ştiut cu pana fermecată
Să faci să tremure de dor tot neamul
Şi astăzi, ca şi ieri şi mâine, iată În versul tău noi ne găsim aleanul.
Luceafărul şi lacul şi iubirea,
Copilăria, codrul şi cu marea...
O floare-albastră dragă-ţi este firea!
Când te-ai născut tu, a murit uitarea!

The paragon, the lake, the love,
The childhood, the woods and the sea…
Your nature is a lovely blue flower!
When you were born, forgetting died!

Răzvan Rotaru, clasa a V-a A
Şcoala nr. 5 Ştefan cel Mare Vaslui

traducere: Monica Păun, bibliotecar,
Biblioteca Judeţeană „N. M. Spătarul”
Vaslui

Stăpânul Eminescu ...

Master Eminescu…

Luceferi sunt şi-au fost mereu
Stăpâni pe cer şi stele
Doar unu-i singur, cel ştiu eu,
Cu sceptrul peste ele.

There are paragons and there have always
been
Masters on the sky and stars
But there is only one I know
With his sceptre above them.

Luceşte printre noi şi azi
În cărţi, prin versuri şi poeme
Cum luce luna printre brazi
În iarna cu nopţi grele.

He still glitters among us today
In books, through lines and poems
Just like the moon glitters through the fir-trees
During the winter full of harsh nights.

E unic, rege şi-i nemuritor
Iar moştenirea sa e versul
Ce-o lasă nouă tutror
Stăpânul Eminescu!
Bianca Burghelea, clasa aV-a A
Şcoala nr. 5 “Ştefan cel Mare” Vaslui

He is unique, a king and an immortal
And his enheritance is the line
That he leaves to all of us
Master Eminescu!
traducere: Monica Păun, bibliotecar,
Biblioteca Judeţeană „N. M. Spătarul” Vaslui
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Dor de Eminescu

Longing for Eminescu

A răsărit o stea pe cer, la Ipoteşti
Şi-a strălucit ca-n minunatele poveşti,
A avut o viaţă scurtă ca o melodie
Dar a lăsat în urmă o enciclopedie.

A star appeared on the sky of Ipotesti
And it has glittered as in the wonderful stories,
It had a short life like a melody
But it left a whole encyclopedia behind.

Cu poezia sa ne-a mângâiat,
Iubirele- n vers le-a scăpărat
Şi codru, tei şi dulce Românie
De ziua sa se-nalţă cu mândrie.

It has caressed us with its poetry,
It lit love all throughout its lines
The woods, the tea-trees and sweet Romania
Rise proudly on its birthday.

A fost văpaie, nimb nemuritor,
Un nume scris în mintea tuturor.
Luceafărul e steaua ce-o privim,
Cu tine, Eminescu, mereu ne-nveşnicim.

It was a flame, an immortal nimbus,
A name written in everyone’s mind.
The paragon is the star that we see,
With you, Eminescu, we will always be.

Alexandru Păduraru, clasa a V-a A
Şcoala nr. 5 Ştefan cel Mare Vaslui

traducere: Monica Păun, bibliotecar,
Biblioteca Judeţeană „N. M. Spătarul” Vaslui

Măria Sa, Poetul

His Majesty, the Poet

A zugrăvit iubirea în cuvinte
Şi-n clinchete ca susur de izvoare,
A coborât Luceafărul pe ăst pământ
Şi ne-a făcut din el un legământ.

He drew love in words
And in tinklings as a river’s sound,
He took the paragon down on this earth
And he made of him a promise to us all.

Ni l-a trimis cu dragoste în gând,
Pe raza soarelui alunecând.
În viaţa noastră veşnic luminează...
Măria Sa, poetul ne veghează.

He sent it us lovingly in our mind,
Slipping on the ray of the sun.
He always shines in our lives…
His Majesty, the poet is watching us.

Alexandru Păduraru, clasa a V-a A
Şcoala nr. 5 Ştefan cel Mare Vaslui

traducere: Monica Păun, bibliotecar,
Biblioteca Judeţeană „N. M. Spătarul” Vaslui

IMN MARELUI POET
Eminescu, comoară unică
Ce pe noi ne încântă
Cu ale sale poezii
Domn al sfintei Românii.

A dat glas izvoarelor,
Codrului, mioarelor
A-ncântat istoria
Îi cinstim memoria.

A purtat cu fală-n lume
Frumosul său nume,
Dulce, pasăre măiastră,
În a României casă.

Andreea Necula, clasa a III-a D, Şcoala Nr. 6 Mihai Eminescu Vaslui
10
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Urmele lui Eminescu
Despre Eminescu am aflat demult în drumurile mele prin oraş cu tata... L-am
văzut mai întâi în faţa unei case mari despre care am aflat abia mai târziu că
era şcoala care îi purta numele... I-am văzut mai apoi chipul în cărţile din
biblioteca noastră şi am auzit despre el încă de când am mers la grădiniţă... Am
ştiut întâi şi întâi că scrie poezii şi că este cel mai mare poet român. Am aflat
apoi că fusese un bun prieten al lui Ion Creangă, că iubise o femeie care ca şi
el, scris poezii şi pe care o chema Veronica... Tot în drumurile mele l-am
descoperit pe Eminescu la Iaşi, unde sub teiul lui din parcul Copou se spune că
miroase a poezie... L-am descoperit pe lângă bojdeuca lui Creangă, în şcoala în
care am învăţat, în inimile şi în glasul colegilor mei la câte o serbare... Sunt încă
pe urmele lui, poate chiar fără să ştiu şi încerc să înţeleg puţin din frumuseţea
unui nume foarte frumos... Drumul ştiu că e lung pentru că am în faţă cărţi
groase, pentru că foarte ades la şcoală vorbim despre el şi pentru că
întotdeauna se mai găseşte ceva de spus... Despre urmele lui Eminescu aşa cum
le simt şi văd eu nu se poate spune decât decât că nu te pot înşela... Dacă vrei
deschizi o carte sau poţi doar să încerci şă-ţi aduci aminte...
Toate îţi vor spune acelaşi lucru:
El este încă aici, nu pentru că îl vedem într-o statuie sau într-o simplă
bibliotecă, ci pentru că este prezent prin tot ceea ce a scris...
Pentru că poeziile lui sună atât de frumos, pentru că nimeni altcineva nu a
mai lăudat la fel codrul românesc, pentru că a ştiutsă scrie despre doine sau
luceferi, despre păsărele somnoroase sau despre lupte vijelioase.
Pe Eminescu îl am în casă dar şi la şcoală, l-am avut la grădiniţă şi cred că o
să îl am şi mai târziu la liceu dar cu adevărat singura urmă care cred că ar
trebui să conteze e cea pe care a lăsat-o în inimile tuturor...
Mihnea Ştefan Bichineţ, Şcoala nr. 5 “Ştefan cel Mare”, Vaslui

Eminescu’s traces
I found out about Eminescu a long time
ago, during my walks through town with my
father… I first saw him in front of a big house
about which I heard only later that was the
school that bore his name… I then saw his
face in the books in our library and I heard
about him even since I went to
kindergarden... First of all I knew that he

wrote poems and that he was the greatest
Romanian poet. Then I found out that he had
been a good friend of Creanga, that he had
loved a woman that, just like him, wrote
poems and her name was Veronica… Also
during my journeys I discovered Eminescu at
Iasi, where they say that under his tea-tree in
Copou Park it smells like poetry… I
11
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discovered him around Creanga’s house,
inside the school I attended, in the voice and
hearts of my colleagues at a festivity… I am
still in his shadow, maybe even without
knowing it, and I try to understand a little
part of the splendour of a very beautiful
name… I know the way is long because I
have in front of me very big books, because
we speak very often about him at school and
because there is always something more to be
said… About Eminescu’s traces as I feel and
see them, you can only say that they can’t
deceive you… If you want you can open a
book or you can only try to remember…
They will all tell you the same thing:

He is still here, not because we see him
as a statue or in a simple library, but because
he is present through everything he wrote…
Because his poems sound so
beautifully, because nobody else has ever
praised the Romanian forest this way,
because he knew how to write about doinas,
about sleepy birds and tempestuous fights.
I have Eminescu in my home and also
at school, I had him during kindergarden and
I think I will have him, too, later, in
highschool, but the only mark that I think
that should count is the one that he left in
everyone’s heart…
traducere: Monica Păun, bibliotecar,
Biblioteca Judeţeană „N. M. Spătarul” Vaslui

Umbre...
Casa-muzeu şi-a petrecut vizitatorii până în prag şi se întoarce zgribulită în singurătatea
ei. Se uită cu palma streaşină la ferestre cum vine seara pe deal şi ascultă cum buciumul sună
cu jale. În apropiere, codrul îşi mişcă lin frunza galbenă-aurie. Lacul îşi tremură unda rece în
aşteptarea botului de căprioară care-şi adapă în noapte setea zilei.
Dar casa-muzeu nu e singură. Umbre, umbre, coboară de pe pereţi, se adună din
unghere şi fac o horă a amintirilor. Este umbra mamei care-şi alintă copiii, este umbra
căminarului sever, este umbra jucăuţă a celor mici şi umbra visătoare a lui Mihăiţă.
Umbra-copil deschide uşor uşa, păşeşte în înserarea viorie şi se duce tiptil pe cărarea
pietruită ce se pierde în marginea pădurii... Se opreşte în loc, priveşte razele lunii ce se
strecoară printre copaci, îşi bagă piciorul în lacul obosit de aşteptare şi culege o floare de
nufăr... Caută amintirile şi nu le mai găseşte. Se întoarce tristă, umbra celui plecat pe cărările
nemuririi şi-şi ia locul între ramele pozelor prăfuite.
„Unde eşti copilărie, cu pădurea ta cu tot?”
Teodora Başa, clasa a IV-a , Şcoala nr. 3 “Constantin Parfene”, Vaslui

DESPRE EMINESCU
Domn al României,
Luceafăr al poeziei,
Eminescu ne veghează
Sufletul ni-l luminează.

Faptele de vitejie
Din trecutul strămoşesc
Eminescu le descrie
Cu simţire şi talent.

E o pasăre măiastră
În dulce grai românesc
Cântă dorul şi izvorul
Cântă codrul pitoresc.

Renumele-i ajuns-a
În cele petru zări
Şi-n inimile noastre
A lăsat comori.

Nechita Traian, clasa a III-a D, Şcoala Nr. 6 Mihai Eminescu, Vaslui
12
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EMINESCU
Luceafărul, renumele, domnul sfânt,
A inventat pe-acest pământ
O poezie minunată
Cum nimeni n-a auzit vreodată.

E o pasăre măiastră
E inteligenţa noastră
Eminescu i-un renume
E cel mai cunoscut în lume.

Ştef Drăgoi, clasa a III-a D, Şcoala Nr. 6 Mihai Eminescu Vaslui

BUNICII
Ce păcat că oamenii sunt muritori, iar uneori nu ştim să-i preţuim cât
timp sunt în viaţă!
Mă consider un copil fericit, deoarece îmi trăiesc ambii bunici din
partea tatei. De asemenea, este în viaţă şi bunica dinspre mamă, care este
alături de mine şi mă ajută mereu. Cu toate că bunicul s-a mutat la ceruri, îmi
este prezent, în fiecare zi, în inimă şi în suflet.
Merg adesea în satul copilăriei tatălui meu, la Vladia, un loc minunat ca
în basme, cocoţat pe un deal, la marginea pădurii. Această aşezare este
străbătută de Tutova, o apă limpede şi lină, ce scaldă şesul înverzit şi apoi se
aruncă în albia Bârladului, ducând cu ea bucuriile şi necazurile oamenilor de pe
aceste frumoase meleaguri.
Pe bunica o cheamă Elena. Ea este cea care sădeşte în adâncul
sufletului meu cele mai frumoase sentimente, deoarece mă învăluie mereu cu
dragostea ei sinceră.
Ochii mari şi căprui,
încadraţi de un chip blând şi
luminos, exprimă totdeauna
linişte, bucurie şi satisfacţie.
Cu toate că florile albe de mai
s-au scuturat peste părul ei şi
câteva linii îndrăzneţe îi
brăzdează fruntea, ea este
pentru mine imaginea perfectă
a unei bunici.
M-a impresionat totdeauna vocea caldă şi plină de bunătate, dar şi
talentul nespus de a depăna firul unor poveşti cunoscute sau al unor întâmplări
din viaţa ei. Nimeni nu ştie să cânte mai frumos ca bunica mea, care deţine
comoara cântecelor populare din zonă.
13
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Nu am văzut-o stând niciodată. Munceşte de dimineaţă până seara şi-i
place să-şi vadă lucrul isprăvit, fiind o gospodină desăvârşită. Coase la maşină,
are grijă de noi toţi şi găteşte cu mare pricepere, cum numai ea ştie să o facă.
Cu toate acestea, îşi găseşte timp să se joace cu noi, să cânte şi să ne spună
poveşti, fapte ce ne bucură nespus demult.
Câteodată se mai supără cu bunicul din diferite motive, dar eu le cânt la
acordeon şi devin cei mai fericiţi oameni, deoarece sunt mândri de talentul
meu.
Şi bunicul este o fiinţă dragă sufletului meu. Cu toate că în părul nins,
au coborât să se odihnească anii trudiţi ai vieţii, în ochii lui mari şi negri, pe
care îi moştenesc, se citeşte bucuria unei familii împlinite.
El este cel care mă însoţeşte să cunosc satul şi împrejurimile lui, să
ascult cântecele păsărilor şi să admir frumuseţile nepieritoare ale acestui loc,
leagăn al copilăriei tatălui meu.
Anii vor trece, iar eu voi deveni scriitor şi, în paginile cărţilor mele, voi
vorbi despre bunici, despre satul pe care nu l-au părăsit niciodată, despre
părinţi, dar şi despre prietenii copilăriei mele.

Bichineţ Corneliu, clasa a V-a C, Şcoala “M. David” Negreşti

VINO PRIMĂVARĂ
Primăvara a sosit,
Soarele a răsărit
Şi-a adus şi pe la noi
Floricele şi trifoi.

Peste cerul cel senin
Păsări călătoare vin,
Întorcându-se acasă
După iarna cea geroasă.

A adus şi ghiocei,
Zambiluţe, stânjenei.
Copacii au înverzit,
Gândăceii au ieşit.

Natura a înviat,
Oamenii s-au bucurat
Şi-au ieşit cu toţi afară
Strigând: „Vino, primăvară!”

Alina Macovei, clasa a III-a C. Şcoala „M. David” Negreşti

VESELIE
Primăvara a venit
Păsări se întorc în ţară
Ghiocei au înflorit,
Şi trezesc natura iară
Brebenei şi zambiluţe
La o viaţă mai plăcută
Toate sunt foarte drăguţe.
Pentru cei ce le ascultă.
Dragoş-Constantin Ciocan, clasa a III-a C, Şcoala „M. David” Negreşti
14

- 15 -

MILESCIANA JUNIOR
Pagina micilor creatori

AUTOPORTRET
Purtaţi pe aripile neobosite ale timpului,
anii au trecut, iar eu am ajuns şcolăriţă. Am
fost o elevă silitoare şi ascultătoare, dar n-aş
putea spune că am avut atracţie deosebită
către un anumit obiect. Unii colegi îmi
spuneau, mai în glumă, mai în serios,
“tocilară”.
Îmi amintesc cu mare plăcere de
serbările şcolare, când, împreună cu o bună
prietenă, cântam pe scenă. Dintotdeauna am
fost atrasă de vraja muzicii, moştenind
talentul părinţilor mei, care m-au instruit în
acest domeniu. Atracţia către cântec a rămas
vie. Simt că muzica mă încarcă cu energie
pozitivă, mă face mai sensibilă, mai visătoare
şi mai bună.
Timpul neiertător zboară pe aripile
fermecate ale vântului şi acum iată, în pragul
adolescenţei, o altă fată care încearcă să
pătrundă sensul vieţii. Simt că nu mai sunt
copilul care îşi mângâie sau îşi ceartă
păpuşile, care joacă amija sau adoarme cu
capul în poala bunicii, ascultând poveşti.
Inima nu mai bate pentru mine, iar gândurile
o iau razna. Se nasc în mintea mea mii de
întrebări şi multora nu le găsesc răspunsul.
Mă trezesc din visare, dar cugetul meu
nu-şi va găsi liniştea până când nu voi afla
răspuns la fiecare întrebare ce mă frământă:
„Cine sunt eu?”, „Care e rostul meu?”,
„Spre ce năzuiesc?”, „Unde-i adevărul?”,
„Dar dreptatea?!”…
Deocamdată, timpul se scurge încet sub
acelaşi mister al tăcerii şi al incertitudinii, iar
o forţă angelică mă împinge în acest univers
fără limite şi pare să-mi ghideze paşii în
marea de ireal.

Masa de sub nucul din ograda bunicii
stă solemnă, deşi astăzi sunt singurul ei
oaspete.
Aşezată într-un scaun comod, privesc
cerul senin şi mulţimea de culori care mă
înconjoară. Peniţa uriaşă a lui mai a picurat
pe pagina verde a primăverii numai
frumuseţe şi parfum. Mi se pare că sufletul
întreg este o grădină parfumată, deoarece
aici e oaza mea de linişte.
Oglinda e singurul obiect de pe masă.
Îndemnată de razele blânde ale soarelui, îmi
privesc chipul. Capul pare oval ca şi oglinda
din faţa mea. Ochii mari şi căprui, faţa
palidă, încadrată de plete castanii, nasul
ferm, obrazul delicat, pe care s-a aşezat cu
obrăznicie o cicatrice, par să mă întrebe
ceva: “Cine eşti tu ?”, “De unde ai apărut ?”
“Cine sunt eu ?!”… Şi amintirile năvălesc
odată cu razele soarelui.
M-am născut într-o frumoasă zi de iulie.
Părinţii mei şi-au dorit foarte mult al doilea
copil. După patru ani de la naşterea surioarei
mele, au sperat mult să se ivească un frăţior
sau o surioară pentru ea. Dar n-a fost să fie
atunci, ci peste încă nouă ani.
Aşadar, după treisprezece ani, am
apărut eu…”copilul minune”… copilul cel
mai răsfăţat din lume, pe care mama, tata şi
sora mea l-au înconjurat cu multă dragoste.
Nu ştiu dacă s-a întâmplat vreodată să-mi
doresc ceva cu ardoare, iar părinţii mei să
mă refuze. Poate doar atunci când pretenţiile
mele au luat-o razna… Jucării, dulciuri,
plimbări, dragoste, afecţiune… nimic nu mi-a
lipsit!
Copilăria mea a fost umbrită doar de
câteva probleme de sănătate, câteva internări
în spital. Revăd şi acum chipul mamei,
năpădit de gânduri, care cu greu reuşea să-şi
ascundă tristeţea, atunci când mă veghea.

Corina Stan, clasa a VIII-a C,
Şcoala“Mihai David”, Negreşti
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LA ŞCOALĂ
În fiecare zi, la şcoală
Cu drag eu am venit.
Şi-am învăţat cu fală
Tot ce mi s-a oferit.

Zi de zi, fără-ncetare,
Adunam în volum mare
Tot ce-i nou, necunoscut
Să rodească înzecit.

Când în viată voi păşi,
Cu drag îmi voi aminti
De cei ce m-au îndrumat
Să fiu om adevărat.

Andreea Culica, clasa a III-a C, Şcoala „M. David” Negreşti

VESTITORII PRIMĂVERII
Un cocor, zburând în zare,
Ne-a adus o veste mare:
„A venit din nou în ţară
Preafrumoasa primăvară!”

Ghiocelul cel plăpând
A ieşit de sub pământ
Şi s-arată în grădină
Sub a soarelui lumină.

Ca o haină învechită
Stă pădurea-mbătrânită,
Dar curând va-ntineri
Când frunza-i va înverzi.

Diana Culica, clasa a IV-a D, Şcoala „M. David” Negreşti

RĂSĂRIT DE SOARE
Seară călduţă de vară. Mă aflu în tabără la mare. Îmi propun să dorm mai
puţin în noaptea asta, pentru a prinde un răsărit de soare.
Ora cinci dimineaţă. Cuprinsă de un entuziasm molipsitor, plec spre plajă.
Niciodată nu am văzut cerul atât de limpede, atât de liniştit. M-am aşezat pe
nisip, privind prelung în zare, spre bolta cerului tăcut.
Îmi îndrept privirea către răsărit. Un fior mă străbate din creştet până-n
tălpi. Sunt martora unui spectacol feeric.
Din valuri, se ridică, lin, o geana de lumină. Câteva raze, ca nişte antene
fulgerate, lumineaza marea, colorându- mi faţa în roz. Soarele se iveşte pe jumătate.
Apoi, suvoaie lungi de lumină prind a se ridica pe acoperişul dimineţii.
Încet, încet, lumina inundă pământul, scurgându-se, picătură cu picătură, ca
dintr-o ploscă a tăcerii. Pe cer s-a stins şi ultima steluţă.
Soarele îşi aruncă ploaia de raze aurii peste întinderea de ape, orbindu-le cu
strălucirea şi măreţia sa. El zambeşte din înalturi, şoptind mării cuvinte de aur, iar
ea îi răspunde cu valuri albastre.
Furată de frumuseţea peisajului, nici n-am băgat de seamă că în jurul nostru
totul a prins contur. Nisipul a prins şi el străluciri de diamant. Primeşte bucuros
îmbrăţişarea de smarald a valurilor. Începe o nouă zi!
Soarele a răsărit! Iată-l! Soarele meu, soarele nostru, soarele mării între
ţărmuri de nisip. Atinsă de razele lui, simt că mă topesc si mă risipesc în valurile
mării.
Beatrice Bran, Clasa a IV-a D, Şcoala „Mihai David”, Negreşti
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Omagiu cărţii
În liniştea nopţii se aud doar
picăturile de ploaie care cad din cerul
înnorat şi se lovesc cu putere în geamul
camerei
mele.
Această
atmosferă
dezolantă pătrunde până în ungherul în
care bătrânul birou mă aşteaptă în
fiecare seară.
Sunt singur şi trist. Îmi amintesc că
nefericirile trec mai repede şi durerile îi
ating mai puţin pe cei ce au în apropierea
lor o carte. Nu mi-a trebuit mult ca să mă
conving,
deoarece
prietena
mea
nedespărţită şi sinceră, cartea, mi-a sărit
în ajutor.
Astfel, în liniştea nopţii târzii, am
pătruns într-o altă lume, cu oameni mai
buni, mai puternici, mai înţelepţi, mai
doritori de dreptate şi de adevăr. Am
luat din bunătatea lor şi am devenit mai
bun, am luat din puterea lor şi am devenit
mai puternic, am luat din înţelepciunea lor
şi am devenit mai înţelept, am crezut în
idealurile lor şi am devenit mai optimist.
Câtă putere magică poate avea o
carte !
Nu este pentru prima dată, când
trăiesc bucuria oferită de lectura unei
cărţi. Îmi amintesc cu nostalgie cum am
plâns cu zece rânduri de lacrimi că lupul a
mâncat iezii caprei sau cum am râs în
hohote că Nică a încercat să vândă
pupăza în iarmaroc. Am suferit alături de

Morcoveaţă, am trăit emoţii puternice
alături de copiii căpitanului Grant, am
plâns alături de puiul căprioarei care şi-a
pierdut mama, dar m-am şi bucurat că a
reuşit să se salveze.
Am făcut cunoştinţă cu o mulţime de
prieteni: Monica, Olguţa, Nică, Niculăeş,
Nicolae Moromete, Huţu şi Ionel, copii
fericiţi sau mai puţin fericiţi, harnici sau
mai puţin harnici, “aşa cum au fost toţi
copiii de când îi lumea asta şi pământul”.
Câte frumuseţi s-au aşternut în faţa
ochilor mei şi câtă lumină s-a făcut în
suflet când am citit poeziile lui Eminescu
sau ale lui Alecsandri.
Tot din cărţi, în dulcea limbă
română, am cunoscut povestea neamului
meu, dârz, viteaz şi demn, neam căruia i-a
fost dat să lupte veacuri de-a rândul
pentru existenţă şi neatârnare.
Mă alătur cu pioşenie marelui poet
Tudor Arghezi, care a adus un frumos
omagiu cărţii şi celui care a conceput-o:
“Carte frumoasă, cinste cui te-a scris,
Încet gândită, gingaş cumpănită;
Eşti ca o floare, anume înflorită
Mâinilor mele, care te-au deschis.”
Pentru mine, cartea este viaţa, o
rază de soare care îmi aduce lumină în
minte şi bucurie în suflet, mă face mai
frumos şi mai bun.

Alexandru Mariciuc,clasa a VI-a B, Şcoala“Mihai David” , Negreşti

MAMA
Mama-i pentru mine
Ce-i mai bun pe lume.
E pe-acest pământ
Îngerul cel sfânt.

Blând ea îmi vorbeşte
Şi mă sfătuieşte.
Tot ce-i bun în lume
Mama mea îmi spune.
Constantin Chirilă, clasa l, Şcoala„M. David” Negreşti
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ZÂNA LACULUI DE CLEŞTAR
Era odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar mai povesti, un pescar tânăr şi sărac. El
trăia, împreună cu bătrâna sa mamă, într-o colibă, la marginea unui sat. Traiul celor doi nu
era prea uşor, dar din pescuit reuşeau să-şi agonisească hrana zilnică şi să mai câştige şi
câţiva bănuţi, din ce vindeau la târg. Dorinţa bătrânei era ca fiul ei să se însoare cu o fată din
acel sat, să aibă cine-o îngriji şi să nu li se stingă neamul. Dar fiul ei îi spunea mereu că nu îi
sosise încă timpul de însurătoare şi că nu găsise încă nicio fată în tot satul lor pe care s-o poată
îndrăgi cu adevărat.
Într-o vară peste măsură de secetoasă, iată că râul din marginea satului secă si pescarul
cel tânăr o întrebă pe bătrână ce să facă pentru a ieşi deasupra necazului. Bătrâna se gândi ce
se gândi şi îl povăţui să urce pe munte. Acolo sus, printre brazi, se afla Lacul de Cleştar, care
nu seca niciodată, cu apele pline de peşte. Doar că la acel lac nu oricui îi era dat să ajungă, ci
doar celor mai vrednici pescari.
- Am să-mi încerc şi eu norocul, a spus flăcăul, care nu auzise niciodată de Lacul de Cleştar.
Ce-am de pierdut?
- Tu, nimic, a zis bătrâna, dar de nu vei avea noroc, s-ar putea să te pierd eu pe tine. Aşa
l-am pierdut şi pe tatăl tău, când tu încă nu erai venit pe lume. De aceea, mă rog la bunul
Dumnezeu să te aibă în paza Lui...
Flăcăul a plecat de-acasă la primul cântat al cocoşilor şi a început să urce pe munte. A
mers ce-a mers şi, de la un moment dat încolo, i s-au încurcat cărările şi n-a mai ştiut încotro
s-o apuce. Necăjit, s-a aşezat pe un trunchi de copac doborât de furtună şi nu ştia ce să facă.
Deodată, din pădure s-a ivit un urs mare care mergea şchiopătând şi tânguindu-se de durere
că-i intrase un spin în picior. Fără teamă, tânărul pescar s-a apropiat de namila de urs şi
încetişor, binişor i-a scos spinul şi i-a oblojit rana. Când a sfârşit, ursul a încetat să se mai
jeluiască şi, prinzând glas omenesc, i-a vorbit astfel:
- Eu ştiu ce vânt te-aduce prin aceste locuri necălcate de picior de om, voinice. Şi, drept
mulţumire pentru binele pe care mi l-ai facut, iată, te sfătuiesc s-o apuci mai departe pe
poteca din stânga şi, până în seară vei ajunge la Lacul de Cleştar. Numai că... să iei bine
seama, lacul acela este păzit de o zână bună şi de o scorpie cu înfăţişare de zână. Ca să le poţi
deosebi, ia de la mine săculeţul acesta de galbeni. După ce ai să îţi umpli desaga cu peşte,
cheamă-le pe amândouă şi deşartă săculeţul cu galbeni în faţa lor. Scorpia o să se repeadă la
banii de aur, dar când o să-i atingă are să plesnească fierea în ea şi-are să moară, căci banul e
ochiul dracului şi-1 ucide pe acela care se lăcomeşte la el. Iar zânei adevărate să-i oferi în dar
acest inel din os de cerb, împodobit cu un rubin în formă de inimă...
- Aşa am să fac, cum mă povăţuieşti, prea puternicule şi prea înţeleptule urs, i-a răspuns
voinicul şi a plecat mai departe, pe drumul arătat. A mers cât a mers şi-a ajuns la Lacul de
Cleştar. Lacul era mic, dar avea apele adânci, minunate. O lumină strălucitoare ţâşnea din
adâncuri, înconjurându-1. Tânărul s-a închinat şi s-a rugat să aibă noroc, apoi şi-a întins
mrejele să pescuiască. Nimic nu 1-a tulburat şi, peste puţin timp, ca prin minune mrejele i
s-au umplut de crapi aurii, cu care şi-a umplut desăgile. Era fericit şi mulţumit, dar ştia că nu
putea încă să plece. Într-adevăr, n-a trecut multă vreme şi cele două stăpâne ale Lacului de
Cleştar s-au ivit pe mal, semănând atât de mult la chip una cu cealaltă, că era cu neputinţă să
le deosebeşti.
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- Vă salut cu adâncă smerenie şi recunoştinţă, că m-aţi lăsat să pescuiesc în lacul acesta, le-a
spus tânărul pescar. Acum vreau să vă plătesc cinstit...,a mai zis dânsul şi, urmând învăţătura
ursului, a scos punga din buzunar şi a răsturnat aurul în iarbă. Atunci scorpia s-a repezit cu
lăcomie la bani şi cum i-a atins a şi plesnit, facându-se mici farâme. Zâna cea bună a Lacului
de Cleştar a tresărit şi a glăsuit cu lacrimi în ochi:
- Of, a suspinat ea, aceasta a fost piaza mea cea rea, de care tu m-ai eliberat. Cum să-ţi
mulţumesc?
- Primind în dar de la mine acest inel din os de cerb cu un rubin în formă de inimă, i-a
răspuns voinicul.
Zâna Lacului de Cleştar a primit inelul şi 1-a îndrăgit îndată pe tânărul pescar. Ea a
chemat-o pe pasărea ei măiastră şi i-a poruncit să-i ducă pe amândoi în satul de la poalele
munţilor.
Ce bucurie a fost pe capul bătrânei nu-i greu să ne închipuim. Toţi au trăit fericiţi de
atunci înainte.
Monica Dragomirescu, Clasa a V-a E, Şcoala Nr. 5 „Ştefan cel Mare" Vaslui,

The Fairy of the Crystal Lake
Once upon a time there was a young and poor fishman. He lived with his mother in a
cottage at the end of a village. The two people’s livehood wasn’t very easy, but by fishing they
managed to gather their daily food and also to earn some more money, selling the fish at the
fair. The old woman’s wish was that her son marries a girl living in the same village, so that
she could have someone to care for her and their family wouldn’t vanish. But her son kept
telling her that the time he had to marry hadn’t come yet and that he hadn’t found a girl in his
village he could really love yet.
During the too draughty summer, the river at the end of the village drained and the
young fishman asked his old mother what to do to overcome the trouble. The old woman
thought for a while and she advised him to climb the mountain. Up there, among the fir-trees,
there was the Crystal Lake, which never drained, and its water was full of fish. But not
everyone could get to the lake, only the worthiest of the fishmen.
‘I will try my luck’, said the lad, who had never heard about the Crystal Lake. ‘What have I
got to lose?’
‘You won’t lose anything’, said the old woman, ‘but if you aren’t lucky, I might lose you.
Therefore I pray to God to take care of you…’
The young man left home at dawn and started to climb the mountain. He went on and
on and, at a certain point, the pathes got entangled and he didn’t know which way to go.
Upset, he sat on a tree put down by a storm, not knowing what to do next. Suddenly, a big,
limpy bear came out of the woods, groaning with pain, because a thorn had got in his paw.
Fearlessly, the brave fishman got near the big bear and slowly took the thorn out of its paw
and treated its wound. When he finished, the bear stopped groaning and, in a human voice, it
told him:
‘I know what brings you to these woods, never crossed before. And, as a reward for what you
did for me, I advise you to keep on going on the left path and by tomorrow you will get to the
Crystal Lake. It’s only that… you must be careful, that lake is guarded by a good fairy and
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also by a shrew that looks like a fairy. So that you can distinguish between them, take this
pouch full of money. After you fill your knapsack with fish, call both of them and empty the
pouch in front of them. The shrew will hurry to gather the money, but when she touches it,
her venom will burst out and she will die, because money is devil’s tool, and it kills those who
hanker after it. As for the good fairy, you will have to offer her this stag-bone ring, adorned
with a heart-shaped ruby…’
‘I will do exactly as you told me, you mighty bear’, answered the young man and he kept
walking on the pathhe had been shown. He walked and walked and he finally got to the
Crystal Lake. The lake was small, but it had deep, wonderful water. A bright light was coming
from its depth, surrounding it. The young man crossed himself and prayed to be lucky, then
he spread his net to fish. Nothing bothered him and, after a while, as a miracle, his nets were
full of golden carps, that he stuffed in his knapsacks. He was happy and content, but he knew
he couldn’t leave yet. Indeed, after a short time, the two mistresses of the lake showed
themselves on the bank, resembling very much one to another, that one couldn’t distinguish
between them.
‘I gratefully and pietily greet you for having allowed me to fish in this lake’, said the young
fishman. ‘Now I want to pay you fairly’…he said, and, following what the bear had taught him,
he took out the pouch and emptied it on the grass. Then, the shrew hurried greedily to the
money, and the moment she touched it, she burst out and crumbled to pieces. The good fairy
of the Crystal Lake startled and said, with tears in her eyes:
‘Oh’, she sighed, ‘this was my jinx and you have set me free of it. How could I thank you?’
‘You could accept this gift from me, a heart-shaped ruby ring, made of stag bone’, the young
man said to her.
The fairy of the Crystal Lake accepted the ring and she suddenly fell for the young
fishman. She called the miraculous bird and asked it to carry them both to the village at the
foot of the mountains.
It isn’t hard to imagine the joy of the old woman seeing them. And they all lived happily
ever after.
traducere: Monica Păun, bibliotecar, Biblioteca Judeţeană Vaslui

PRIMĂVARA
S-a topit zăpada toată,

Prin poieni şi prin vâlcele

Primăvara bate-n poartă

Merg feciori la floricele:

Pe dealuri şi pe câmpii

Toporaşi şi viorele,

S-aud glasuri de copii.

Ghiocei şi albăstrele.
Elena-Anda Bichineţ, Clasa a III-a C,
Şcoala cu clasele I-VIII “M. David” Negreşti
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Vis albastru
În memoria colegului Alexandru Manea
- Ce-mi spui, dragă Gabriel,
Despre visul de copil,
Vis albastru, vis de înger
Şi de flori de trandafir ?

E un vis de nostalgie,
În care gingaşi clopoţei
Scriu cu rouă o poezie
Despre florile de tei.

-Visul tău e doar poveste
Cu zâne şi cu pitici,
Căpcăuni ce, fără veste,
Fete prind în peşteri mici.

Cu mireasma lor, acestea
Te adorm încetişor,
Iar noi regretăm “povestea”
Şi-ţi dorim, doar, “somn uşor”.

Toate iau în mormânt viaţă
Şi-s scăldate în culori.
Merii se schimbă la faţă,
Fluturii vorbesc la flori.

Ştim că eşti acolo înger,
Ştim că eşti pe cer un astru.
Noi te vom iubi mereu
Pentru visul tău albastru.

Grigore Mariciuc, clasa a V-a C, Şcoala cu clasele I-VIII „Mihai David” Negreşti

Mama
Tu eşti o floare,
Iar eu sunt frunzele tale.
Tu mă hrăneşti,
Iar eu îţi mulţumesc.

Tu eşti soarele,
Iar eu sunt o rază a ta.
Tu mă înveţi să strălucesc
Şi eu îţi mulţumesc.

Tu eşti mama mea,
Iar eu sunt fiica ta.
Tu mă înveţi să cresc,
Iar eu îţi mulţumesc
Prin iubirea ce ţi-o dăruiesc!

Tâncă Debra, cl. a V-a C, Şcoala cu cls. I-VIII “Mihai David” Negreşti

VERDE CRUD
De un verde crud, tu iarbă,
Ai umplut grădina toată.
Toate aleile din parc,
Peste tot, chiar sub copac.

Te privesc cu însetare,
Cum răsari sub mândrul soare.
Covoraş întinzi pe jos,
Ce frumos, vai, ce frumos!

Lâsâi Andreea, clasa a II-a C, Şcoala „M. David” Negreşti
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Chipul mamei
O iubesc pe mama mea
Ca şi pe o floare.
Un sărut cald eu i-aş da
Pe obrazul moale.

Ca un înger ea pare
Coborând din soare.
Cu a ei privire dulce
Multă veselie aduce.

Bianca Ilinca, clasa a II-a C, Şcoala cu clasele I-VIII, “M. David”, Negreşti

Eu şi tu
Oscilez între static şi cinetic. Mă arunc de pe o petală înclinată în nemurire, mă
lansez în abisul vertical şi plutesc în repaus deasupra unei uzine de intenţii murdare.
Mă înec într-o mocirlă dezgustătoare, dar depăşesc infinitul să ajung la tine.
Eşti o clonă a realităţii, a verosimilului. Te resping, refuz să trăiesc ancorat în
adevăr, însă mă conformez cu durerea, cu limitarea cerului, mă depăşeşte ipostaza
fiinţei ţintuite în real.
Pornim împreună spre dezintegrare, ca într-un joc. Construim coloane ale
infinitului din piesele nebune de şah, construim universuri monocromatice şi fuzionăm
mereu între veridic şi ficţional. Zburăm pe aripile efervescente ale cosmicului; e un
vitraliu alcătuit din trecut, prezent şi viitor…
Relativitatea piere ca într-un vis. Ne regăsim în centrul ţintei singuri. Ne
agăţăm de lună, melancolicul străjer al nebuloasei infinite, sărim peste ceaţa norilor
ca într-un joc armonios de şotron. Un fluture de spumă împunge bolta ca o săgeată. Îl
prind în mână, tu îl striveşti, eu îl îngrop în acoperişul cuibului stâlcit, tu îl dezgropi şi
îl arunci.
Jocul nemuririi se sfârşeşte. Abisul se dezintegrează, piesele de şah sunt
monotone şi imperfecte. Luna se transformă într-un hidos tablou cu scene abstracte,
dar, evident, legate de fatal. Aripile se strivesc, jocul se desprinde de cer şi mă lasă.
Ai reuşit să mă sufoci cu durerea, să mă sfâşii ca într-un cavou.
Iată-ne! Doar tu şi eu într-un prezent static, veridic, distrugător.

Andreea Rusu, clasa a XI-a D, Liceul „M. Kogălniceanu”, Vaslui

Zâna mea
Mama, tu esti zâna mea
Cu chipul de catifea.
Esti o rază de lumină
Ce-mi face viaţa senină.

Azi tu eşti mai delicată,
Ca o floare parfumată
Şi îţi daruieşti iubirea
Ca natura şi ca firea.

Teodora Duca, clasa a IV-a D, Scoala cu clasele I-VIII “Mihai David”, Negresti
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DRUM
şi curajul de a-ţi asuma riscuri. Nimic nu îţi
este oferit pe tavă şi trebuie să lupţi pentru aţi atinge scopul, indiferent de greutăţile care
te pândesc la fiecare pas.
Conştientă sunt că va trebui să învăţ să
mă obişnuiesc cu loviturile grele pe care
destinul mi le va da, să ştiu să-mi aleg
prietenii, să învăţ să privesc viaţa în ochi,
oricât de înspăimântători ar fi ei şi să am
curajul să mă ridic, cu capul sus, după ce am
căzut, să pun punct şi să o iau de la capăt de
fiecare dată, căci viaţa nu e doar bucurie şi
victorie, are umbra ei care mă urmăreşte în
fiecare secundă, aşteptând momentul în care
voi cădea. Dar trebuie să fiu tare, să mă ridic
şi să spun că am mai trecut de un hop.
Îmi dau seama că, dacă nu am arme,
nu pot birui; nu am luptători, nu pot lupta;
de aceea, trebuie să mă cunosc şi să îmi
cunosc capacităţile de a mă expune la riscuri,
de a-mi asuma răspunderea şi să cunosc
cateva lucruri despre viaţă, să fiu pregătită pe
viitor, pentru a putea străbate acest drum
plin de spini, să ajung la petale, mulţumită şi
împlinită.
Dar cine ştie? Poate deveni realitate sau
nu...
Ninsoarea încă nu s-a încheiat. E
martie şi afară ninge cum nu a nins întreaga
iarnă, iar eu mă duc la culcare, să fiu
binedispusă si odihnită dimineaţă. Somn
uşor...

Şi stau în noaptea dintre februarie şi
martie şi privesc pe fereastra camerei mele.
Afară, o sită plumburie de puf cerne
făină de cristal, care se aşază pe o farfurie
rece şi întunecată, dându-i din viaţa,
frumuseţea şi magia sa.
Într-un colţ, doamna mărilor şi a
nopţilor se zăreşte abia-abia, ca un felinar în
ceaţa deasă, emanând o căldură neobişnuită.
Pe poteca din faţa casei, un om bătrân,
cu plete albe şi barba lungă, până în pământ,
trece alene, sprijinindu-se într-un toiag.
Deodată, cade; se împiedică de un ciot; dar
se ridică şi continuă să meargă. După alţi
câţiva paşi, câinele vecinei începe să latre la
el, dar şi acum se apară cu toiagul. În spatele
lui este o umbră care îl urmăreşte mereu... Şi
pleacă bătrânul, târziu în noapte, pe o
ninsoare puternică, pe care nu vedeai la un
pas în faţa ta şi dus a fost.
Eu plutesc pe o coajă de nucă în
oceanul infinit al gândurilor, privind spre
viitor şi punându-mi multe întrebări despre
cum va fi, despre viaţă. Mă gândesc la acel
bătrân ce tocmai trecuse prin faţa casei mele
şi la faptul că poate fi un exemplu de viaţă,
pe care ar trebui să-l urmez.
Realizez că aşa e viaţa: cu urcuşuri şi
coborâşuri; trebuie să treci peste ele, mereu
cu fruntea sus; să ai un as în mânecă atunci
când vor să te atace şi câte un dram de
voinţă, ambiţie, încredere în forţele proprii

Laura Baciu, clasa a IX-a D, Liceul „M. Kogălniceanu”, Vaslui

Emoţie
Nu sunt eu cea care vorbeşte
Este sufletul meu care iubeşte
Nu sunt eu cea care cade,
Este apa care spală pietrele.

Nu sunt eu cea care tresare,
Eate inima mea neliniştită.
Nu sunt eu cea care plânge,
Este dragostea mea neîmpărtăşită.

Andreea-Maria Boţ, clasa a XI-a E, Liceul „M. Kogălniceanu”, Vaslui
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AMURG
Într-o zi de vară, la marginea mării, am zis să aştept până ce va veni seara, să surprind
un apus de soare în plinătatea lui. Şi amurgul mult dorit se lasă uşor peste valurile reci şi
învolburate ale mării, ca o năframă de mătase incoloră.
Demult visam la acest fenomen magic. Soarele părăseşte, parcă, cerul şi pătrunde în
marea plină de mister şi farmec.
Razele soarelui dau naştere unui curcubeu, dar mai frumos decât cel care apare după
o ploaie caldă de vară. Cerul senin al serii este întemniţat într-o celulă de culoare vie, unică în
tot universul, care dă o nouă viaţă, numai printr-o singură privire.
În jur, domneşte o linişte de basm... doar valurile mării ce se lovesc de stâncile
puternice se mai aud... dar nu e zgomot – e un instrument muzical, la care poate cânta doar
marea in amurg.
Încet, încet, soarele este înghiţit tot mai mult de ocean şi încetează a mai lumina cu
putere. În spatele meu e întuneric, dar în tabloul la care privesc e un mozaic dulce de lumini.
Visez? Trăiesc în două lumi diferite? Nu ştiu răspunsul... Dar, oricare ar fi el, nu merită
dezgropat misterul, ca să se afle. Trebuie doar să te bucuri.
Păşesc pe nisipul rece. Mi-e frig. Dar, pe măsură ce pătrund mai mult în acest vis, nu
mai simt nimic. Briza rece a mării îmi ţine cald. E oare posibil? Nici asta nu ştiu. Vreau să
merg în mare, să-i simt apa ce-mi atinge corpul. Mă îndrept şi intru în ea; nu ştiu să înot ...
mi-e frică; dar parcă ceva îmi spune că va fi bine. Merg pe mâna lui şi merg pe mare, aşa cum
Domnul a făcut-o cândva. Simt că plutesc şi apele mă iau în braţe şi mă duc să dorm...
Şi soarele pleacă şi luna vine, cu noaptea ei, şi eu am avut parte de cel mai frumos
apus de soare.
Dacă vei trece printr-o trăire asemănătoare, nu pune întrebări inutile, căci nu vei afla
răspunsul, iar de-l vei afla, spulberat va fi misterul şi magia şi nu va mai avea niciun rost...
totul va fi fost în zadar şi trist va fi sufletul tău şi plin de amar. Atât mi-e sfatul; bun sau rău –
nu ştiu...
Laura Baciu, clasa a IX-a D, Liceul „M. Kogălniceanu”, Vaslui

Gând şi vis
O umbră bate-n geamul tău
Ce nu se va deschide.
Un gând?... poate doar unul:
Sunt visele timide...

Dovada te-nspaimântă,
E punctul tău debil
Şi umbra cea mai flămândă
Devine vis umil...

Acele lucruri mute,
Fiori în devenire,
Ce nu ştiu să asculte
Dar ştiu totuşi să-îndure

Rămâne gândul lance,
Motiv de slăbiciune;
Şi ochiul verde tace,
Deschis şi azi şi mâine.

Pentru că suferinţa,
O lacrimă sărată,
N-ajută pocăinţa
Să şteargă – orice dovadă.

Diana Corlăţan, clasa a IX-a D,
Liceul „M. Kogălniceanu”, Vaslui
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REFUGIU ÎN NEGATIVISM
Devenim stâlpi ai singurătăţii pierduţi în trecutul sentimentelor uitate….
Uităm şi suntem uitaţi, suferim, dar suferinţa se transformă într-un zâmbet al evoluţiei.
Ascundem lacrimile în pământul sufletului şi plecăm înainte pe drumul dreptăţii încărcaţi de o
speranţă a minciunii. Nu mai ştim să zâmbim cu adevărat, ascundem zâmbetul în groapa
uitării.
Uităm ceea ce suntem, da nu putem uita ceea ce am fost. Şi dacă nimeni nu merită
lacrimile nimănui, atunci de ce eternitatea e la capătul raţiunii? Poate că eternitatea e atât de
mare încât raţiunea nu o poate cuprinde în limita sa ... Uităm să mai fim noi înşine, trecem
printr-o metamorfoză a drumului către viaţă, ipostază existenţială. Dar poate că Moartea e tot
Viaţă ... Pătrundem în ea încărcaţi de un sentiment al durerii… nu am ştiut ce însemnă să
trăim. Nu realizăm răul pe care-l facem altora deoarece în acelaşi timp ne rănim pe noi
înşine, o durere care se pierde în sunetul monoton al toamnei târzii. Doar galbenul
nemărginirii aparente, doar moartea crudă a frunzelor. Vântul toamnei răpeşte încă un
sentiment: a mai trecut un an, am devenit mai lipsiţi de umanitate. Ne identificăm cu durerea
naturii, dar nu suntem decât nişte instrumente ale destinului aruncate în lagărul misterelor.
Uităm ce însemnă a fi oameni; ne doare tristeţea naturii, ne doare trecerea timpului care
răsună sarcastic în inima fiecărei frunze căzute ... a mai trecut o viaţă, a mai trecut o secundă
din drumul durerii. Simţi sentimentul remuşcării, simţi durerea trecerii timpului, dar
sentimentul tău se contopeşte cu glasul toamnei dincolo de tăriile Cereşti. Glasul inimii tale
ajunge dincolo de nori, dar se pierde în Univers…rămâi o tristă amintire a Pământului rănit de
atâta plânset. Plâng copacii în parcul străpuns de fulgerul durerii. Dar eşti prea mic ca să
opreşti timpul. Amintirile se năpustesc asupra întregii tale fiinţe, orice mişcare e un semn al
morţii, al pierderii… dar fugi. Ajungi să fii iar înconjurat de oameni măreţi, profesionişti şi
începi să te asemeni lor. Poate că inima copacilor te dezgoleşte dar te-ai speriat de interiorul
tău putred de atâta durere. Uiţi, uiţi cu mintea, dar inima îmbătrâneşte din cauza fantasmelor
amintirilor.
Nu mai poţi gândi, adormi, dar durerea persistă ca o rană incurabilă vei aştepta
tragicul viitor. Doare, dar cui îi pasă? Şi regreţi, sentimente fără raţiune ... ai greşit, ai rămas
acelaşi copil aruncat în flacăra distructivă a adolescenţei. Pentru ce atâtea speranţe dacă la un
moment dat toate se năruie? ...
Roxana-Mihaela Chiriac, clasa a IX-a D, Liceul „M. Kogălniceanu”, Vaslui,

ÎN TOAMNĂ
Esenţă de frunze uscate
Îmi invadează camera,
Câteva crengi aplecate
Îmi lovesc încet fereastra

Tonuri de violet şi roşu amestecate,
Îmi bucură privirea
Scârţâit de ramuri îmi şopteşte,
Că a sosit toamna...

Boţ Andreea, clasa a XI-a E, Liceul „M. Kogălniceanu”, Vaslui
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JOCUL
Cerc prelungit la un capăt
Final de joc.
se prelinge dintr-un pătrat.
Se prelinge din cercul prelungit la un capăt,
Patru cercuri radiate
Un cerc prelungit la ambele.
fac altele ce sar.
Împreună fac cerc fără capăt.
Şi ard. Iau foc.
I-au înmormântat.
Joc. Nu e greu…
Şi totul e doar un punct.
Laura Baciu, clasa a IX-a D, Liceul „M. Kogălniceanu”, Vaslui

Frumos mai dau cireşii-n floare
Un univers. O planetă. Un continent. O ţară. Un sat. O casă . Un cireş în floare. O
petală albă... peste geana mea, îmi acoperă orizontul meu vizual. Şi după cum nu pot vedea,
adorm sub un cireş în floare şi încep să visez lucruri ciudate, care nu se asociază caracterului
meu, deşi se impun fără a-mi cere consimţământul.
Parcă eram o granulă rotundă, închisă în carapacea întunecoasă a unui ceva, ce mirosea
a verde crud. Creşteam pe zi ce trecea, de fapt, creşteam inconştient. Se instaurase o
atmosferă atât de liniştitoare, calmă şi protectoare, doream să nu ies niciodată din acel ceva
care mirosea a verde crud. Clipă de clipă căminul meu se încălzea tot mai mult, sursa fiind
probabil din exterior, dat fiind faptul că odată cu căldura creştea proporţional şi lumina. Deja
mi se dezvoltau mai bine simţurile şi am descoperit ceva cert: nu eram singură în carapace,
mai eram în jurul a patru elemente asemeni mie, cu care alcătuiam întregul fin ce mirosea a
verde crud. Creşteam vazând cu ochii, conştientizând că atmosfera devenise deja sufocantă.
Nu mai agream încăperea noastră, care, între timp, s-a transformat în apusul celeia de la
început. Ne doream cu desăvârşire să ieşim din acoperământul nostru, astfel că ne-am unit
forţele noastre carente spre a-l ciobi. Am reuşit!
Printr-o găurică minusculă la început, am întrezărit o privelişte magnifică-o infinitate
colorată într-un azuriu viu. Zilnic făceam eforturi să extindem acest orificiu, care era singura
cale spre panorama ce întruchipa libertatea.
Am finisat ciobirea carapacei. Sântem libere! Odată cu acest lucru am văzut o mulţime
de alte panorame. Totuşi cea azurie rămânea a fi cea mai captivantă.
Eram cinci petale albe, ieşite dintr-un mugure ce mirosea a verde crud. Eram o floare
de cireş. Ne sprijineam pe-un „nu ştiu ce” suport, care balansa plăcut la adierea vântului
primăvăratic. O sferă de foc ne încălzea zilnic, iar noi râdeam vesele, apatice la ceea ce va
urma. Nu ştiam... Uneori briza exagera cu viteza şi ne zdruncina puternic. După vreme bună,
vine şi vreme rea. Aceasta a fost condiţia necesară şi suficientă pentru a ne extrage toată
imunitatea. Suntem obosite şi ne-am covoiat. Mă desprind de ram şi... nu ştiu ce-a mai fost.
Pare-mi-se mă depărtez şi zbor, un zbor în cădere, cu rotiri şi traiectorii circulare în aer.
Şi atunci eu, cad pe geana ochiului meu, şi... mă trezesc. Ciudat vis. Zic, nu e deloc
compatibil cu caracterul meu, dorit de libertate şi independenţă, total împotriva protejării şi
izolării.
Vreau libertate sub un cireş alb în floare. Da , o floare de cireş. Un ochi. O geană. O
petală. O floare. Un cireş. O grădină. O casă. Un sat. O ţară. Un continent. O planetă. Un
Univers... Şi toate pentru o floare de cireş.
Miron Anna, clasa a X-a H, Grupul Şcolar “Ion Mincu” Vaslui
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The cherry-trees bloom so nicely…
A univers. A planet. A continent. A country. A village. A house. A blooming cherry-tree.
A white petal… over my lashes covers my visual horizon. And as I cannot see, I go to sleep
under a blooming cherry-tree and I start dreaming strange things, which do not get along with
my disposition, although they impose themselves without asking for my consent.
I seemed to be a round grane, closed in the dark shell of something that smell like raw
green. I was getting bigger and bigger every day, in fact I was growing unconsciously. There
was such a peaceful atmosphere, so calm and protective, I wished I’d never get out of that
something smelling like raw green. As time was passing by, my home was getting warmer and
warmer, probably having an outside source, because the inside also became brighter and
brighter. My senes were already better and I discovered something clear: I wasn’t by myself
inside that shell, I was surrounded by four other elements, resembling to me, and we all
formed the fine whole smelling like raw green. I was obviously growing, becoming aware of
the fact that the atmosphere had already become suffocating. We didn’t like our environment
anymore, which, in the meantime, had become the setiing of the first one. We desperately
wished to get out of our cover, so that we joined our feeble forces to break it. We succeeded!
Through a little hole at the beginning we seized a magnificent landscape – a vivid blue
coloured infinity. We were making efforts to extend this hole daily, as it was our only way to
the landscape that meant freedom.
We finished breaking the shell.We are free! When this thing happened, we saw a lot of other
landscapes. Still, the blue one was the most attractive.
We were five white petals, come out of an offspring that smelled like raw green. We
were a cherry flower. We were leaning on ‘I don’t know what’ support, which was balancing
nicely in the blowing wind of the spring. A fire sphere was warming us daily, and we were
laughing joyfully, indifferent to whatever was going to happen next. We didn’t know…
Sometimes the breeze was exagerating its speed and it was shaking us powerfully. After good
times come bad times. This was the necessary and sufficient condition to extract our entire
immunity. We are tired and we are bent. I let go to my branch and I don’t know what
happened next.
It seems to me that I go away and I fly, a falling flight, with spinnings and circulary
movements in the air. And then I fall on my eye’s lash and… I wake up. Funny dream. I say,
it is not compatible with my disposition that wants freedom and independence and which is
totally against protection and isolation.
I want liberty under a white blooming cherry-tree. Yes, a cherry-tree flower. An eye. A
lash. A petal. A flower. A cherry-tree. A garden. A house. A village. A country. A continent.
A planet. A univers… And all of them for a cherry-tree flower.
traducere: Monica Păun, bibliotecar, Biblioteca Judeţeană Vaslui
ÎN CĂUTARE
Frumoasă eşti tu, dragoste eternă!
Scaldată în petale de iubiri
Născută din albastrul mării
Păcat, că pentru mine-s amăgiri.

Când oare, când voi fi convinsă
De stralucirea soarelui în vis,
Esenţa, cand voi regăsi-o?
Polen de aur. Suflet stins!

Eugenia Coscodan, Clasa aXI-a Filologie 1, Liceul Teoretic “Cuza Vodă” Huşi
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ERATĂ
Aceeaşi rostogolire a timpului de foc,
Nutrire a lumilor împământenite-adânc;
Şi clopote în nordul şoaptelor se-ntorc
Nu mai e vis, în palme înrâurirea-o frâng.

Mi-e sete de veninul ce-acum se scurge-n
taină, o mană de durere, colb ce-atârna-inert,
lăuntrica ardoare, răspuns dogoritor în sange
o mare de tăcere se scutura incet.

Iar toamna se va naşte în inima sihastră
A munţilor, tăcerea din viduri o îngheaţă,
Nu-i oglindire-a glasului în apă,
Mi-am prins ochiul în slove la erată.

Şi-n neantul ce alene se frânge imperfect,
Ceasornicul veghează răspunsurile limpezi
Nu-i nici sădire-adâncă, nici chip de inţelept
Doar teama-n piept rămâne, să nu ne
inserezi, Divine
În marginile-oceanice ce le-am sădit în sine!

O altă adâncire a clipelor de ieri
Nu se va stinge astăzi, nici mâine ne-ncetat
Tu vei fi rob al lumii, al unui nicăieri,
Un ceas străin de patimi, izvorul nesecat.

Cristina-Ioana Lazăr, Clasa a XI-a Filologie
1, Liceul Teoretic “Cuza Vodă” Huşi

Tristeţi de toamnă...
Frunze ruginii zboară prin văzduhul violet şi greierii, sonorii sâmburi ai nopţilor
pustii, îşi plimbă încet, monoton, arcuşurile peste viorile lor dezacordate.
În serile înfiorate de plâns cu suspine, de dureri neştiute de nimeni, câte o
pereche de îndrăgostiţi trece cu pas agale pe sub zăbralnicele castanilor, străjuind
stingher aleile parcului municipal.Ce noapte grea se lasă peste lume!...
Roadele pământului au intrat în hămesite hambare, şesurile din preajma oraşului
sunt goale ca nişte gări pustii, prin care niciun călător nu şi-a mai purtat paşii de o
veşnicie.
Bing-Bang! Bang-Bing!... Dangăte funebre de clopot vestesc moartea zilelor de
vară, a bucuriilor şi a speranţelor noastre! E toamnă!... De-acum prin păduri, în nopţile
pustii, au să răsune iarăşi, prelung, la nesfârşit urlete jalnice de lupi... şi vântul. Vom
mai auzi vreodată cântece de privighetori?
Nori negri de sfârşit de lume, stoluri de corbi se prăvălesc în cercuri largi
deasupra oraşului. O mână nevăzută trage parcă o cortină între noi şi Dumnezeu, să ne
lase orfani de orice speranţă. Corbii, păsări cu glas amar,ca nişte blesteme căzute
asupra lumii, pleacă şi revin, pleacă şi revin, se rotesc mereu pe sub norii apăsători,
din care începe să se cearnă o ploaie măruntă de verde venin.
Tăcere... Plâns înnăbuşit... Frunze moarte, ca şi speranţele noastre... Cer pustiu,
de humă... Şi iar tăcere. E toamnă în cetate!
Monica Dragomirescu, Clasa a V-a E, Şcoala nr. 5 „Ştefan cel Mare“ Vaslui
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Autumn sadness…
Rust-coloured leaves fly through the purple sky and the crickets, the echoing kernels of
the deserted nights, move slowly, monotonously their fiddlesticks over the tune violins.
During the thrilled with sighing cry, unknown pains-full nights, pairs of lovers pass
leisurely, under the shadow of the chestnut trees, that oddly guard the alleys of the public
park. What a rough night comes over the world!…
The harvest of the earth got into the hungry barns, the field around the town are empty
just like deserted stations where no traveller has walked for a long time.
Ding-Dang! Dang-Ding! Gloomy bell sounds announce the death of the summer days,
of our joy and hopes! It’s autumn!… From now on, in the wood, during the empty nights, we’ll
hear the endless distressing howing of the wolves… and the wind. Will we ever hear the
nightingale’s songs again?
Black apocalyptic clouds, raven flights fall down in large circles over the town. An
invisible hand seems to pull the curtain between God and us, to leave us bereaved of any
hope. The ravens, gloomy-sounding birds, as curses fallen over people, leave and return, go
and come back, always forming circled flights under the overwhelming clouds that start to
pour a green venom drizzle.
Silence… A dull cry… Dead leaves, just like our hopes… Deserted sky, clay sky… And
silence again. It’s autumn in the fortress!
traducere: Monica Păun, bibliotecar, Biblioteca Judeţeană Vaslui

Dansul toamnei

The Dance of Autumn

Toamna frunzele aurii,

In autumn, the golden leaves,

Dintr-un suspin şi-un regret

By a sigh and a regret

Plâng din ramuri străvezii

Cry from the green branches

Un covor creând încet.

Slowly creating a carpet.

Călătoresc puţin, prin ram,

They travel a little, through the branch,

Dansând uşor cu vântul

Slowly dancing with the wind

Dar nu le trece nici prin gând

But they don’t even think about

Că vor îmbrăţişa pământul.

Having to embrace the earth.

Prin dansul lor ameţitor

In their staggering dance

Răspândesc mireasma vie

They spread the vivid smell

Vestind, aproape, toate-n cor

Announcing, almost all in one voice,

O toamna aurie.

A golden autumn.

POPA OVIDIU, clasa a X-a H,

traducere: Monica Păun, bibliotecar,
Biblioteca Judeţeană Vaslui

Grupul Şcolar “Ion Mincu” Vaslui
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Mama căprioarei

Primăvara

S-a născut în prag de seară,
Veselă, o căprioară.
Şi cum ea încă e mică,
Pe afară-i este frică.
Dacă rămâne vreodată
Pe lăbuţe nespălată,
Pe mama ei ar chema-o
Şi rapid ar ajuta-o.
Dacă lupul ar veni,
Şi speranţe n-or mai fi
Mama ei se va jertfi.
Dacă lupul n-o mai fi,
Ele două vor trăi.

A trecut iarna cea lungă,
Cerul e senin acum.
De sub pietre mari de stâncă,
Iese-n zare un ghiocel.
Soarele iară răsare,
Ghiocelul iar apare,
Şi o mică rândunică
Sus în codrul mare strigă:
-A venit iar primăvara,
Vreau s-audă toată ţara!
Cu miros de primăvară
A vestit şi asta ţară,
Aşa zisa rândunică
Frumoasă şi fără frică.

Trandafirul

O zi de vară

De sub pământul maro,
A iesit mândră, voioasă,
O floare foarte frumoasă.
E prinţesă în regat,
Flori ca ea nu sunt în sat.
Este roşie, voinică,
Şi nu are pic de frică!
-De ce oare? zise-un om din depărtare.
-Are ţepi foarte tăioşi.
O atingi şi te încingi.
Şi albinei este frică,
Nu cumva să se atingă
De tulpina ei tăioasă
Şi să nu ajungă acasă.

Soarele strălucea,
Apa sclipea,
Vântul bătea,
Iedul păştea,
Totul era minunat.
Natura se bucura de
Propria-i fiinţă.
Iepurii săreau,
Copii se jucau,
Apele se revărsau.
Spre seară, un vânt,
Ne alina un gand,
Iar copii mici
La culcare s-au dus râzând.

Cristina Bularda, clasa a V-a B, Şcoala de muzică şi arte plastice “N.N. Tonitza” Barlad,

FRĂMÂNTĂRI
Gânduri frământate se-mpletesc în rouă
Şoapte supărate îndrăznesc să plouă
Fulgii de iubire se topesc în zbor
Iar a mea vecie e stropită-n dor.
Zâmbet colorat s-aşterne pe faţă
Când ninsoarea rece inima-mi îngheaţă
Trista întâmplare ce s-a petrecut
S-a întipărit în al meu trecut.

Fluturi de lumină mă invită-n dans,
Muzica senină capătă suspans,
- Uită şi zâmbeşte, Suflet fericit
Căci a ta menire încă n-a sfârşit!
Eugenia Coscodan, clasa a XI-a Filologie 1,
Liceul Teoretic “Cuza Vodă” Huşi
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Paradisul meu artificial
cloşcă. După trei săptămâni ne-au ieşit
unsprezece pui de găină, cinci de curcă şi
şapte de raţă. Aşa sărmana pisică a devenit
din mamifer o pasăre.
Îmi place să mă las în voia leagănului
meu făcut de bunicul, cu sfori groase,
agăţate de ramura puternică a nucului din
mijlocul curţii. Obişnuiesc să pictez peisajul
minunat al câmpului înverzit. Acum, constat
cu amărăciune că mi se usucă petele de
culori pe paletă. Timpul trecea atât de
repede!
Un dor plin de viaţă creşte-n noi, copiii,
văzând minunăţiile naturii şi auzind un plin
buchet de melodii şi zburând ca nişte
cosmonauţi printre vorbele neputincioase,
după care se ascunde câte o fiinţă. Îmi place
să hoinăresc prin imensele parcuri ale
oraşului şi să adun buchete de culori pentru
ce-mi rezervă viitorul. E paradisul meu
artificial. Toată viaţa mea de zi cu zi s-a
înfăţişat într-un tablou, în care este ilustrat
doar un copil.
Poate că anii au trecut, iar eu decupez
încetul cu încetul tabloul meu de zi cu zi din
rama singuratică. În lupta aceasta cu viitorul
îmi place să cred că am ieşi în cele din urmă
triumfătoare.
Ancuţa Cardoneanu, clasa a VII-a,
Şcoala nr. 5 “Ştefan cel Mare” Vaslui

M-aşteaptă speranţele copilăriei, dar eu
nu am ce să le dau în schimb. În gândul
meu parc-aş pluti într-o altă lume, o lume a
jucăriilor, mare şi roz.
Chiar dacă-mi privesc năzdrăvăniile de
zi cu zi, simt că trebuie să merg mai departe
cu bine şi că trebuie să învăţ să zbor şi cu o
singură aripă. Numai aşa aş pute ieşi în
lume, fără să cad pradă vreunei capcane a
viitorului. Mâinile copilăriei întinse spre
mine, ştiu că-mi vor aduce numai bucurii.
Parc-ar fi un puzzle ce trebuie pus cap la
cap de toţi copiii lumii.
Şi acum îmi amintesc de vacanţa mea la
bunica. Mă trezeam dimineaţa, iar natura mă
întâmpina cu petale de trandafiri ţesuţi sub
soare împodobit cu salbe de mărgăritare. Îmi
plăcea să mănânc peşte pescuit din iazul
aflat în curtea plină de amintiri. Câte îmi trec
prin minte... Când am fost cu verişoara mea
în vişin şi l-am rupt, când am mers prima
dată pe bicicletă şi a sărit o roată, când am
făcut vaccin cucoşului şi multe alte
năzdrăvănii... Cea mai mare a fost atunci
când am clocit ouăle păsărilor. Eu şi
verişoara mea am plecat la joacă afară.
Bunica ne-a spus să-i ducem ouăle de la
găini. Am adunat douăzeci şi trei de ouă.
Noi nu le-am dus bunicii. Am prins pisica şi
a pus ouăle în coş. Aşa am făcut pisica

My Artificial Paradise
The hopes of my childhood are waiting for me, but I have nothing to give them in
return. In my mind I feel like floating into another world, a big, pink world of toys.
Even if I see my daily tricks, I feel I have to go further well and that I have to learn to fly with
a single wing. Just like that I could go out in the world, without being a pray for the future’s
traps. The hands of my childhood are spread to me, I know they will always bring me joy. It
looks like a puzzle that has to be completed by all the children in the world.
I still remember the holiday at my grandmother’s. I was getting up in the morning, and the
nature used to welcome me with rose petals weaved under a sun adorned with loranth
necklaces. I loved to eat the fish from the lake beneath the yard that still is full of memories.
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So many thoughts cross my mind… When I climbed with my cousin a sour cherry-tree and we
teared it, when I first rode a bicycle and a wheel got off, when we vaccinated the rooster and a
lot of other tricks… The greatest of them was that when we staled the eggs of the hens. My
cousin and I went to play outdoors. My grandmother asked us to fetch the eggs. We collected
twenty-three eggs. We didn’t take them to our granny. We caught the cat and we put the eggs
in a basket. So we turned the cat into a clucking hen. After three weeks, there came out twelve
chickens, five turkey hen chickens and seven ducklins. So that the poor cat turned from a
mammal into a bird.
I love to let myself fly in the cradle that my grandfather made for me, with thick ropes, hung
by the powerful branch of the nut-tree from the middle of the yard. I like to paint the
wonderful landscape of the green plain. Now, I find that the colours get dry on my palette.
Time used to pass by so quickly!
A vivid longing grows inside us, the children, seeing nature’s wonders and hearing a melody
bouquet and flying like some spacemen between the powerless words beyond which a person
hides. I love wandering in the big parks of the town and to gather coloured bouquets for what
the future might bring. It’s my artificial paradise. My entire daily life is shown in a painting, in
which is present just a child.
Maybe the years passed, and I cut up little by little my daily painting from the lonely frame.
From this fight with time, I like to believe I came out triumphant.
traducere: Monica Păun, bibliotecar, Biblioteca Judeţeană Vaslui

STRIGĂT DIN CER
Când din veacuri nopţile se scutură,
Se-adâncesc sub depărtări, rătăciri de purpură,
numai norii-n agonie se mai joacă-n părul tău,
tu-mpleteşti din umeri-valuri, din iubire doar un hău.

Uragan cioplit din versuri, stele zămislite-n cruce,
Ne petrece risipirea, ne închide ochiul dulce,
nu te-ascunde de durere, de săruturi, de tăcere,
căci neînceput noianul de-amintiri în ele piere.

Nici nu te-am privit în clipe, nici cu gene sau cu ochi
Era doar sădit-o pleoapă peste anii cei miopi
Nebunia se va stinge într-o flacără de dor
Tu, să-mi strigi din cer, iubirea şi să mi-o deschizi în zbor.
Cristina-Ioana Lazăr, Clasa a XI-a Filologie 1, Liceul Teoretic “Cuza Vodă” Huşi
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Enumeraţie

Enumeration

Un fir subţire mă leagă de vis
O zi scurtă mă desparte de trist.
O viaţă lungă exclude-un surâs.
O moarte veşnică mă trage-n abis.
O lacrimă neagră cade-n neştire;
Un fir înălbit pleacă în zbor;
O mână se-ntinde spre nemărginire
Să caute poate un ajutor.
O luptă cu soarta pentru vecie;
O viaţă distrusă se spulberă-n zări
O inimă plină de sărăcie
Împroaşcă aerul cu disperări
O gură cerând un strop de apă
Ureche surzită de răcnetul greu
Şi apa din cană-i evaporată
De focul fierbinte din sufletul rău
Un fir subţire mă leagă de vis.
O zi scurtă mă desparte de trist.
O viaţă lungă exclude-un surâs
O viaţă veşnică mă trage-n abis.

A thin wire binds me to a dream
A short day separates me from sadness.
A long life precludes a smile.
An eternal death drags me into an abyss.
A black tear falls unknowingly;
A grey hair leaves flying;
A hand spreads to infinity
To seek some help maybe.
A fight against fate forever;
A destroyed life scatters in the horizon
A heart full of poverty
Splashes the air with despair
A mouth begging for a drop of water
Ear deafened by the hard cry
And the water in the mug evaporated
By the hot fire from the mean soul
A thin wire binds me to a dream.
A short day separates me from sadness.
A long life precludes a smile
An eternal life drags me into an abyss.

Miron Anna, Clasa a X-a H,
Grupul Şcolar “Ion Mincu” Vaslui

traducere: Monica Păun, bibliotecar,
Biblioteca Judeţeană Vaslui

SECRETELE OCEANELOR
nu mă trezească şi ceasul nu l-am mai pus să
sune. Vroiam să văd ce se întâmplă, de ce
aveam acea presimţire care nu părea a fi
bună. De data aceasta visul se schimbase.
Câştigasem prin tragere la sorţi o expediţie pe
Oceanul Atlantic. Pe data de 25 august eram
în Portul Constanţa pentru a mă îmbarca.
Eram foarte bucuroasă, dar era şi regretul că
nu pot să-mi petrec această aventură
împreună cu familia, deoarece era pentrru o
singură persoană. Mi-am luat la revedere de
la cei dragi şi am pornit cu iahtul spre marea
mea aventură.
Conducătorul iahtului era un om de
vârstă medie, pe nume Ismail. După nume vă
daţi seama că nu era originar din România.

De mult visam să călătoresc pe mare şi
să aflu secretele şi legendele mărilor şi
oceanelor. Eram interesată de toate vietăţile
care trăiesc pe aceste tărâmuri de mit şi
legendă. Mereu mi-am dorit să găsesc o
comoară în aceste ape, dar acest lucru este
un vis care poate fi împlinit prin muncă şi
prin ambiţie. Uneori mă culcam cu acest vis
şi îmi imaginam xa fiind totul un paradis
albastru. Visam cum plutesc pe ape, iar
delfinii jucăuşi mă ridicau la suprafaţă.
Multitudinea de culori îmi crea o imagine vie,
dar mereu când presimţeam ceva, ceasul
suna vestindu-mi că e ora 7:00.
După o săptămână întreagă de studiu
eram foarte obosită, anunţându-mi mama să
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liniştit. După o dimineaţă călduroasă aveam o
presimţire. Cerul se întunecă formând nişte
monştri de nori care după cum păreau, erua
cam furioşi. Parcă ar fi comunicat între ei
prin tunete şi fulgere. Apa oceanului se
tulburase, iar valurile deveniră din ce în ce
mai mari. Ele ameninţau iahtul nostru, Ismail
mă anunţă să-mi iau echipamentul pentru
scufundare. Aşa am şi făcut. El pieduse
controlul iahtului, iar valurile năpustiseră
asupra noastră foarte furioase şi tulburi.
Fulgerele spintecau cerul, iar tunetele mă
îngrozeau. Nu credeam că voi prinde aşa
ceva pe ocean.
Un vârtej mare scufundă iahtul şi eu
încercam să ies la suprafaţă. Apoi am dat
drumul la oxigen şi am început să-l caut pe
Ismail. Dar căutarea a fost în zadar. Mi-a
părut rău că pierdusem un prietem atât de
bun. La un moment dat zăresc un cufăr.
Sparg lacătul cu o piatră şi îl deschid, ochii
îmi sunt orbiţi de lumina aurie a aurului. Dar
dintr-odată îmi pierd cunoştinţa. Dimineaţa
mă trezesc având în jurul meu pe Ismail şi
mai mulţi săteni. După ce m-am dezmeticit,
am aflat că sunt pe insula ...
- Flori, trebuie să te trezeşti, ai dormit
prea mult!
Visul mi-a fost întrerupt de glasul mamei
care mă trezea. Poate data viitoare am să aflu
numele insulei.

Era din Turcia şi locuia pe ţărmurile ţării
noastre de 15 ani; era cunoscător al marilor
şi oceanelor şi vorbea foarte bine româneşte.
- Domnule Ismail, ce îmi puteţi spune
despre locul în care vom merge?
- Este o regiune foarte frumoasă din
punct de vedere turistic, cu multe legende
despre acele locuri, dar şi foarte periculoasă
în acelaşi timp.
- Definiţi cuvântul periculos.
- Se spune că multe corăbii au fost
scufundate din cauza furtunilor puternice din
această regiune.Cu câteva secole în urmă,
piraţii lui Barbă Neagră au scufundat o
corabie cu aur. Luând aurul în corabia lor şi
ajungând în această regiune, o furtună
puternică a început , iar aurul şi piraţii au
dispărut.
- Şi mai sunt şanse ca aurul să fie găsit în
regiunea Atlanticului?
- Se pare că vrei să cucereşti lumea!
- Nu ... dar sunt interesată de aceste
legende.
- Sunt şanse, dar...
S-a lăsat o tăcere din care puteam să
înţeleg ce va urma. Dimineţile erau pline de
lumină, iar pescăruşii îmi înveseleau ziua.
Îmi notam în fiecare zi ce vedeam în acele
locuri. Am fost foarte bucuroasă să văd
delfinii şi peşti cu diferite forme. Apusul
soarelui era cel mai frumos moment al zilei.
Oceanul lua culoarea discului de foc. Părea
că intră în el şi se va stinge.
A doua zi am aflat că intrasem în acea
zonă periculoasă. Dar după mine totul părea

TODERICĂ FLORENTINA, clasa a VII-a,

Şcoala nr. 5 “Ştefan cel Mare” Vaslui

The Secrets of the Oceans
I have dreamt for a long time to travel
over the sea and to discover the secrets and
the legends of the seas and oceans. I was
interested in every being that lives in these
mythical and legendary lands. I have always
wanted to find a treasure in this water,but
this a dream that can come true through work

and ambition. I was dreaming of myself
floating over water and being brought to the
surface by dolphins.
The multitude of colours created me a
vivid image, but whenever I felt something
coming over, the clock rang, letting me know
it was 7 o’clock in the morning.
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and different-shaped fish. The sunset was the
most beautiful moment of the day. The ocean
had the colour of a fire-discus. It seemed that
it would sink into the water and dissappear.
The second day we found out that we
had entered that dangerous region. But, as
far as I was concerned, everything seemed to
be quiet. After a warm morning, I had a
feeling. The sky got dark forming some
monster clouds that seemed to be rageous.
They looked as if they were talking to each
other with thunders and lightning bolts. The
water of the ocean got darker and the waves
became bigger and bigger. They were
threatening our boat and Ismail told me to
grab my diving equipment. Which I did. He
had lost control of the yacht and the waves
came over us in an outburst of fury. The
lightning bolts were splitting the sky in two
and the thunders were frightening me. I had
never thought of having to face something
like that on the ocean.
A big vortex sank the yacht and I was
trying to come up to the surface. Then I let
go of my oxygen device and I began
searching for Ismail. But my search was
useless. I felt sorry for having lost such a
good friend. All of a sudden, I catch sight of
a trunk. I break the padlock with a stone and
I open it; my eyes are blinded by the shining
bright of the gold. But soon after that, I
collapse. In the morning I get up with Ismail
and a lot of people gathered around me.
After I’m brought back to my senses, I find
out that I’m on the island called…
‘Flori, you must get up, you slept too
much!’
My dream was interrupted by my
mother’s voice who was trying to wake me
up. Maybe next time I will find out the name
of the island.

After a whole week of study, I was very
tired. I asked my mother not to wake me up
the next morning and I didn’t set my alarmclock. I wanted to see what could happen,
why I had that premonition that didn’t seem
to be right. This time, the dream changed.
After a drawing of lots, I had won a journey
in the Atlantic Ocean. On the 25th of August I
was in Constanta harbour to embark. I was
very happy, but I also had the regret that I
couldn’t leave for this trip with my family,
because it was provided just for one person. I
said goodbye to my love ones and I shipped
on the yacht for my great adventure.
The captain of the yacht was in his
middle years and his name was Ismail. You
can tell by his name that he wasn’t from
Romania. He was from Turkey and he had
been living in our country for fifteen years;
he was an expert of the seas and oceans and
he spoke Romanian very well.
‘Mister Ismail, what can you tell me
about the place we are heading to?’
‘It’s a very beautiful region, from the
tourist’s point of view, with lots of legends,
but in the same time, a very dangerous one.’
‘Define dangerous.’
‘They say that lots of boats were sunk
because of the powerful storms in this region.
Some centuries ago, Black Beard’s pirates
sank a boat which was carrying gold. Taking
the gold to their boat and reaching this
region, they were taken by surprise by a
powerful tempest and the gold and the
pirates vanished.’
‘Are there still any chances to find the
gold in the Atlantic area?’
‘It seems you want to conquer the world!’
‘No… but I’m interested in these
legends.’
‘There’s still some chance, but…’
Silence fell upon us and I could
understand what might come up. Mornings
were full of light and the seagulls made my
day. I was constantly writing down what I
saw. I was very excited to see the dolphins

traducere: Monica Păun, bibliotecar,
Biblioteca Judeţeană Vaslui
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RĂSCRUCEA
nesfârşite, nu mai ştiu cine sunt, nu mă mai
recunosc. Încotro mă îndrept?

Iubesc gara. Iubesc gara pentru că mă
învaţă mai multe decât o şcoală, decât un
părinte, decât o carte... Îmi deschide ochii,
îmi ridică sufletul, îmi înalţă privirea...

Este seară şi umbrele se lasă încet peste
cărările bătătorite şi frunzele cad molcom din
copacii de pe margine, asemenea timpului ce
se scurge fără voia noastră în clepsidrele
vremii. Mă opresc neştiind pe care drum să
apuc. Parcă sunt trasate cu creionul şi fiecare
promite ceva ispititor. Capătul fiecărui drum
se termină undeva în depărtare şi cum
lumina este din ce în ce mai slabă, o iau la
drepata. Nu fac bine doi paşi că dau nas în
nas cu ...mine! Incredibil, dat sunt eu, ceva
mai înaltă, şi ochii, da, ochii îmi sunt diferiţi.
Reci, imobili şi expresia de pe faţa mea este
ca a unei persoane mândre. Îmi aduc foarte
bine aminte de zâmbetul acela ironic. Mă
dau înapoi câţiva paşi pentru a mă privi mai
atent. Se uită la mine, schţiţează un zâmbet şi
îşi suflecă cămaşa din material fin. Strânge
din pumni, se repede la mine şi de ciudă,
începe să mă lovescă: „Pleacă de la mine! Nu
vreau să te mai văd niciodată!! a urlat ea,
uitându-se cu ură în ochii mei. Cu greu,
reuşesc să mă desprind de loviturile care
păreau că nu mai contenesc aspura mea şi
alerg înapoi la răscruce. Este evident că nu
trebuie să o iau la dreapta aşa că încep să
alerg pe drumul din stânga, încercând să uit
urletul sălbatic care îmi ţiuie în urechi. Mă
opresc însă ca fulgerată când văd în faţa mea
o făptură cocoşată cu faţa desfigurată, dar
care, vai, seamănă izbitor de mult cu mine.
Sunt tot eu. Mă îngrozesc să văd pe chipul
acela disperare şi regrete, multe regrete şi
frică. Întinde mâinile noduroase spre mine şi
cu vocea sfârşită încearcă să-mi şoptească
ceva. Înmărmurită şi mult mai înfricoşată
decât am fost pe drumul din drepta, mă
întorc înapoi la răscruce, privind nedumerită
în ambele direcţii. Am sperat să văd o cărare
însă deja se lăsase întunericul şi vântul

Gara mi-a devenit prietenă şi nu ezit s-o
vizitez de câte ori am ocazia, deoarece alături
de ea îmi simt inima bătând, mă regăsesc pe
mine aşa cum sunt de fapt. Văd oameni:
ţărani, orăşeni, familii, singuraticii boemi,
bătrâni, tineri, toţi laolaltă. Toţi trec. Toţi
trecem ... mă uit la unii şi mă identific cu ei.
Mă uit la alţii şi-mi zic: aşa niciodată ... dar
viaţa e o gară ... te urci dintr-un tren în altul,
şi-mi reformulez gândul: niciodată nu spune
niciodată, pentru că nu poţi şti unde te duce
trenul vieţii.
Mă uit la şinele care se încurcă şi se
descurcă, la nodurile de cale ferată, la liniile
paralele ... îmi amintesc de relaţiile mele, îmi
amintesc de toţi aceia care s-au plimbat
alături de mine între peroanele destinului
meu. Îmi amintesc de cei care au trecut pe
lângă mine fără să am nici o tangenţă cu ei;
şi sufletul meu e o gară, trenuri vin şi pleacă,
dar şinele rămân, ocazii ratate, trenuri
pierdute ce mi-au provicat atâta durere...
Şiaţi că viaţa mea are şi ea un chioşc de
ziare? Ştirea zilei se vede pe faţa mea, are un
birou de informaţii: vrei să ştii din ce direcţie
şi la ce oră a ajuns ultima durere? Întreabămă ... Am şi o bucată de suflet în renovare,
renovarea continuă... şi-mi amintesc de toate
gările şi proiectele uitate în renovare, de
toate planurile şi visurile abandonate din
„lipsă de fonduri”, lipsă de motivaţie sau de
încurajare ... şi uite aşa ne plimbăm toţi
dintr-o gară în alta. Suntem trenuri şi suntem
gări, oamnei vin şi pleacă, şanse anunţate sau
neanunţate, ocazii întârziate sau venite la
timp... Un oraş. O gară. Un suflet. O viaţă. O
destinaţie? Sunt confuză, mă afund în tristeţi
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murmura vorbe neînţelese în copacii de pe
marginea drumului.

căci din pricina asta am pierdut trnul iubirii,
iar când voi găsi o soluţie, el îmi va spune:
„Te-am aşteptat în lung suspin, tu n-ai venit!
Acum e prea târziu, nu mai veni!”

Este deja târziu şi pentru a mia oară,
luna nu catadicseşte să-şi arate faţa de
luminătoare. Mă aşez în colb şi îmi ascund
obrajii în palme. Lacrimi grele îmi adapă
tristeţea sufletului şi mintea mea refuză să
creadă că la răscrucea de ieri am luat-o pe
drumul acesta. Păcat că nu mai pot întoarce,

Oare mâine, după ce se va ridica soarele,
pe ce drum am să apuc?
TEODORA ADRIANA CIULEI,
Şcoala Nr. 8 „Alexandra Nechita” Vaslui

The Crossroad
I love the railway station. I love the station because it teaches me more than school does,
or a parent, or a book… It opens my eyes, it lifts my soul up, it raises my look…
The railway station became my friend and I don’t hesitate to visit it everytime I have the
chance, because next to it I feel my heart beating. I find myself as I really am. I see people:
countrymen, townfolks, families, lonely Bohemians, old people, youngsters, altogether. They
all pass by. We all do… I watch some of them and I identify myself to them. I watch some
other people and I say to myself: I’ll never be like them… but life is a station… you get from
one train to another, and I think again: never say never, because you can’t know where life’s
train is going to take you.
I look at the rails that cross and disentangle, at the railway knots, the parallel rails… I
remember my relationships, all those who walked beside me between the platforms of my
destiny… I remember all those who passed by me having no tangency with me; and my soul is
a station, with lots of trains coming and leaving, but the rails always remain, missed
opportunities, missed trains that caused me such pain…
Did you know that my life has a newspaper kiosk, too? The news of the day can be read
on my face, it has an information office: do you want to know where from or what time the last
pain came? Ask me… I also have a part of my soul in restoration, the restoration goes on…
and I remember all the stations and the projects forgotten in restoration, all the plans and
dreams abandoned because of a ‘lack of funds’, lack of motivation or of encouraging.. and
that’s why we go from one station to another. We are trains and we are stations, people come
and leave, announced or unpredicted chances, delayed or prompt opportunities… A town. A
station. A soul. A life. A destination? I am confused, I sink into endless sadness, I don’t know
who I am anymore. Which way do I go?
It’s evening and the shadows lower slowly on the well-worn roads and the leaves fall
slowly from the trees on their sides, just as the time elapses without having our consent in
time’s hour-glasses. I stop not knowing which way to go. They seem to be drawn with a pencil
and each of them promises something tempting. The end of each road goes to somewhere far
away and as the light gets weaker and weaker, I turn right. I don’t make two steps and I
encounter… me! Unbelievable, but it’s me, somewhat taller and my eyes, yes, my eyes seem
different. Cold, still and the expression on my face is like that of a proud person. I remember
very well that ironic smile. I step back a little to watch myself carefully. She looks at me,
smiles and rolls up the sleeves of har shirt made of a very fine cloth. She gathers her fists, she
flies at me and out of spite, she starts hitting me: ‘Go away! I don’t want to see you ever
again!’, she shouted, looking angrily to my eyes. I hardly manage to get rid of the never37
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ending hits and I run back to the crossroad. It’s obvious I mustn’t turn right, so I start running
left, trying to forget the wild shout that still whizzes in my ears. But I stop when I see in front
of me a desfigured hunched person, that, oh, resembles perfectly to me. It’s me again. I get
terrified to see on that face so much despair and regrets, lots of regrets and fear. She spreads
her bony hands to me, and, in an ending voice, she tries to whisper something to me. Shocked
and much more frightened than I was on the right road, I go back to the crossroad, looking
confused to both ways. I hoped to distinguish a path, but it had already got dark and the wind
was murmuring incomprehensible in the trees from both sides of the road.
It’s already late and, for the thousand time, the moon doesn’t bother to show its
brightening face. I sit down in the dust hiding my cheeks in my hands. Sorrow tears feed the
sadness of my soul and my mind refuses to believe that at yesterday’s crossroad I turned this
way. It’s a shame I can’t go back again, because this is why I missed the train of love, and
when I find an answer, he will tell me: ‘I waited for you in a long despair, and you didn’t
come! Now it’s too late, don’t come anymore!’
I wonder, tomorrow, when the sun is up, what road will I choose?
traducere: Monica Păun, bibliotecar, Biblioteca Judeţeană Vaslui

Conturul unei suprimări

The Outline of a Prohibition

Portret pierdut în timpi de viaţă,
Curgând în valuri de-amintire,
Spărgând un munte de speranţă,
Şi înotănd în nemurire,
Provoacă-mi, te implor durerea
Care m-ar duce înspre tine!
Să văd s-aud,să simt-durerea
De-a trece graniţa spre tine!
Şi să repet acelaşi pas,sâcâitor şi dureros,
Şi să dispar în ceaţă iar,
Dacă-i greşi-întorcând pe dos
Altarul de iubire sacră!

Portrait lost in the life’s time,
Flowing in memory waves,
Breaking a mountain of hope,
And swimming in immortality,
Cause me, I beg you, the pain,
That would lead me to you!
To see, to hear, to feel the pain
Of passing the border to you!
And to repeat the same annoying, painful
step,
And to disappear in the mist again,
If you made the mistake of inverting
The sacred love sanctuary!

Miron Anna, Clasa a X-a H,
Grupul Şcolar “Ion Mincu” Vaslui

traducere: Monica Păun, bibliotecar,
Biblioteca Judeţeană Vaslui

IARNA
Iarna a venit, un fulg tristeţea ţi-a adus
Tu ai îmbătrânit, sufletul de durere a apus.
Un ţurţure-ţi străpunge inima, lacrimile-l cuprind
Eşti singur în faţa unui imens acoperit de puf moale,
Dar puful îneacă păsările rătăcite, strigătele de-ndurare
Urlă-n cerul stins de durerea-ţi provocată
Aştepţi cu frică… totul se va termina !
Soarele dispare acoperit de frigul din inima ta.
Vintilă Maria-Aurora, Clasa a VIII-a A, Şcoala Nr. 6 „Mihai Eminescu” Vaslui
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Ionica, copilul nimănui
Fiecare copil are o familie în care deschide ochii asupra vieţii, în care se simte
ocrotit şi alintat. Fiecare copil se joacă, face năzbâtii copilăreşti, cade din copaci, se
bate, se loveşte la picior, râde şi plânge în acelaşi timp.
Credeam că toţi copiii sunt la fel, că au mame care să-i aducă la şcoală, să-i
aştepte la prânz ca să le ia ghiozdanul şi să le şteargă lacrima amarăce curge pe obraz
la cel mai mic necaz ... Asta până într-o zi!
Doamna a intrat în clasă cu o fetiţă străină de mână şi ne-a prezentat-o simplu:
Ionica. Am privit-o: era un copil obişnuit, cu părul bălai şi ochii albaştri ca cerul de
vară. Tocmai ochii ne-au atras atenţia. Fugeau de colo colo, ca ai unei vietăţi prinse în
capcană.
Am aflat că venea de la o şcoală ajutătoare şi că era un copil în plasament. Nu
ştiam ce înseamnă asta, dar, cu mintea noastră de copil, am tras concluzia că era
orfană.
Din ziua aceea fetiţa căuta să ne atragă atenţia prin fel de fel de gesturi: alerga pe
holuri, intra în toaleta băieţilor, se uda pe şorţ, izbea copiii de pereţi. În ore deranja pe
toată lumea. Noi, copiii, în loc să ne apropiem de ea, o izolam. Nu ne jucam cu ea, o
evitam, iar la jocuri nimeni nu dădea mâna cu ea.
Doamna ne observa, ne certa, ne explica, dar noi nu înţelegeam. Până într-o zi
când Ionica a făcut o compunere în care spunea că nu îşi cunoaşte părinţii, că a crescut
la casa de copii şi a avut până acum patru mame. Şi mai spunea că nu are nicio
prietenă, că ea nu este un copil normal. Atunci am înţeles durerea ei şi dorinţa de a fi
ca noi, să se joace cu noi, şi ne-a fost ruşine de comportarea noastră.
De atunci, fiecare vrea să stea în bancă cu Ionica, fiecare vrea s-o ajute la teme.
Ionica, copilul nimănui, adevenit sora noastră, copilul şcolii. Familia ei eram noi.
Împreună alergăm în pauze, cădem, ne lovim, stricăm sau legăm prietenii.
Suntem cu toţii copii!
Andreea Balan, cl. a IV-a D, Şc. nr. 3 „C. Parfene” Vaslui
TU
O floare-a zâmbit la soare…
Un curcubeu răsare peste mare…
Tu eşti departe şi te-ascunzi
Printre nuferi albi s-aude un surâs.

Un suflet apare, o stea cade;
În palma-mi scânteie-o lumină orbitoare.
Aş vrea să cred că eşti tu,
O şoaptă, o şoaptă fără suflare
De nădejde-ascunsă-mi umple sufletul.

Dincolo de nori… o umbră,
Cu vocea stinsă de albastru-lucitor,
Îţi spune c-o ultimă suflare
Cât de mult te ador.

Vintilă Maria-Aurora, clasa a VIII-a A,
Şcoala Nr. 6 „Mihai Eminescu” Vaslui
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Vis
În cinstea trecutului ce n-o să mai fie
În razele apusului ce umbra ţi-au stins
O lacrimă curge, se scaldă-n strălucire
În cerul albastru de nori trişti răpus.

Un val se-nalţă-nspre apus
Nori furioşi la un loc s-au strâns,
Valul năpăstuieşte totul in jur,
S-apropie şi face totul fum.

De suliţi brăzdat cu flacără-aurie
De bocet ce cântă trecutul dispărut
În cer şi pe pământ o lumină strălucie
Dispare ca o furtună risipită de vânt.

Prietenele se-mbrăţişează,
Valul îşi trimite mâinile spre moarte,
Îngerul le salvează,
Sufletele sunt în ceaţă, tulburate.

Se scutur in apele-albastre
Se-aruncă-n valuri ce scânteie, se-nfioară
Apar fulgi care se unesc
Apare-un înger, se iubesc.

Apare-o ploaie de stele mărunte
Totul se stinge-n salbe de fluturi, departe
Pe stâncă-ncepe-o cruce s-apară.
Îngeri în cete s-apleacă, se-nfioară.

Când valuri bat s-o-nece
Când cerul plânge cu jale
Când îngerul se-ndreaptă sufletul să-l ia
Prietena îi spune ca trăieşte, întinzându-i
mâna.

Vintilă Maria-Aurora, Clasa a VIII-a A,
Şcoala Nr. 6 „Mihai Eminescu” Vaslui

Amurg de vară
Soarele privea cu coada ochiului la primele semne ale lunii, iar câteva raze
împrăştiate tiveau cu aur marginile rupte ale norilor. O lumină trandafirie cuprinsese
cerul de cristal, iar albastrul acestuia se contopise parcă la orizont cu văpaia bulgărelui
de foc. Parcă întreaga lume părea încremenită în frumuseţea suavă a amurgului de
vară.
Adierea vântului era moale şi tăcută. Calmul înserării pusese stăpânire peste tot
şi toate. Norii pluteau cu aripile neclintite pe orizontul nemărginit, precum nişte fluturi
albi, care îşi caută cu disperare rostul in lume.
Florile se mişcau unduioase, iar un greier mic înmuiat în tuş şi pe aripi presărat
cu brumă se pregătea să-şi înceapă concertul şi să încânte natura cu glasul lui catifelat.
Stelele, ca nişte făclii, revărsau lumina lor peste tot, iar luna ca o vatră de jaratec
trecuse deja pragul viselor şi îşi făcuse apariţia pe bolta cerească oglindindu-şi razele în
apele lacurilor.
Plutea o strigare nefirească de adormire.
Tăcerea învăluise întreaga fire şi părea izvorâtă din adâncurile pădurilor, care
înconjurau orizontul. Vârfurile nesfărşite ale brazilor, lumânările de flacără verde,
păreau nişte suliţi îndreptate spre cer.
Noaptea se lăsa molcom ca o pânză întunecată ţesută-n mii de feluri. Lua în
stăpânire totul şi ca o măiestuoasă regină aştepta să fie celebrată de supuşii ei.
Durac Bianca Loredana, clasa a VIII-a A, Şcoala Generală Nr.6 ”Mihai Eminescu”,Vaslui
40

- 41 -

MILESCIANA JUNIOR
Pagina micilor creatori

Natura plângând…
Când au apărut picăturile de culoare pe-ntinsul acoperit de praf de-un verde de foc
cuprins de-nfrigurarea primăverii erau numite zâmbete pe chipul monoton şi întristat al
gândului ce zboară printre valuri înecăcioase. Biruinţa suflului cu aripi albastre în viaţa
noastră poluată de grijile nesfârşite ce se-nalţă grabnic spre cer întru-ntunecime.
Soarele ce le mângâie-n băi de străluciri căldurose in prima surâdere cântată a
dimineţii blânde din viaţa înflorită. Lacrimi ce-ţi îndreaptă calea spre o viaţă mai bună
aproape de sufletul adormit al nopţii pustii ce se lasă pe-ntinsul izvor de nelinişte, luminând
luna-nviorează nesfârşitul chin de-a fi întruchiparea necunoscutului şi nevăzutului.
Perdeaua de bulbuci de linişte întruchipată într-o petală ce se
cufundă-n salbe de-ntristare ce surâd sub lacrimile-ascunse-n sufletul gol. Sufletul ce aşteptă
un sentiment de mulţumire, de blândeţe, de-ntristare la durere, nu golit de-amărăciune, de
suspine, de poluare, de flori ce se pierd pe pământul muritor.
Parfum îmbietor de pe aripile fluturilor căzut te vrăjeşte, te duce-n trecut lângă
paradisul ce-ţi încântă privirea şi te lasă-uitat de fum, şi-n viitor unde toate florile şi animalele
de mâna ta mor, în tristul şi-ntunecatul pământ şi cer ultimul drum cu pietre din spini unde
suferă-n lipsa înduplecării tale.
Când nu eşti ceea ce ai vrea să fii, când nu te mai găseşti în tine şi-n altă parte trupul si
fiinţa-ţi sunt plecate, codrul cu braţele-i lungi si verzi te-aşteaptă să te culci şi de inima-i să te
laşi mângâiat, îndurerat să fie un cuvânt uitat.
Nu uita că sufletul de lângă tine, inima ce bate mereu, gândul ce te sprijină la greu,
aşteaptă un surâs, o mângâiere-n şoaptă, să-l protejezi oricând căci el peascuns se sacrifică
pentru tine.
Vintilă Maria-Aurora, clasa a VIII-a A, Şcoala Nr. 6 „Mihai Eminescu” Vaslui

Cartea Vieţii
Viaţa-i o poveste scrisă-n aur, citită de unii, trăită de toţi.
Unde fantezia şi nimic altceva pot să creeze realitatea
Nu are început, nu are sfârşit, e veche de când timpul
Dar timpul nu există, el slujeşte, slujeşte un mit, o legendă.
Unde a gândi,înseamnă a crea, unde viaţa e doar povestea ta
Eşti personaj fără să vrei şi scrii fără să ştii
Scrii cu cerneală aurie un capitol, două, trei, paginile vieţii tale.
A citi a doua oară nu e cu putinţă, deci scrie cu chibzuinţă.
Paginile odată scrise rămân neatinse şi fără să ştii ai incheiat capitolul.
De întors nu te mai poţi intoarce, poti doar sa indrepţi răul făcut.
Aici e Marea Poveste, unde totul e posibil, scrii, deci esti autorul,
Autorul cărţii unde fiecare capitol e mai bun decât cel din urma sa.
Sava Justina, Şcoala nr. 5 „Ştefan cel Mare" Vaslui
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The Book of Life
Life is a story written in gold, read by some people, lived by all.
Where fantasy and nothing else can create reality
It doesn’t have a beginning, it doesn’t have an ending, it’s old since ever
But time does not exist, it serves, it serves a myth, a legend.
Where thinking means creating, where life is just your story
You are a character unwillingly and you write unknowingly
You write in golden ink a chapter, two, three, the pages of your life.
Reading the second time isn’t possible, so write carefully.
Once you wrote the pages they stay untouched and unknowingly you finished the chapter.
You can’t go back, you can only make the wrong right.
This is the Great Story, where everything is possible, you write, so you’re the author,
The author of the book where every chapter is better than the last one.
traducere: Monica Păun, bibliotecar, Biblioteca Judeţeană Vaslui

PRIETENIA
Atunci când întunericul te pătrunde încet, ceaţa te învăluie şi o tăcere
neclintită de rai cuprinde totul, atunci când inima ţi-e închisă în sicriul de vise şi
soarele piere înecat în marea lumii albastre, atunci ca un copac mândru şi înţelept un
prieten apare şi alături de tine încearcă cu disperare să facă faţă la toate aceste
furtuni, şi să-ţi dăruiască verdeaţa frunzelor sale, ce simbolizează viaţa eternă,
pentru a-ţi mângâia sufletul şi inima.
Prietenul este raza de soare ce-ţi luminează calea, îngerul ce te veghează, iar
cu aripile sale protectoare te apără de durerile negre ale vieţii şi de lacrimile de
gheţă ce sfâşie pământul.
Prietenia este cununa de aur ce luminează orizontul de cristal. Acest lucru ne-au
demonstrat-o şi Mihai Eminescu , Ion Creangă , Ioan Slavici care au scris numeroase şi
lungi pagini despre dragoste, prietenie şi respect.
Şi în cele din urmă să ne lăsăm cuprinşi de mireasma şi dragostea mare a
acestei flori rare numită prietenie.
Durac Bianca Loredana, clasa a VIII-a A, Şcoala nr. 6 Mihai Eminescu Vaslui

PRIMĂVARA
Primăvara a sosit

Un mărţişor de dăruieşti,

Şi pe noi ne-a-nveselit.

Cel de-aproape ştie că-l iubeşti.

În suflet am bucurie,

Iar cu-n zâmbet drăgăstos,

Noi trăim în armonie.

Poţi face totul mai frumos.
Ciulei Teodora, Şcoala nr. 8 “Alexandra Nechita” Vaslui
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STRĂBĂTUT DE – AVÂNT ALERG...
Mai îndepărtaţi cu fiecare clipă, alungaţi de noi înşine, plecăm pe drumuri separate pe
care mâine niciunul dintre noi nu-l va regăsi pe celălalt. Aş fi vrut să sorb măcar o picătură
din pocalul iubirii eterne, dar, până să ajung la el, mi-am ars aripile în focul veşnic al
suferinţei.
Acum, suflet singuratic, rătăcesc pe marea vieţii, străbătut de-avânt alerg spre zări
străine... Aş vrea să cuceresc nemărginirea, aş vrea să zbor precum o pasăre, să pornesc spre
necunoscut...
Simt cum mă depărtez de pânzele albe, înălţate pe corabia unică a copilăriei, mi-e
teamă, dar, străbătut de-avânt alerg prin viaţă...
Când mi se face dor de tine, te caut în inima mea pentru că ştiu că acolo te voi găsi
mereu. Închide ochii şi voi fi lîngă tine!
Fiori de gheaţă mă cuprind, gândul mi-a amuţit printre lacrimi, dar, trebuie, trebuie să
merg mai departe! Deasupra noastră îngerii au cîntat un imn divin, acordurile harpei
îngânau melodia sfîşietoare a despărţirii. Poezie sau destin...?
Nu vreau sa mai ascult regretele cum plâng. Te iubesc, dar, străbătut de-avânt, alerg,
îmi urmez calea şi asemenea stelelor nu am nici o ţintă. Într-o zi, un fulg de nea îţi va mângâia
buzele... nu-l alunga pentru că sunt eu, atingându-te şi şoptindu-ţi cât de mult ne-am iubit.
Poate vreodată îmi vei auzi glasul ca un ecou şi vei putea să te întorci la mine...
Străbătut de-avânt alerg şi las în urma mea ce a fost, vreau s-o iau de la-nceput!
Ciulei Teodora Adriana, clasa a VIII-a, Şcoala nr. 8 “Alexandra Nechita” Vaslui

În micul orăşel uitat de lume
Până şi nucul a-mbătrânit,
Dar sub umbra lui, multe generaţii s-au
iubit…
Aici, în micul orăşel uitat de lume,
Au mai rămas bătrâni,bătrâne..
În amintirea a ce-a fost,
Ei spun mereu ca nostalgia are rost.

În micul orăşel uitat de lume,
Chem amintirile să se adune,
Aici pentru prima dată am iubit,
Şi-am crezut că va fi aşa la infinit.
Mi-e dor de vremea de demult,
De aripi, de avânt…

Vântului…
O, vântule atotputernic,

Să ajung până la el,

Eliberează-mă!

Că suntem departe,

Nu mă lăsa în întuneric…

O prăpastie de neguri ne desparte…

O, vântule fără destin,

O, vântule mângâietor,

Ajută-mă!

Îmbrăţişează-mă!

Suferinţa mi-e un chin…

Nu vreau să mor,

Poartă-mă departe,

Să mă sting precum o stea…

Pe aripile vântului aş vrea să zbor,

Ajută-mă, dă-mi din puterea ta!

Ciulei Teodora, Şcoala nr. 8 “Alexandra Nechita” Vaslui
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AŞTEAPTĂ-MĂ ÎN FAŢA ZORILOR
Priveşte-mă, destine şi spune laolaltă
Ce vezi, ce-auzi, ce-aştepţi, sau poate... ce nu
vezi,
Ia aripa ce zboară spre-o lume îndepărtată
De un prezent coşmar, schiţat pe ea în veci.

Aşteaptă-mă în faţa propriei proiecţii,
Asupra penei mele, care m-ajută-n zbor;
Să vezi că am curajul-pierdut de multă
vreme,
Găsit acum, sub braţul matern ocrotitor!

„Văd sufletu-i inert, cu care cercetează
Împrejurimi uscate, transfigurate-n iaduri
Aud ţipăt afon, aparţinând fobiei-ce îi
legitimează
Drumul pe mai departe, dându-i elanul orb
şi-năltătoare salturi.

Aşteaptă-mă în faţa zorilor, destine,
Şi-ascultă agitarea, de aripi zburătoare!
Au fost cândva inerte, întemniţate-n tine,
Însa acum duc viaţa spre-un răsărit de soare.
Ca ziua care vine spre oameni, să învie
Într-un eden de raze, ce vor să nască zorii;
Asteaptă-mă în faţa lor, destine,
Să vezi pe două aripi-imaginea splendorii şi-a
fragezilor zori.

Suflarea-ţi ruginită de concentrări, de
chinuri,
Fă-o să fluctueze în aerul energic
Fă-o să strălucească în refăcute şiruri,
De forţe renăscute din gândul tău patetic!”
Miron Anna, clasa a X-a H, Grupul Şcolar “Ion Mincu” Vaslui

Wait for me in front of the dawn
Look at me, fate, and say altogether
What you see, hear, wait, or maybe… what
you don’t see,
Take the wing that flies to a far away world
Far from a present nightmare, written on it for
ever.
‘I see its dead soul, that investigates
Dry surrondings, turned into hell
I hear a deaf cry, belonging to a phobia-that
identifies
Its path, giving it the blind upsurge and rising
springs.
Your rusty breath with concentration, with
torments,
Make it fluctuate in the energic air
Make it shine in remade rows,
By reborn forces of your pathetic thought!’

Wait for me in front of your own projection,
Over my quill that helps me fly;
To see I have the courage-lost for a long time,
Found again now, under the protective
mother’s arm!
Wait for me in front of the dawn, fate,
And listen to the tossing of the flying wings!
They were dead before, locked inside of you,
But now they lead life to a sunrise.
Like the day that comes to the people, to bring
to life
In an Eden of rays, that want to give birth to
the dawn;
Wait for me in front of them, fate,
To see on two wings-the image of the
splendour and of the fresh dawn.

traducere: Monica Păun, bibliotecar, Biblioteca Judeţeană Vaslui
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Străbătut de-avânt alerg...
Noapte...
Lacrimile curg una câte una, sunt sfâşiat. Lumea nu mai exprimă aceeaşi veselie,
bunătate, ci o răutate imensă.
Nicăieri nu găsesc alinare, sunt izolat de universul meu, de proprii mei prieteni.
Viaţa mea s-a prăbuşit odată cu îndârjirea celorlalţi de a mă face să-mi schimb
părerea, mentalitatea, credinţa ... nu cred în ceea ce cred ei şi asta mă face diferit,
unciudat... Dar mă întreb, oare, n-aş fi mai ciudat dacă aş fi ca ceilalţi? O copie identică
a grijilor, a problemelor...
Eu nu pot trăi fără dans, meditaţie, caligrafie, măiestrie, iar ei .. fără realitate.
De ce nu m-au lăsat să le presar sufletul cu puţină magie? De ce m-au alungat şi sau uitat la mine ca la un nebun?
Nebuni sunt ei prin credinţa lor că nimic nu te poate scăpa de grijile zilnice, prin
frica lor...
Noapte. Singurătatea mă mistuie, iar pădurea e mai întunecată ca niciodată. Incep
să adun vreascuri, fac un foc.
Lumina flăcărilor e ispititoare, mă aţâţă din ce în ce. Mă simt gol în faţa unei
imensităţi de trăiri...
Încep să dansez, simt cum mă contopesc cu Natura. Dansul acesta dezlănţuit mă
face să mă simt ca un hoinar, ca un rătăcitor.
În toată această nebunie mă simt străbătut de-un avânt, de-un elan ciudat şi
alerg... Vântul care bate cu putere îmi pătrunde în corp, în vene, în sânge.
Stelele se arată pe bolta cerească ca nişte fecioare, trupul meu sărută nemărginirea,
urechile mele ascultă nemurirea.
Crengile copacilor şoptesc lucruri tainice, de nedesluşit. Mai târziu mi-am dat seama
că ele cântă despre natură, despre vise, despre speranţe.
O mireasmă dulce îmi inundă trupul, mă simt obosit, dar alerg în continuare.
Îmi dau seama că tot ce trăiesc acum nu poate trăi nimeni, lucrurile care mi se
arată nu le-a mai văzut nimeni...
Izvorul păcii sălăşluieşte în mine, sunt ca o apă curgătoare ce vrea să răsfrângă
asupra tuturor armonie ... alerg, alerg, sunt epuizat, dar nu vreau să mă opresc, vreau să
simt ce simte o pasăre când zboară, ce simte o stea strălucitoare...
Străbătut de-avânt am alergat, alerg, voi alerga mereu ... trebuie să mă descopăr, să
renasc din propria-mi cenuşă, să fiu nemuritor.
Nu-mi pasă ce cred alţii despre mine, nu-mi pasă că mă vor dispreţui, îmi pasă că
voi fi mereu alături de ei, dispus să-i ajut.
Popa Alexandra, Şcoala nr. 8 „Alexandra Nechita” Vaslui
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To talk about Romanian is like a Sunday
dream and reconciliation, I raised my eyes
full of passion to see the most grandious icon.
In that painting the frame was golden with
metaphors and on the canvas was painted
with the colour of the soul a face. Above the
head of that face there was a crown of letters
and in the hand of that being there was a
stick like a pen at one end with an ink stain.
Beside the person there was a table and on
the table there was a Bible, the same Holy
Scripture that was astounded also on the altar
in front of me. Then I realised that in the
icon, there was the one who raised the
language with thousands of sweet and bitter
things to the sky, Eminescu. Yes it was the
same old Eminescu in the sky but young,
younger like a child in an icon. I bowed in
front of him and I said a prayer. The prayer
went down letter by letter, word by word
from my mouth and left to the hearing of the
saint in the icon. He was standing
triumphantly, like a shepherd who was calling
his sheep and was watching me.”The
morning star”, his poetry with words spread
in flowers and in petals was flowing like the
water of a clear spring. As this was the holiest
prayer: poetry. On the altar the Bible was
fixed with roots, the Holy Scripture, where
there were the names of the famous ones and
their creation. I gave a sweet kiss to the
Bible’s cover and I gently touched the pages.
I left, I went out the house, I watched
behind but without sadness and when I
reached the end of the road I dedicated my
entire day to words, to creations, and I let my
imagination fly away showing my devotion to
the language. Romanian, our language, is a
Sunday and every discovery is a holiday.

The Heavenly golden ball with its
procession of wisdom winded in the sunrise
fiery shiny threads. Arrived at the brink of
the horizon, empty was rolling down as if
there were a ball in the sky’s bathing and
caught a slower ray. It was as clear as water
that the morning came and with there came
the day which was dedicated to us, the
beings, the Sunday. But was not the Holy
Sunday whose glamour was a prayer offered
the azure’s coast by the Christians. It was a
Sunday that planted in the black soil of our
mind and soul the faith in poetry. It was our
language, an old language crowned on the
old throne, as the most beautiful language. It
came into being created with a brink of
pride, vanity and bow and built with love
sacrifice. That Sunday was or day, of the
ones who appreciate and worship the speech
and country painted from the language.
I started to walk silently on the prism
of climax and I was looking for the symbol of
the Church cult. Like a wounded bird, I flew
from rock to rock and I arrived in front of the
door and with a cheek in the sky, I made a
sigh dressed in a bow, I was speeding as
much devotion as I could hide and I entered.
Inside the house of words, of
expressions and holy cult, one could smell
the fragrance of feelings, burning and
extinguished unction, unction with spiritual
power which could oil, purify, the tormented
soul. Once entered the sin of not knowing
and not understanding, was forgiven and
forgotten but you still remained with a pain in
your soul. On the walls of the Church of
words stood like noble chairs on the sky icons
of poets. Standing between the threshold of

Claudia Popa, “George Tutoveanu” Middleschool no.11, Bârlad
Teacher, Mariana Cozma
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Peniţa de cuvinte

The Words Nib

Stau în poarta de la casă
Liliacu-mi râde lin
Geniul său încet se lasă
Din adâncul cer senin.

I stay at the gate of the house
The lilac laughs with me
His genius lowers slowly
From the deep blue sky.

Un chin sufletu-mi tresare
Un gând despre un cuvânt
Totul se transformă-n floare
Se transformă într-un veşmânt.

A torment throbs my soul
A thought about a word
Everything turns into a flower
Turns into a raiment.

O, lucefere plăpând,
prizonier din altă lume
Coboară-te pe pământ
Lasă-mă să-ţi spun un gând...

Oh, feeble paragon,
Prisoner of another world
Come down to earth
Let me tell you my thought…

Dă-mi licoarea care-mi spune
Dă-mi un semn de pe-al tău cer...

Give me the liquid that tells me
Give me a sign from your sky…

Azi, acum cu toţii ştim
Sufletu-i zidit pe cer
Soarta-i scrijelită-n minte
Cu peniţa de cuvinte.
Ancuţa Cardoneanu, clasa a VII-a,
Şcoala nr. 5 “Ştefan cel Mare” Vaslui

Today, we all know now
The soul is built on the sky
The fate is written in the mind
With the words nib.
traducere: Monica Păun, bibliotecar,
Biblioteca Judeţeană Vaslui

TOT SUFLETUL MEU E UN GÂND…
Plâng… lacrimile grele alunecă pe obrajii mei una după alta. Simt că viaţa mea nu mai are
pentru mine nici un rost.
Prin văzduh, plutesc molatic nori ce se-nlănlţuiesc departe şi pe cripta zilei moarte ţes cununi
ca de jeratic. Cerul împrăştie tenebre peste pământul amorţit şi se aud zgomote care sună profund ca
o plecare. Purtând în ochi un strop din marea morţii, durerea luminilor ascult. Aripi negre bat apele
ce sună, împrăştiind florile răului. Singurătatea devine din ce în ce mai apăsătoare … .
Tot sufletul meu e un gând … .
Toamna, cu degetele ei de ploaie, îmi bate în geam: mă cheamă să privesc pădurea.
Dar de fapt, ce este ploaia? Lacrimi sfinte, lacrimi binecuvântate ce s-au născut din iubirea
neîmplinită a norilor.
Am ascultat îndemnul toamnei şi privesc pădurea: pomii desfrunziţi par fiinţe părăsite, care îşi
privesc neputincioase frunzele ce colindă nestingherit pe cărări, la porunca vântului. În atmosferă,
pluteşte o pace de plumb, îmbinată cu melancolie, tristeţe, regrete. O mână, în chip nevăzut, a pictat
cu acuarela ei toată iarba în nunţe de galben şi ruginiu.
În adâncul pădurii, observ umbra unui om conturată succint. El pare un pelerin al morţii, venit
din adâncuri, din sufletul însângerat al pădurii. Mii de gânduri mă cuprind, aş vrea să plâng din nou,
dar fântâna mea cu lacrimi a secat şi rămân cu ochii agăţaţi de cer că vreau să mi-i irig direct din
nori. Îmi învelesc privirile cu înserări ploioase de toamnă şi atunci plâng, împreună cu Universul, nu
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doar pentru iubirea noastră, ci pentru toate iubirile sfărâmate din lume. Omul are mai multe iubiri,
dar Iubirea e una.
Ne vom întâlni, oare, înainte de a muri, măcar pentru o clipă, să ne mai ţinem o singură dată de
mână şi să zâmbim spre Soarele care ne-ar părăsi?
Chiar de-ar fi ca, iubind, să sufăr din nou, iar sufletul să-mi fie pururi o rană … .
Chiar de-ar fi să-mi ard de fiecare dată aripile pe focul tău sublim, iubire, eu te voi aştepta
mereu la mine în suflet, să mă alini sau să mă chinui, să mă săruţi sau să mă ucizi, pentru că dincolo
de tine nu mai este decât o nesfârşită tristeţe.
Tot sufletul meu e un gând … .
CIULEI TEODORA ADRIANA, Cls a VIII-a, Şcoala nr. 8 “Alexandra Nechita” Vaslui.

TABLOU DE PIATRĂ

ŞOARECELE ŞI PISICA
(fabulă)

Ce bine-ar fi să uiţi că frunzele-s grăbite...
Tablou de piatră
Tipărit în minte
Era albastru ieri, acum fierbinte...
Dansezi cu melcii verzi a mia oară...
Iar cerul ieri a început
Să doară
Şi pietrele s-au săturat să moară
În ochi înţepeniţi de clipe...
Mai bine arzi
În focuri sfinte...
Tablou de piatră tipărit în minte...

S-au întâlnit din întâmplare
Un şoarece micuţ şi o pisică mare.
Pisica începe a întreba
Şi pe fricosul şoarece a-l speria:
-Cum îndrăzneşti culcuşul a-mi tulbura?
Dacă doresc, eu te pot mânca!
-Iubită pisicuţă, nu ştii tu, oare,
Că cel mai mare se laudă mai tare
Şi fapte măreţe îşi însuşeşte
Pe când nimic el nu munceşte?
Foarte ruşinată pisica a aflat
Că ea este cea care s-a lăudat.

Mariana Para, clasa a XII-a F1
Cenaclul “Aripi tinere” –
Liceul “Mihai Eminescu”, Bârlad

Alexandra Cristina Grigoraş, cls. a VII-a,
Şcoala nr. 11 “G. Tutoveanu”, Bârlad

O iubire sfâşiată ...
Călătorind pe lună, într-o lume diferită ... Spune-mi tu, vântule, merit să pier precum o stea
căzătoare?
Sunt aici doar pentru tine! Te aştept, te simt, nu mă părăsi şi nu plânge!
Călătoresc fără tine, m-ai lăsat pentru o lume mai bună, în Cer; ai plecat pe neaşteptate,
printre îngeri ... nu plânge .. voi veni lângă tine.
Mii de gânduri pesimiste mă torturează, îmi spun că el nu mai este aici, lângă mine. A
plecat şi mi-a luat cu el şi inima. Acum tot ce-a mai rămas din ea e doar plumb, dar poate reveni la
loc.
Mă zbat între speranţe, vise, dorinţe şi o crudă realitate ... Vântul bate cu atâta putere încât
îl simt pe pielea mea ca o lovitură de bici ... tot corpul mi-e ciuruit de gloanţele destinului crud.
- Vântule, te rog, spune-mi ce ai cu mine?
- Nu simţi pulsul ce vibrează în tine? E pulsul vechilor amintiri! Trebuie ca în sufletul tău să
pulseze o nouă viaţă, iar prin venele tale să curgă sânge cald, iubire; tot corpul tău să emane
fericire, bucurie, nu gânduri triste, nefericite!
Vocea acesta răsună ca un eu, propriul meu eu ... Sentimente ciudate mă încearcă, păşesc
uşor. Pe nisipul rece se văd urmele paşilor mei... nu ştiu spre ce meleaguri mă îndrept, acum pot
înfrunta adevărul.
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Cândva am iubit, dar zeiţa dragostei a tors fir de ură, ne-a schimbat destinul, ne-a făcut să ne
pierdem pe noi înşine. Atunci, în acel moment de disperare şi-a luat viaţa.
Până şi ultima fărâmă din mine s-a spulberat, de aceea sufletul meu e acum atât de încărcat.
Moartea cuiva drag îţi provoacă atâta suferinţă, încât simţi că nu ai putere, nu mai ai aceeaşi forţă
de a trăi, de a gusta din plăcerile vieţii.
Dar vântul, cu vocea lui stridentă, m-a făcut să am din nou încredere în mine. Nu pot renunţa!
Trebuie să găsesc tăria de a înfrunta din nou problemele ... nu trebuie să mă gândesc la trecut şi cu
atât mai puţin la el ... la el care m-a învăţat să iubesc, să trăiesc. Oare de ce l-am iubit?! ...
Trebuie să mă opresc! Nu pot să mai continuu aşa ... ştiu totul despre el şi nu pot face altceva
decât să mi-l reamintesc, să-l preţuiesc, să-l iubesc, să-l admir din ce în ce mai mult?!
Nu pot renunţa acum! Poate că viaţa mea a-nceput odată cu a lui, dar ele nu pot să se
sfârşească tot împreună! Trebuie să fiu puternică!
Nu pot să-mi abandonez propria-mi viaţă la prima lovitură a destinului primită! Chiar dacă
povestea aceasta e foarte tristă, trebuie să găsesc curajul de a fi din nou eu însămi, căci până la
urmă acesta este un simplu fapt divers din viaţa mea, iar loviturile nu mă fac decât să devin din ce
în ce mai puternică, mai sigură pe mine.
Mâine va fi o zi însorită. Voi simţi cum soarele îmi va încălzi corpul; mâine voi fi puternică!
Popa Alexandra, Şcoala nr. 8 „Alexandra Nechita” Vaslui

ŢARA GHIRLANDELOR
bronzată şi ochii de smarald. Ele mi-au urat
bun-venit şi mi-au spus că mă aflu în Ţara
ghirlandelor, unde oamenii se ajută între ei,
nu există ură sau război. Am aflat că au un
împărat, ce locuieşte într-un palat. Le-am
rugat să mă conduca la el. Când am ajuns,
privirea mea se îndrepta în toate direcţiile.
Grădina era plină de flori multicolore,
parfumate, iar în mijloc se afla o fântână
arteziană ce completa peisajul sublim.
Elefanţi îmbrăcaţi în mătăsuri fine se
perindau pe alei. Palatul, construit din
marmură, era împodobit de la un capăt la
altul cu ghirlande. Înaintea uşii se dasfăşura
un covor roşu. Când am intrat am fost uluită
de acel decor oriental nemaipomenit. Mă
simţeam ca într-un basm în ”O mie şi una de
nopţi”. După ce am urcat treptele din argint,
am zărit tronul împăratului. Acesta era măreţ,
îmbrăcat în veşminte scumpe,dar cu privirea
de om blând. Mi-a vorbit despre poporul său
şi i-am făgăduit că nu voi spune nimănui
nimic despre această călătorie.
Drept amintire, mi-a dăruit palatul său,
în miniatură. A fost o experienţă minunată!

Este o frumoasă după-amiază de vară.
M-am refugiat în camera mea pentru a
explora universuri necunoscute, a atinge
idealuri măreţe pe aripile gândului, ale
cuvintelor. M-am urcat pe covorul meu
fermecat împodobit cu pietre preţioase şi am
pornit spre o destinaţie necunoscută.
Deodată, s-a ivit un peisaj exotic, fascinant.
Pretutindeni, în aer, plutea mireasma florilor
de scorţişoară şi a trandafirilor.Vegetaţia
luxuriantă m-a impresionat. Domol,îmi
ajungea la urechi cântecul adormitor al râului
ce şerpuia printre văile pline de taine,
îmbinat cu glasul mirific al unor păsăriparadis, colorate precum curcubeul. Ele
cântau pentru soare, care stătea în caleaşca
lui de aur, înconjurat de norii îmbrăcaţi în
rochii albe, de sărbătoare, ce se dezmierdau
în adierea vântului. După o oră de mers, am
găsit o plajă. Apa mării era limpede şi curată
precum cristalul. Nisipul galben precum
polenul, era fierbinte. Am zărit nişte oameni,
care dansau în jurul unei statuete, ce părea
să înfăţişeze un zeu. Fetele erau îmbrăcate în
rochii scurte, roz, aveau părul lung, pielea

Ciulei Teodora, Şcoala nr. 8 “Alexandra Nechita”Vaslui
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Tablou nocturn
Soarele arzător îşi pierde din putere şi începe să se ascundă. Cerul capata o culoare
roşiatică, dar în scurt timp devine din nou albastru.
În sfarsit, apare Luna. Norii s-au dat la o parte, iar stele şi-au făcut apariţia. Acesta era
valsul, tangoul astronomic din fiecare seara de vara.
Luna, ca un felinar al noptii, pazea cu straşnicie, întreaga pădure şi întreg ţinutul pe
care puse stăpânire. Luminând cu raze vii de argint pădurea, urmarea orice mişcare şi ţinea
departe orice curios. Însă pe mine nu m-a văzut. Dar milioanele de stele ale marelui
candelabru ceresc, m-au vazut cu siguranta. Parcă se agitau şi sclipeau din ce în ce mai tare
pentru a-l atenţiona pe gardianul nopţii.
Dar Luna nu le dădea atenţie. S-a oprit în fata lacului si, ca in fiecare seara se uita
curios inauntrul lui. Cu mult timp in urma incercase sa afle cine e acolo. Dar renuntase la idea
asta şi acum admira frumuseaţea tainicului glob luminos din adâncurile apei.
Stelele au încetat de mult să se mai agite şi locul devenise liniştit şi calm, totul fiind
cuprins de o aură misterioasă.
Când să plec şi eu, ceva mi-a atras privirea. Un val de lumina argintie se strecura prin
crengile unui copac. M-am apropiat de lumină şi simţeam că o pot atinge, ca şi cum aş fi atins
apa, simţeam cum trece printre degete, lăsând unduiri de argint în valul de lumină. Dar apoi
apa îngheţase, iar eu o spărgeam, spărgeam valul din care se desprindeau cristale de lumină
înghetate. Şi cristalele cădeau, dar atât de lin şi de încet încat uneori se opreau luminând
pentru o clipă cu scântei de diamant care se stingeau încet, încet, încet…
Ciudin Paul, clasa a VII-a B, Şcoala Nr. 4 „Elena Cuza” Vaslui
VATRĂ DE PREZENT – APROAPE
Te-am rugat să aprinzi azi – ieri
Prin beţiile haşişului de trup – spirit deodinioară...
Focul din vatra ce duce aproape,
Apoi braţul meu a devenit al tău,
Prin lemnul imaginii de – aici – nicăieri,
Trupul meu, sufletul meu au zburat spre tine,
Ce moare cu zgomot şi ţipă să sape...
Tu ai scăpărat chibritul timpului, să nu doară Te-ai contopit cu vatra de-aproape cel nou
Şi am trăit flacără-trecut, în prezentulÎn inimile-rană a iubirii plecată pe apele
prezent,
nimănui,
care vine...
Aprinzând focul valului purtându-ne hai-hiu
Simion George, clasa a X-a F1,Cenaclul “Aripi tinere” - Liceul “Mihai Eminescu”, Bârlad
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Teatrul de păpuşi BI-BA-BO şi rolul acestuia în
recuperarea copiilor cu dizabilităţi
Este adevărat că noi, adulţii, educatorii, folosim rar această artă a teatrului. Teatrul de
păpuşi este la fel de important ca oricare altă activitate artistică: modelajul, pictura sau muzica
în recuperarea copilului cu dizabilităţi.
Oricât de modestă, activitatea artistică contribuie la educaţia estetică, etică şi la
dezvoltarea vorbirii. Păpuşile sunt adevărate mijloace de dezvoltare a creativităţii copiilor, a
limbajului şi a modului de comportare în societate. Copiii vorbesc mai liber şi cu mai multă
siguranţă atunci când se adresează adulţilor sau colegilor de joacă. Un copil care de obicei se
bâlbâie poate vorbi cu papuşa curgător şi limpede. De asemenea teatrul de păpuşi este o
modalitate de dezvoltare a motricităţii manuale. Plăcerea de a mânui aceste papuşi constituie
o modalitate de a efectua o mişcare (deplasare) fiziologică şi o motricitate ţintită. Activităţile
desfăşurate cu ajutorul păpuşilor ajută la dezvoltarea membrelor superioare şi contribuie la
progresul capacităţilor de coordonare individuale.
Copilul cu dizabilităţi, dar mai ales copilul cu dizabilităţi mintale, va observa mai puţin
decât un copil fără dizabilităţi, va manifesta mai puţină dorinţă de a imita şi de a intra în rolul
altcuiva. În cazul în care acest lucru se întâmplă totuşi, acest copil cu dizabilităţi va face
greşeli, îi vor cădea lucrurile din mână, va greşi replicile, va amesteca experienţele, într-un
cuvânt, va juca haotic.
Teatrul de papuşi este o modalitate generoasă pentru a deschide orizontul unui astfel
de copil, îl va face să observe mai bine, să ţină minte, să redea cele auzite sau văzute, să
mânuiască anumite recuzite cu mai multă siguranţă, să se exprime verbal cât se poate de
coerent şi clar, să rămână la temă, să aibă curajul de a se exprima prin acţiune şi cuvânt.
Toate acestea se pot realiza cu ajutorul păpuşilor Bi-Ba-Bo.
Păpuşa Bi-Ba-Bo are ca strămoş clasica păpuşă de bâlci, este un Bi-Ba-Bo simplu care
se îmbracă direct pe mână, cu un cap rigid de care este prins costumul. Păpuşa prinde viaţă
atunci când este luată pe mână, se mişcă, vorbeşte şi poate lua atitudini expresive sau poate
face gesturi care sugerează reacţii la replicile altor personaje. De asemenea, mânuitorul
trebuie să fie mereu atent să-şi controleze poziţia păpuşii, direcţia în care aceasta vorbeşte.
Păpuşile se confecţionează după o anumită tehnică şi ele trebuie sa fie suficient de expresive
pentru a deveni personaje într-un scenariu. Decorurile trebuiesc găsite în raport cu specificul
poveştii, de mărimea păpuşilor şi de asemenea în funcţie de necesitatea de mişcare a
păpuşilor.
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Această păpuşă Bi-Ba-Bo se lucrează pe etape: procurarea materialelor, alegerea
personajului, croirea mănuşii, a îmbrăcămintei, croirea şi coaserea mâinilor şi picioarelor (a
labelor în cazul animalelor). Deosebit de importantă este finalizarea care dă expresivitate
păpuşii pentru a semăna foarte bine cu personajul ales, iar asta depinde de fantezia creatoare
a celui ce execută păpuşa.
Scopul teatrului de păpuşi Bi-Ba-Bo este de a-i determina pe copii să joace nu doar
imitativ ci şi creativ, adică să transpună o temă oarecare (o poveste, o întâmplare, un basm)
fără prea multă pregătire, într-o scenetă. Astfel, în prealabil se va povesti întâmplarea sau
basmul respectiv pentru ca apoi să se transpună în scenetă. Copiii işi vor alege singuri rolurile,
vor porni singuri dialogurile.
Acest gen de artă convinge prin următoarele motivaţii: constituie un exerciţiu excelent
de memorare, solicită la maximum fantezia şi creativitatea precum şi dezvoltarea vorbirii,
copilul obţine libertatea de a vorbi şi a acţiona în faţa unui public. Teatrul exersează şi logica
prin derularea acţiunii conform povestirii, prin capacitatea de a nu atribui altui personaj
anumite replici.
Enumerarea beneficiilor aduse de teatrul de păpuşi în viaţa copiilor cu dizabilităţi ar
putea continua dar trebuie subliniat faptul că spectacolul cu păpuşi este în primul rând o
distracţie şi un izvor de bucurie.
Nadia Arsene, M. Ciobanu

TRĂIND PENTRU A DĂRUI
Scriitoarea urmează cursurile Liceului
“Mihail Kogălniceanu” din Huşi, apoi
Facultatea de Filosofie a Universităţii “Al. I.
Cuza” din Iaşi.
A lucrat ca profesoară în judeţele
Vaslui şi Galaţi, bibliotecar principal la
Biblioteca U.J.C.M. Galaţi şi redactor de
carte la Editura Porto-Franco, Galaţi.
Din 1993 locuieşte în Bucureşti,
lucrând până în 1996 ca redactor la
săptămânalul Expres, reporter principal
special la revista Femeia. Colaborează la
diferite reviste şi ziare: Capital, Azi,
Tinerama. Din 1997 este redactor şef, apoi
colaborator permanent la Editura Oscar
Print.
A început să scrie poezii din clasa a
doua. „Mi-amintesc că primele două poezii
le-am lăsat intenţionat într-un caiet pe care la luat învaţatoarea mea, d-na Liuba Matei,
acasă, să verifice o temă. Învăţătoarea mea
mi-a pus a doua zi o mulţime de întrebări
(Dacă am copiat poeziile dintr-o carte, daca

Cu siguranţă sunt oameni care se nasc,
trăiesc, învaţă, muncesc, crează
pentru a
dărui. Există oameni cărora le place mai mult
să dăruiască decât să primească. Îi întâlnim
rar, dar încă mai există.
Am cunoscut o asemenea persoană,
care, din fericire, este prietena mea cea mai
bună, din studenţie. Este vorba de Valentina
Teclici, doctor în sociologie, scriitoare,
jurnalistă.
S-a născut în com Dolheşti, jud. Iasi,
a copilărit şi învăţat în Huşi, judeţul Vaslui.
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bună, versuri (1988), Fetiţa cu nume de
cântec, povestiri (1990), Jocurile verii,
versuri (1991), Caseta video- poveşti:
Daruri de la Moş Crăciun (în colaborare
cu Cezarina Adamescu şi Ene Stanciu,
1992), The Dance Lesson (2003),
L’Enfance en Poésie, versuri, traducere în
francezã Constantin Frosin, Editura L’
étoile d’Argent (Belgia, 1993, carte care a
luat mai multe premii naţionale şi
internaţionale), Ghid de Educaţie pentru
Sănătate, Centrul Romận pentru Educaţie şi
Dezvoltare Umană (2002 şi reeditat în
2004).
La Galaţi, din iniţiativa ei s-a editat
revista pentru copii Liliput.
Este membră a Asociaţiei Ziariştilor
Români (1993) şi a Uniunii Scriitorilor
Bucureşti, Secţia pentru copii şi tineret
(1993).
În perioada cât lucrează în Bucureşti,
constată că ia amploare fenomenul “copiii
străzii”. Se înscrie la doctorat la Facultatea
de
Sociologie-Psihologie-Pedagogie,
Universitatea
Bucureşti,
avându-l
ca
îndrumător pe academicianul Cătălin Zamfir,
propunându-şi să cerceteze tot ceea ce ţine
de acest fenomen.
Prin râvna, rigurozitatea
şi
meticulozitatea cu care se apleacă asupra
studiului şi
cercetării, în perioada 1996-1998 obţine o
bursa Research Support Scheme, Open
Society Institute – Cehia şi întreprinde o
cercetare comparativă în Cehia, Germania,
Franţa şi România asupra fenomenului Copiii
străzii.
Cu această problematică susţine teza
de dizertaţie la doctorat: Copiii străzii,
diagnoză şi strategii de combatere, prima
lucrare de doctorat din ţară pe tema citată şi
publică volumul Vina de a fi copil al
străzii, Bucureşti, Editura Oscar Print,
1998.
“Studiul Valentinei Teclici pune,
pentru prima oară, problema copiilor străzii

m-a ajutat cineva) şi din întrebările ei, am
înţeles că poeziile mele aveau o oarecare
valoare, dacă ea nu putea crede că mintea
mea le concepuse. În familie circulau nişte
poveşti că unele rude din partea tatălui erau
talentaţi la rime şi puteau compune poezii pe
loc, pornind de la orice cuvânt.”,
mărturiseşte Valentina în corespondenţa
noastră. Debutează publicistic în perioada
adolescenţei. Iată ce consemnează Tudor
Opriş în lucrarea “500 debuturi literare :
Istoria debutului şcolar al scriitorilor români :
(1820-1980), Editura Porto Franco, 1991,
p. 202-203: “Valentina Teclici, redactoare
şefă a revistei Năzuinţe a Liceului “M.
Kogălniceanu” din Huşi şi animatoarea
cenaclului literar din prestigioasa şcoală
huşană, a risipit colaborări adolescente în
publicaţia pe care a condus-o, în presa
locală, în antologii... Debutul literar
(posterior celui din revista Zorile a Liceului
”Cuza Vodă” din Huşi, nr.2/1968), îl găsim
în pagina elevului din nr. 7/1971 a revistei
Amfiteatru cu poezia “Cînd plouă.”
Versurile autoarei se regăsesc în
publicaţiile: România literară, Cronica,
Luceafărul, Comentar, Pagini dunărene,
Vremea nouă, Viaţa liberă, etc.
Publică versuri, proză şi scenete în
antologiile:
Treptele
(Iaşi,
1970),
Confesiuni (Vaslui, 1970), Zboruri (Iaşi,
1971), Podgorii şi vinuri din judeţul
Vaslui, altădată şi acum (Iaşi, 1974),
Daruri pentru cei mici (Galaţi, 1976),
Făt-Frumos şi spicul de aur (Bucureşti,
1987), Şoimii patriei pe scenă (Bucureşti,
1988), Culegere de texte literare pentru
copii (Bucureşti 1994), Antologia de
poezie pentru copii (Bucureştii, 1995).
Realizează dramatizarea Moş Teacă, după
schiţe şi articole de Anton Bacalbaşa, în
colaborare cu Vlad Vasiliu, jucată la Teatrul
“Maria Filotti” din Brăila (1985-1987).
Este autoarea volumelor pentru copii:
De la noi din grădiniţă, versuri (1986,
premiu naţional), Mama mea e cea mai
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condiţii, existenţa copiilor străzii reprezintă
un fenomen extrem periculos, el distruge
vieţi si destine nevinovate, perverteşte
inocenţa copiilor şi tinerilor şi le distruge
morala celor care îl produc.
Unii explică acest fenomen în modul
cel mai simplist posibil : SĂRĂCIA este de
vină. Poate că este una dintre cauzele care
determină acest fenomen, dar SĂRĂCIA
SPIRITUALĂ a celor care obligă, prin
răutate, inconştienţă sau pasivitate, copiii să
trăiască în stradă este mult mai cumplită
decât pare la prima vedere, mărturiseşte
autoarea volumului Vina de a fi copil al
străzii.
Valentina Teclici, nu se mulţumeşte
doar cu studiul teoretic al copiilor străzii. În
perioada 1995-2001 coordonează proiecte
de servicii sociale şi mediatizare a
problemelor
sociale
la
asociaţiiile
Adolescentul, Casa Deschisă, Fundaţia
S.O.S. Copilăria, timp în care face
voluntariat pentru diverse categorii de
persoane cu nevoi speciale.
Din noiembrie 2002 locuieşte în
Wellington, Noua Zealandã.
Şi aici a început lucrul cu voluntariat,
pe care îl învăţase să îl facă cu suflet şi cu
dăruire încă din România.
Lucrează ca Programme Facilitator la
Department
of
Corrections
(Direcţia
Penitenciarelor) din Wellington, aplicând
programe psiho-terapeutice, care au ca scop
să schimbe gândirea, atitudinea şi
comportamentul deţinuţilor.
Este membră a cenaclului Poetry Cafe
din Wellington.
Volumele de versuri Who Painted
the Rainbow? and The Song of the Rain
au fost oferite spre publicare editurii
Sunshine (Wendy Pye Ltd) din Auckland.
Prin tot ceea ce a făcut Valentina
Teclici a dăruit şi dăruieşte timp, talent,
înţelegere, dragoste. Ea face daruri alese,
perene şi folositoare care îşi pun amprenta pe
destinul şi viitorul celui care a primit darurile

din România în dimensiunea ei reală şi în
raport cu situaţia pe plan mondial. Apar
astfel şi soluţiile – mai mult sau mai puţin
reuşite – care au fost aplicate de la
cunoaşterea fenomenului la mediatizarea lui
şi la adevărata lui stare de fapt”,
consemnează
psiho-sociolog
Valentina
Negriţoiu în (Câteva gânduri care prefaţează
Vina de a fi copil al străzii, Buc. Oscar Print,
1998, p. 11).
Volumul Vina de a fi copil al străzii
a tras un serios semnal de alarmă în ceea ce
priveşte gravitatea şi pericolul vieţii unui
număr considerabil de copii în stradă şi a
făcut pledoarie pentru salvarea acelor copii,
lipsiţi de nicio perspectivă umană în viaţă.
Valentina Teclici nu i-a considerat,
pur si simplu,
"hoţi",
"aurolaci",
"boschetari", "vagabonzi". Ea a avut
răbdarea să studieze şi să inteleagă cum şi de
ce au devenit "copii ai străzii".
În acest studiu, Valentina Teclici a
încercat să răspundă la numeroase întrebări:
Cine sunt copiii străzii?, Care sunt cauzele
apariţiei lor?, Care este profilul lor specific?,
Care sunt principalele lor probleme?, Cine şi
cum se implică în rezolvarea acestora?, Ce fel
de proiecte, programe, strategii s-au iniţiat şi
derulat pentru reinserţia lor?, Ce rezultate sau obţinut?, Ce şanse le acordă societatea
pentru a se integra în normalitatea general
acceptată?
În opinia autoarei durerea lor nu
dispare dacă noi le întoarcem spatele, şi nici
dacă îi judecăm pentru o vină ce nu le
aparţine. Aceşti copii îşi continuă viaţa în
acelaşi fel, în canale întunecate sau în ghene
de gunoi. Sunt învaţaţi cu frigul, cu foamea,
cu suferinţa. Ca să reziste, miros aurolac,
beau alcool sau consuma droguri. Ca să facă
rost de mâncare, cerşesc, spală parbrize, fură
sau îşi vând trupurile. Fac tot ce pot pentru a
supravieţui!
Cineva a estimat că dacă am număra
copii străzii din întreaga lume, câte unul pe
secundă, ne-ar trebui 3 ani. În asemenea
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întotdeauna faptele bune ale altora, dar, în
acelaşi timp îşi spunea opinia atunci când
constata sau credea că ceva nu este aşa cum
trebuie. Reuşeşte să facă acest lucru cu o
blândeţe specială, dar cu toată seriozitatea, în
modul cel mai argumentat.
Ştie să ceară şi să primească un sfat
prietenesc de la altcineva, iar pentru asta
dăruieste respect, grijă, consideraţie.
Acum a lansat un apel umanitar în
Noua Zeelandă pentru a sprijini doi fraţi,
grav bolnavi, din Romania .
Din toate acestea şi din multe alte
fapte, putem afirma că Valentina Teclici
trăieşte pentru a dărui. Indiferent unde a
fost, în România (Huşi, Galaţi, Bucureşti),
ori în Noua Zeelandă, a dăruit şi dăruieşte.
Pentru copiii din Vaslui, şi nu numai,
dăruieşte, cu dragoste, două poezii din
creaţiile sale.

sale. Nu s-a gândit niciodată că va dărui ceva
pentru a primi recompensă sau pentru a i se
întoarce ceea ce oferă. Îmi aduc aminte că o
prietenă comună, obţinuse o bursă de studii
în Franţa şi Belgia, dar momentul în care
trebuia să plece nu era potrivit pentru acest
lucru. Au avut o discuţie ca între prietene, au
stabilit ce înseamnă a pleca şi care sunt
pierderile dacă renunţă la bursă. A convins-o
că nu este bine să renunţe, i-a împrumut
suma minimă necesară pentru a se descurca,
a găzduit-o o seara acasă la ea şi a doua zi a
dus-o la aeroport. Persoana care a primit
toate acestea, spune că Valentina i-a oferit o
lecţie de viaţă, de generozitate, un umăr pe
care a “plâns”, o mână întinsă pentru a
merge mai departe şi a evolua profesional,
etc. Doamne, câte daruri!
Am întâlnit o formă specială de
generozitate la Valentina Teclici. Lăuda

The Dance Lesson
“Graceful, nice dragon-fly,
Your wings are like the sky.
Your dance is inspiration
Igniting my imagination.

“Be attentive! One, two, three!
Dance is like poetry.
It comes from the sun
And the wind having fun.

Oh, if only I could
Dance like you and feel good!
Please, stop, and teach me,
A good pupil I’ll be”.

Raise your feet up, more,
Spin in the air, stay off the floor.
Move your arms slowly,
And you’ll dance gracefully”.

Întrebare
-Poate vântul cu-acuarele
ce foşnesc prin rămurele,
sau ploiţa cea ghiduşă
cu un vârf de nuieluşă.
Poate stropii de lumină
l-au pictat cu-o rază fină!

- Soare, cine-a pictat oare
fluturaşul pe-aripioare,
încât pare viu arcuş
în al verilor urcuş,
încât pare dirijor
la orchestra florilor?

Vasilica Grigoraş, bibliotecar, Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
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MAMĂ DRAGĂ!
Mamă dragă eşti comoara
Ce mi-ai dăruit viata
Esti model ce mă-nconjoară
Cu iubire si sperantă.

Mamă dragă, suflet drag
Ce m-ajuti cu bucurie
Să fac viata un sirag
De succes şi împlinire.

Mamă dragă, leagăn sfânt
Ce mă-nveţi cu dăruire
Să fiu bun, mereu plăcut
Lui Iisus, divina mea iubire.

Aurelia Cociu – educatoare, Grădiniţa nr. 12, Huşi

MĂRŢIŞORUL
Puritatea şi iubirea
S-au ascuns în mărţişor
Şi-au împletit cununia
În al primăverii dor.

Mărţişoru-i mesagerul
Însoritei primăveri
Frumuseţea şi lumina
Ce-o primeşti în dar, de speri!

Firul roşu e iubirea
Ce-o trimite Dumnezeu
Iară albul puritatea
Firavului ghiocel.

Martie-l oferă-n dar
Celor care se iubesc
El aduce zâmbet drag
Peste chipuri ce-nfloresc.
Aurelia Cociu – educatoare, Grădiniţa nr. 12, Huşi

E ZIUA TA, FEMEIE!
E ziua ta femeie mamă
Bunică, soră şi iubită
Eşti fir de-argint ce-aduce viaţa
Eşti dar şi dragoste-nsorită.

Unde păşeşti e gingăşie
Hărnicie şi-mplinire
Susţii şi ocroteşti copiii
Le eşti model şi dăruire.

Tu dăruieşti mereu viaţă
Şi faci din viaţă mântuire
Eşti armonia dintr-o casă
Şi faci ca totul să învie.

Credinţa ta este menirea
De-a face viaţa ta sacră
Să manifeşti mereu iubirea
Pe care doar Iisus ne-o poartă.

Aurelia Cociu – educatoare, Grădiniţa nr. 12, Huşi
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Pagina de curiozităţi

Ştiaţi că…
■ Unii paleontologi şi geologi cred că erupţiile vulcanice uriaşe de-a lungul miilor de ani de la
sfârşitul perioadei cretacice au pompat atât de mult gaz şi praf vulcanic în atmosferă încât acesta a
fost fenomenul care a provocat dispariţia dinozaurilor? Zonele în care a avut loc această activitate
vulcanică se găsesc în India şi sunt cunoscute sub numele de Capcane Deccan.
■ Unii paleontologi consideră că dinozaurii aveau rate metabolice mult mai mari decât reptilele de
azi, şi drept rezultat aveau nevoie de atât de multă energie sub formă de hrană încât au fost deosebit
de puternic loviţi de lipsa de hrană din timpul “iernii globale” în urma impactului cu asteroidul?
■ În momentul impactului cu asteroidul lumea se afla într-o stare de “seră” şi condiţiile erau calde,
constante şi stabile? Aceasta nu semăna cu posibila lume de “seră” pentru care am putea fi
responsabili în secolul XXI, deoarece era mai stabilă şi se dezvoltase pe durata a multe milioana de
ani.
■ La sfârşitul Jurasicului, nu doar primele păsări zburau prin aer? Pterozaurii uriaşi zburau în număr
mare în vremea respectivă şi erau, fără îndoială, primii “stăpâni ai aerului”.
■ Pterozaurii sunt “veri” cu dinozaurii şi au fost găsite şi rămăşiţe ale lor perfect păstrate în
calcarele de la Solnhofen?
■ Pterodactylus (“deget aripa”) provine din rocile Solnhofen şi chiar şi membrana aripii sale este
păstrată în deplinătatea detaliilor sale fine?
■ Nodozauridul Sarcolestes (“hoţul de carne”) este cel mai vechi dinozaur cunoscut şi provine din
Cambridgeshire? Numele său este complet inadecvat pentru un dinozaur mâncător de plante şi i-a
fost dat din greşeală.
■ La sfârşitul Jurasicului a avut loc unul dintre cele mai importante evenimente din întreaga istorie
geologică? A apărut prima pasăre – Archaeopteryx.
■ În filmul Jurassic Park, Dilophosaurus scuipa venin? Acesta nu se fosilizează şi astfel nu se
poate verifica dacă acest lucru a fost adevărat. Despicătura din falca superioară a lui Dilophosaurus
a stat la baza acestei idei, dar aceasta e doar o despicătură – şi probabil locul în care intra dintele
mare din falca inferioară de dedesubt.
■ Multe reptile ciudate care nu erau înrudite nici cu sinapsidele şi nici cu dinozaurii au existat în
Triasic, şi una dintre ele – Tanystropheus – avea un gât inflexibil care avea aproape jumătate din
lungimea sa totală? Se pare că îl folosea ca pe o suliţă cu care prindea peşti de pe malurile
stâncoase.
■ Pterozaurii – reptile zburătoare strâns înrudite cu dinozaurii – îşi aveau de asemenea originile
evolutive în perioada Triasică? Primul pterozaur, Eudimorphodon, provine din calcare triasice din
Italia.
Sursa: Arborele lumii : Revistă de cultură generală pentru întreaga familie
Pagină realizată de Carmen Radu, bibliotecar, Biblioteca Judeţeană „N.M. Spătarul” Vaslui
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Galeria de artă

Tătaru Iustina, clasa a IV-a
Şcoala de Muzică, Bârlad

Tătaru Iustina, clasa a IV-a
Şcoala de Muzică, Bârlad

Drăgan Maria, clasa a IV-a
Şcoala de Muzică, Bârlad
Robert Ştefan Miler, Şcoala „M. David”
Negreşti: Viteazul

Dragoş Şoreanu, Şcoala “M. David” Negreşti În tabără

Marius Ilaşcu, Şcoala “M. David” Negreşti Soare Zâmbitor
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Lucrări ale elevilor de la Şcoala de Artă, Bârlad

Galeria de artă

Sava Iustina, Şcoala
„Şt. cel Mare”, Vaslui

Robert Ştefan Miler, Şcoala „M.
David” Negreşti În lumea basmelor
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Onofrei Andreea, Şcoala „M. David”
Negreşti Ulcior ţărănesc

- 60 -

MILESCIANA JUNIOR
”Ceea ce contează este naşterea entuziasmului creator, care face să se ajungă
la un nivel superior de existenţă”
(Edgar Faure)

Cercul de pictură “Lumină şi culoare”
Dragi copii, la începutul anului 2008 Biblioteca
Judeţeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui a înfiinţat
cercul de pictură “Lumină şi culoare”, la care sunteţi
aşteptaţi toţi cei pasionaţi de pictură. Se pot înscrie
NUMAI PENTRU PASIONAŢII
elevi de la clasa I până la clasa a-VIII-a.
DE PICTURĂ!!!
În cadrul cercului aveţi ocazia să descoperiţi
tainele picturii, să vă dezvoltaţi simţul pentru frumos,
echilibru, armonie, simţul creativ şi, în acelasi timp, să vă
petreceţi timpul liber într-un mod plăcut. Activitatea cercului de
pictură se desfăşoară săptămânal pe două grupe: începători şi avansaţi.
Tehnicile de lucru folosite sunt: desen în creion, acuarelă, guaşă, tempera. Pe lângă
teme alese în funcţie de programa şcolară se vor mai aborda şi teme de artă plastică
inspirate din literatura pentru copii, realizând astfel o legătură între aceasta şi arta
plastică.
Dorina Chiriac, îndrumător Cerc pictură
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