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EDITORIAL 
Mircea Cărtărescu, de vorbă cu timişorenii  

despre noul său roman, Solenoid  

Cel mai mare scriitor român 
contemporan, Mircea 

Cărtărescu, a discutat vineri, 1 
aprilie, despre noul său roman, 
Solenoid, şi nu numai, în cadrul 

Universităţii de Vest din 
Timişoara. 

Un om de o modestie rară, 
căruia nu-i plac „superlativele 
de niciun fel”, ne-a vorbit 

despre edificiul literaturii, o 

„alegorie a actului creator”, o 

construcţie 
piramidală pe care a 
împărţit-o pe patru 

niveluri: nivelul 1 – 

profesionalismul 

literar (oameni care 

scriu literatură ca o 
meserie, „la fel cum 
un tâmplar face 
mese”, scriu cărţi 
fără suflet, care nu 
merită să fie recitite, 
căci pentru Cărtărescu 

adevărata lectură este relectura); 

nivelul 2 – arta propriu-zisă, 
superioară meşteşugului (aici 
„joaca cu cuvintele devine magie, 
alchimie”); nivelul 3 – literatura 

ca religie („teologii 
literaturii” 
realizează literatură 
cum realizează un 
act de credinţă; un 
punct în care 
„poezia devine una 
cu ştiinţa”, punctul 

în care diferenţele 
dintre ştiinţă şi artă 

se anulează). Tot aici, Cărtărescu 
ne dă un citat din I. D. Salinger: 
De când este literatura profesia 
ta? Eu credeam că este religia ta; 

nivelul 4 – răcnetul suprem al 
literaturii (adevăratele zeităţi 
literare, care trăiesc şi scriu fără 
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dorinţa publicării, căci „publicul 
lor este însuşi Dumnezeu”). 

Mircea Cărtărescu a spus 
despre lungimea romanului său, 
aspru criticată de anumiţi critici 
literari, că este ea însăşi o „figură 
de stil”, o „cutie de rezonanţă a 
cărţii”. Dar ce este, de fapt, acest 

Solenoid? Un roman care 

înfăţişează „o proiecţie 
subiectivă” a lui Cărtărescu, 

vocea unui alter ego al 

său, al cărui prim 
poem, contrar 

realităţii, nu a fost 
primit cu braţele 
deschise la cenaclul la 

care-şi citea el 
scrierile. Acest roman 

reflectă, aşa cum spune 
chiar el, „ura de sine a 
celui care nu este 

Kafka şi vrea să fie”. 

Cărtărescu a declarat că în 
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această scriere a renunţat la 
tentaţia hiperesteticizării pentru 
tentaţia adevărului şi că, până şi 
pentru el, cartea s-a limpezit 

abia în ultimele pagini, dar a 
rămas la fel de enigmatică ca şi 
pentru noi. 

Scriitorul ne-a dezvăluit o 
parte din ritualul sacru al 

scrisului, aşa cum îl practică el: 
doar dimineaţa, o oră – două, 
maxim o pagină şi jumătate, 
numai de mână, fără să şteargă, 
fără să adauge, continuu, iar 
apoi, când acest proces de 
scriere-citire, 

prin care cartea 

se editează pe 
măsură ce o scrie 
se încheie, el 
uită complet de 
cartea sa, 

nemaigândindu-

se pe parcursul 

zilei deloc la ea. 

A doua parte 

a conferinţei a 
constat în mult 
aşteptatul dialog 
cu cititorii. Îmi 
pregătisem 
întrebarea cu o 
seară înainte, dar 
emoţiile mă 
copleşeau. Cu 
toate astea, am 

ridicat mâna, m-am ridicat 

tremurând în picioare, am 

aşteptat microfonul şi cu vocea 
sigură şi clară mi-am spus 

întrebarea: În „Nostalgia”, în 
„Ruletistul” mai exact, aţi vorbit 
despre un „proiect de nemurire”. 
Reinterpretând, am putut defini 
scrisul drept un proiect de 

nemurire, o cale prin care omul, 

în efemeritatea sa, poate deveni 
nemuritor, existenţa lui dăinuind 
chiar şi după moarte, prin opera 
sa. Cred cu tărie că opera 
dumneavoastră va îndeplini o 
astfel de misiune, dar 

dumneavoastră consideraţi că 
această nemurire literară vă va 
răsplăti efortul creator? De un 

pesimism izvorât parcă din 
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exagerata modestie, Cărtărescu 
mi-a răspuns că tocmai caracterul 
muritor le dă valoare cărţilor, că 
toate cărţile lumii vor pieri, că 
literatura este perisabilă şi că 
soarta ei va fi, până la urmă, ca a 
tuturor lucrurilor din univers, 

uitarea. 

Încă fermecată după 
discursul său, m-am dus să îi cer 
un autograf. Acum am două – 

unul pe carte, iar unul pe veci 

gravat în existenţa mea: mândria 
că am avut curajul de a-i pune o 

astfel de întrebare unuia dintre 
oamenii pe care-i admir cel mai 

mult, un autograf nemuritor şi... 
radioactiv. 
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O mică artistă în devenire 
  

„M-aș trezi, aș mânca, apoi aș 
cânta la pian”. Așa începe o zi 
perfectă pentru Briana. Când te 
uiți la Briana, vezi o micuță 
domnișoară, sfioasă, cu un 

zâmbet angelic, finuță și cu o 

privire ce denotă inteligență. E 
un copil care te captivează după 
primele cuvinte, e sinceră, 
inocentă și cu cei șapte ani de 

acasă. Un copil perfect, ar 
spune unii, care, în spatele 
candorii sale, ascunde o 

maturitate puțin prezentă la 
copiii de vârsta ei. 

Briana Cigan este o fetiță de 
13 ani, elevă de nota 10, care 
are multe pasiuni: cântă la pian, 
desenează, face sport, iubește 

animalele, are părinți care o 

susțin și o încurajează și are un 

vis frumos, acela de a face ce îi 

place, ce o împlinește. Și nu este 

un vis imposibil, pentru că ea a 
găsit cum să îmbine frumosul cu 
utilul și își propune să trăiască 
astfel.  

Pianul ,  pr ima iubire 
Briana spune că primul contact a 

fost cu o 

orgă, atunci 
când avea 
cinci ani și 
jumătate și 
era în vizită 
la o prietenă 
a mamei sale. 

A c e a s t a , 

ascul tând -o 

cum se „juca” 
la orgă, i-a 

spus mamei sale că 
fetița are ureche 

muzicală și a decis să 
o învețe notele pe 

Br i ana .  Nef i ind 

profesoară de pian, 
după o vreme le-a 

recomandat să caute 
un profesor care să o 
învețe secretele 

acestei arte. Astfel, 

au căutat și au găsit 
o vecină, fostă 
profesoară la Liceul 
de Muzică „Ion 
Vidu”, care o 
pregătește de patru 

ani, ajungând azi să 
facă pian de 
performanță.  
Primul concurs la care a 

participat Briana a fost 

Young Artists, când avea 
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zece ani, unul dintre motive fiind 

că în juriu era Teo Milea, care 
„este un pianist și compozitor 

care mă inspiră”. A fost pe locul 
doi, lucru care a ambiționat-o și 
ulterior a mers la fiecare concurs 

de care a auzit, ajungând să 
câștige multe locuri întâi.  

Prima întâlnire cu el a fost 
când a avut lansarea primului său 
album la Timișoara, iar Briana i-

a cerut un autograf și partitura 

unei piese care ei îi plăcea foarte 
mult. „Pentru a o obține, l-am tot 

stresat, am ținut legătura și am 

făcut rost… Am cântat melodia 
aceea la multe evenimente la care 

am participat, pentru că are 
succes”, spune Briana. S-a ivit și 

ocazia să cânte piesa pentru Teo 
Milea, acesta „de foarte mult 
timp își dorea să stea și să asculte 
pe cineva interpretându -i 

melodiile, era un vis de-al lui”. 
De atunci sunt prieteni și mai 
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mult decât atât, a făcut teorie 
muzicală cu el timp de un an. 

Evenimente la care a cântat 
Prima apariție în public a fost în 
2013 la Gala Ziua Adopției, 

organizată de „Ador Copiii”, 
chiar de ziua mamei sale - a fost 

cel mai frumos cadou pentru ea. 

Apoi a mai cântat la Librăria 
Cartea de Nisip, când, alături de 
Oana Cristescu (n.r. - poetă) 
care citea poezie, a prezentat o 

piesă de Crăciun „Steluțe pe 

acadele și zâmbete pe inele”, iar 
de Paște, „Ouă pestrițoase 

printre vorbe misterioase”, unde și-a lansat prima melodie 

compusă de ea, „Vis colorat”. A 
mai avut o apariție și la 

Concertul de muzică clasică la 
Liceul de Artă „Ion Vidu”, la 
invitația Clubului Interact 

Timișoara, care avea un scop 

caritabil și anume susținerea 

Casei de Copii „Frații lui 

Onisim” din Timișoara. De 

asemenea, a mai cântat și la 

vernisajul pictoriței Loredana 

Bratu, anul acesta, în 
17 septembrie, „Azi, 

mâinele  de 
i e r i ” ,  l a 
î n c h e i e r e a 
a n u l u i 

universitar în 
A u l a 

Universității de 

Vest Timișoara sau la 

festivitățile de sfârșit de an 

de la școala unde studiază. 
Desenul, a doua iubire Și desenul este foarte important 

pentru Briana, îi place foarte mult 
să deseneze și să picteze. De o 
vreme, cu ocazia zilelor de 

naștere ale prietenilor le face 

cadou tablouri pictate 

de ea. Recent, a fost 

ziua bunicii ei și, 
spune ea, „ ne-am 

pictat pe ea și pe mine 

cum stăm pe un leagăn 
care atârna de un 
copac”. Acum merge la 
un club de artă în 
fiecare săptămână, 
pentru a învăța tot mai 

multe. A pictat o serie de patru 

tablouri, Anotimpurile, care au 

fost înrămate de artistul plastic 
Oana Benedek și dăruite cadou. 
Planurile includ desenul: „Pentru 
că-mi plac matematica și desenul, 

aș vrea să devin arhitect. 
Deși iubesc enorm pianul, știu că, dacă mă axez doar 
pe asta, nu prea voi ajunge 

departe, pentru că în 
domeniul acesta ca să 
reușești trebuie să fii 
printre cei mai buni. De 

pictat voi picta în 
continuare, de fiecare dată 
când am inspirație, pentru că 
pictura și desenul nu sunt aceleași 
lucruri”, se confesează Briana. 
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„Matematica este una dintre 
materiile care mi se par ușoare”, 

susține Briana. Se pare că nu 
toate materiile sunt ușoare, 

geografia îi dă bătăi de cap cu 
numele asiatice pe care nu le 

poate reține. Deși este o elevă de 
nota zece, ea nu se consideră, 
deoarece, spune ea „un elev de 
nota zece iubește toate materiile” și ea nu le iubește neapărat pe 
toate. Cu toate acestea, pentru 

meritele deosebite la învățătură, 
Briana a fost premiată de 
Primăria Timișoarei, alături de 
ceilalți 400 de elevi eminenți ai 

orașului, la Gala de Excelență. 

V i a ț a  c a  u n  v i s 

Timpul liber și-l ocupă în mare 
parte cu pianul. În weekend, de 
obicei, desenează, și pentru că nu 
prea face mișcare, toate 6 
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activitățile fiind statice, de două 
ori pe săptămână merge la înot 
cu mama ei. Nu prea are 

prieteni în zona în care 
locuiește, dar la școală are 
foarte mulți și se simte foarte 

bine, păstrează legătura cu ei și 
în afara orelor de școală. Ea 
spune că are o prietenă foarte 
bună, Althea, cu care se știe de 

când era mică. Deși cele două 
nu se văd des, se înțeleg foarte 

bine, iar Briana o consideră o 
prietenă adevărată precum și pe 

George, Roxana, Bogdan și 
Darius - care sunt și ei prieteni 

de-o viață. 
Dacă ar fi să își imagineze o 

zi perfectă, aceasta ar arăta așa: 

„M-aș trezi, aș mânca, apoi aș 
cânta la pian”. Apoi ar ieși să se 
plimbe. Îi place foarte mult să 
se plimbe și să asculte muzică la 
căști. Părinții au o casă într-un 

sat, unde merge de obicei în 
weekend-uri. Acolo se plimbă 
cu mult drag, iese din grădină, 
trece un râu, apoi o pășune și 
intră în pădure. În acele 
plimbări îi vine inspirația, 

dezvoltă multe idei, planuri. 

„Apoi aș 
picta ceva și 
apoi aș cânta 
din nou la 

pian”. La sat 
scoate pianul 

afară, sub nuc și cântă în aer 
liber. „Mi se 
pare foarte 

r e l a x a n t ” , 
spune Briana. Apoi „m-aș 
plimba, îmi place foarte mult să 
mă plimb, să admir natura, mi se 
pare un miracol. Aș ieși cu tata cu 

bicicleta, sunt tot felul de drumuri 

forestiere cu peisaje minunate, 

sunt mânăstiri de vizitat în zonă”. 
Seara ar sta la focul de tabără pe 
care îl face cu familia în timpul 
verii, în spatele grădinii, prăjind 
bezele, pâine, apoi ar sta și s-ar 

uita la stele căzătoare (în luna 
august, stă nopțile de weekend 

până târziu în noapte și privește 

stelele căzătoare). „Așa ar arăta o 
zi perfectă pentru mine”, spune 
Briana. Fiind singură la părinți, 
familia este foarte importantă 
pentru ea: „Familia mea mă 
susține, mă îndurmă, mama este 
un fel de impresar, ea găsește 

toate concursurile și activitățile, 

ea mă ajută cu toate”. Dacă nu era 
ea, nu crede că ar fi ajuns să cânte 
la pian. „Tata este ca un fel de 
critic al meu”, spune Briana. El 
stă, o ascultă, o corectează. 
Uneori îl vede la pian, 
cum încearcă să cânte și el și îi cere să îl 
învețe. Briana spune 

că petrece timp 
frumos cu familia, 

ies în oraș, se 

plimbă, merg la sat 
unde mereu e ceva 

de făcut. 
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În loc  de  încheiere 

Briana nu își imaginează viața 

fără muzică și desen: „Muzica și 
desenul, pictura au o legătură 
strânsă, iar pentru mine una fără 
alta nu ar avea sens. Viața mea 

fără muzică, fără desen ar fi una 
monotonă. Arta în sine ne 
înconjoară pe toți, orice sunet pe 

care îl auzim, orice voce pe care 
o auzim înseamnă muzică, orice 
obiect, ființă are culoare, deci 
viața mea fără acestea ar fi... 
inexistentă. Aș fi doar o ființă 
fără suflet sau emoții”. 

Dacă ar fi să își trimită sieși 
un mesaj pentru când ar avea 25 
de ani, și-ar spune următoarele: 
„Alege să faci în viață ceva ce să 
te facă fericită, să îi facă și pe 

ceilalți fericiți, astfel încât să te 
simți mereu împlinită, respectată, 
iubită. Și nu rupe niciodată bucăți 
din sufletul tău pentru a le da 
altora, dacă crezi că nu le vei 
primi înapoi”. 
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EXTEMPORAL DESPRE MINE 

Sunt o fată cuminte, fru-
moasă, drăguţă, înaltă şi 
deşteaptă. Vă puteţi da seama de 
acest aspect, după părerile prie-
tenilor despre mine: 

 

« Ioana, eşti drăguţă, eşti o 
persoană care munceşte foarte 
mult şi 

învaţă o groază, nu ştiu cum 
reuşeşti. Eşti frumoasă, eşti o 

prietenă loială şi mereu ga-
ta să te ajute. Mă faci mereu să 
râd. De aceea eşti minunată.» 

 

     « Ioana, eşti un om mi-
nunat, chiar dacă uneori eşti 
foarte enervantă şi cicălitoare… 
Dar, în rest, eşti specială, înveţi 
foarte bine, ţinând cont că eşti 
mai  

mică. De aceea eu te apre-
ciez ca om. » 

 

A..., mă scuzaţi, am uitat să 
vă spun că sunt mai mică la 
vârstă decât ceilalţi colegi, dar 
m-am obişnuit cu această idee, 
fiindcă, dacă m-aţi vedea, aţi 
zice că sunt în a VIII-a – a IX-a. 

Şi mai învăţ şi bine, de aceea 
unii colegi nu ştiu că sunt mai 
mică. 

Mă bucur că am nimerit să 
fiu în şcoala aceasta şi in clasa 

aceasta. Nu mi-aş schimba viaţa 
cu a altuia pentru nimic în lume!                                                                                                    

Ioana Croitoru,  

cls. a VII-a A 

Mă numesc Canceal Cristian 
şi sunt un copil de paisprezece 
ani, în clasa a VII-a A, la Şcoala 
Gimnazială Nr.19  ”Avram 
Iancu”. 

Sunt o fire curioasă doar în 
lucrurile care mă pasionează, unul 
dintre ele fiind tehnologia 

Desigur, tehnologia este un lucru 

care atrage multe persoane de 

vârsta mea, însă puţine persoane 
o cunosc la fel de bine ca mine, 

un pasionat de IT. 

Desigur, mă pasionează web 
development-ul şi web design-ul. 

Chiar mă pricep la asta şi cu acest 
lucru vreau să mă ocup şi când 
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voi creşte mai mare. Eu şi echipa 
mea, când lucrăm la un website 
sau la orice altceva, ne gândim să 
facem un lucru calitativ, nu canti-

tativ… şi asta cred că este un lu-
cru foarte important. 

Probabil că mulţi ar zice că 
sunt o persoană tăcută şi timidă 
prin faptul că sunt IT-ist în deve-

nire. De fapt, nu sunt chiar atât 

de tăcut şi timid pe cât par, doar 
că îmi place să fie totul ”ca la 
carte”. Îmi place să vorbesc cu 
persoane care pot să ”întreţină” o 
conversaţie deschisă şi care să 
aibă simţul umorului. Nu am prea 
multe să vă spun despre mine… 
Acesta sunt eu şi sunt mândru de 
mine! 

                                                                                                       

Cristian Canceal,  

cls. a VII-a A 

 

8 



Anul XV, nr. 2 (29) 

Bună! Mă numesc Tara An-
astasia Răsădea, am treisprezece 
ani, sunt din Timişoara şi învăţ 
la Şcoala Gimnazială Nr. 19 
“Avram Iancu”. 

Ce aş putea spune despre 
mine? 

În primul rând, nu sunt o 

persoană perfectă. Am multe 
calităţi, dar şi multe defecte. 
Am părul creţ, şaten, am ochii 
căprui şi cu puţin verde, am 
1,65 m şi îmi rod unghiile mai 
mereu. 

Ce îmi place să fac? 

Îmi place să ascult muzică, 
dar şi să cânt. Îmi place să merg 
la cumpăraturi, să petrec timpul  
cu prietenii şi familia, îmi place 
să ies afară când e vremea fru-
moasă, îmi place să mă joc cu  
sora mea, să mă joc cu căţeii, 
îmi place să joc fotbal şi să 
încerc tot felul de sporturi şi 
ador să mă uit la filme şi seriale. 
Îmi place să îmi înveselesc 
prietenii şi să le fiu  alături în 
cele mai grele momente. 

Ce crede lumea despre 

mine? 

 

Ioana Jinga: “eşti de treaba, 
faină, eşti slabă şi frumoasă… 
Uneori poţi fi enervantă, ai o 
voce faină, dar te prosteşti ca să 
îi înveseleşti pe ceilalţi, eşti o 
persoana echilibrată şi o 
prietena foarte bună…  Şi ai 

fost acolo pentru mine din clasa a 

V-a, chiar dacă ne-am mai certat 

pe parcurs.” 

Anita: “eşti super de treabă, 
o prietenă reală şi foarte amuz-
antă, deşteaptă şi drăguţă!” 

 

Andreea Bihoi: “frumoasă, 
de treabă, multe…” 

 

Şi… cam asta sunt eu! 
                                                                                                                             

Tara Răsădea,  

cls. a VII-a A 

Sunt Bogdan Mitru şi am 
treisprezece ani. De luni până 
vineri îmi petrec dimineţile studi-
ind la Şcoala Gimnazială Nr. 19 
“Avram   Iancu”, nu departe de 
casa unde locuiesc. De fiecare 

data îmi face plăcere să mă întâl-
nesc cu colegii şi profesorii. 
Scoala devine tot mai complicată 
de la an la an, dar şi mai intere-
santă. 

Aş putea spune că sunt un 
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băiat de talie medie, cu par şaten 
şi ochi căprui. 

În timpul liber mă delec-
tez  citind câte o carte, ieşind pe 
afară cu prietenii mei şi jucându-

mă din când în când pe calcula-
tor. 

Legat de însuşirile mele mo-
rale pozitive, mie mi se pare că 
sunt un băiat sociabil şi un bun 
elev, iar printre însuşirile nega-
tive se numără faptul că renunţ 
repede într-o situaţie dificilă şi 
pot fi iritat uşor. 

                                                                                                                             

Bogdan Mitru,  

cls. a VII-a A 

Numele meu este Borcescu 

Vlad. Sunt elev în clasa a VII-a 

D la Şcoala Nouăsprezece 
“Avram Iancu” din Timişoara. 
Deşi fotbalul îmi place nespus de 
mult, părinţii mei spun întot-
deauna "Şcoala e pe primul loc".  

La şcoală, am cunoscut un 
colectiv de care sunt ataşat, deşi 
în domeniul fotbalului am cunos-9 
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cut mai multe persoane, unele 

mai importante decât altele. Am 

avut ocazia să cunosc foarte 
multe persoane importante, Titi 

Varga, Macavei, Belodedici, 

Iacob, Hagi etc. 

De la un om căruia nu-i 

plăcea deloc fotbalul – mi se 

părea că sunt unsprezece jucă-
tori ce alergau pentru a intro-

duce o minge în poartă făra pic 
de miză –, am ajuns să fiu un 
microbist care îşi susţine echipa 
locală mai mult ca orice. Am 
ajuns să cunosc generaţiile, 
schimbările şi chiar istoria 
Politehnicii. Sincer, susţin 
"politehniştii" la fel ca şi pe cei 
din Liga I. Merg la fiecare meci 

la care se poate, la galerie, 

deoarece sunt un adevărat susţi-
nător al acestei echipe legen-
dare, cunoscând, desigur, şi 
cântecele acesteia. 

Am o memorie foarte ciu-

dată. in minte doar lucrurile 
care m-au impresionat puternic, 

bune sau rele. Mi  s-a întamplat 

să cunosc oameni pentru puţin 
timp şi să pot povesti despre ei 
zile întregi, dar mi s-a întamplat 

să stau cu o anumită persoană 
mult timp şi nici să nu ştiu cum 
o cheamă. 

Aud doar ce-mi place. Mi s

-a întamplat să greşesc la un 
meci, colegii certându-mă fără 
să aud, mai apoi spunându-mi 

că nu este nicio problemă. Am 
mers mai departe nemaifăcând 
aceeaşi greşeală a doua oară. Am 
nevoie de timp şi de atenţie. 

Aş vrea să închei prin a zice 
că trebuie să îmi "vând" naivi-
tatea şi sa îmi "cumpăr" tupeu… 

                                                                                                                       

Vlad Borcescu,  

cls. a VII-a D 

Sunt Karla. Am treisprezece 

ani și sunt în clasa a VII-a. Sunt a 

doua cea mai mică din clasă și la 

vâ r s t a  ș i  l a  î nă l ț ime . . . 

    Sunt o fire foarte prietenoasă 
când ajungi să mă cunoști. În 

general, lumea își formează pro-
priile păreri. Sunt descurcăreață. 
Am cea mai buna prietenă din 
lume, ne știm de opt ani, nu ne-

am certat niciodată. Am o relație 

foarte bună cu mama mea şi am 
un frate foarte enervant..., dar 
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uneori eu sunt cea enervantă. 
    Îmi plac foarte mult serialele. 

Preferatul meu este "Anatomia 

lui Grey", un serial superb. Este 

educativ, într-un fel. Te învață 
despre viață, biologie, anatomie, 
chirurgie. De aici vine și plăcerea 
mea pentru biologie și gândul de 

a deveni chirurg. Îmi place foarte 

mult să râd, încontinuu. Nu am 
încredere în persoane dacă nu le 
cunosc. Nu îmi plac oamenii care 

mint. Sunt rea cu cei care au un 

comportament urât față de mine. 
Vorbesc foarte mult. Sunt timidă 
cu oamenii pe care nu îi cunosc 

dar spun totul pe față, indiferent 
de situație, spun tot ceea ce 

gândesc.  

Sunt eu și îmi place cine 

sunt, nu m-aș schimba niciodată. 
Sunt multe lucruri pe care nu ți le

-am spus, dar sunt sigură că le 
poți afla, daca vrei să mă cunoști. 

                                                                                                                             

Karla Vata,  

cls. a VII-a D 
10 
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Bună, eu sunt Daniela! Nu-
mele meu întreg este Vasile 

Daniela Violeta. Am treis-

prezece ani şi sunt în clasa a VII
-a D. Sunt o fire destul de sensi-

bilă şi uneori timidă. Îmi place 
să îmi fac prieteni noi şi, de obi-
cei, mă ataşez repede de ei. 

Îmi plac fotografiile, dese-

nele şi muzica, dar nu orice gen. 
Sunt născută în zodia leu şi sunt 
născută pe 31 iulie 2002. Cel 
mai mult aş schimba la mine 
problema cu vedera şi înăl-
ţimea… Îmi place să ascult lu-
mea, îmi plac plimbările, mă 
pasionează biologia, ideea de a 
afla cât mai multe lucruri despre 

corpul nostru. Sunt sociabilă, 
dar şi irascibilă când nu imi 
convine ceva. Am un frate pe 

nume Andrei, are 17 ani şi ne 
înțelegem foarte bine.  

Îmi place să cumpăr cadouri şi 
să mă gândesc la noi idei de 
cadouri. Îmi iubesc părinţii care 
m-au învăţat să fiu cinstită şi 
corectă, să nu fiu egoistă, să 
apreciez intenţiile bune, chiar şi 
cele mai mici gesturi frumoase. 

Îmi iubesc părinţii care mereu m
-au sprijinit şi au avut încredere 
în mine. Îmi iubesc prietenii fi-

indcă mă ajută, mă sprijină, mă 
fac să realizez unele lucruri şi 
sunt lângă mine nu doar când 
am nevoie. Îmi iubesc profesorii 

care m-au învăţat multe lucruri, 

care m-au încurajat, care m-au 

ajutat şi care ne oferă atât de 
multe fără să aştepte să le mul-
ţumim.  

Într-o versiune mai scurtă, 
aceasta sunt eu.                                

                                                                                                                         

Daniela Vasile, 

 cls. a VII-a D 

POEZII 
FULGERUL 

 

Fulgerul e luminos, 

Câteodată periculos, 
Însă el ne aminteşte 

Când ploaia se iveşte. 
 

NORUL 

 

Norii mari şi plumburii, 
Peste holdele pustii, 

Astăzi s-au adunat 

Ca să ţină mare sfat. 
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UMBRELA 

 

Pe umbreluţa mea de ploaie, 
Stropii grei se aştern întruna, 
Pân' se termină furtuna, 
Câte unul, câte unul... 

 

 

 

 

PLOAIA 

 

Pic, pic, pic, picură încet 
Stropii graţioşi, 
Câte unul câte doi, 

Parcă ar fi în dans cu noi! 

Letiţia Motoş, 
cls. a V-a C 

FULGERUL                               

                         

Un fulger mic a apărut sfios, 
Urmat de unul mai tăios, 
Aşa a început furtuna 

Care-a ţinut toată saptămâna. 11 



 De ziua ei, Svetlana s-a 

gândit să facă o prăjitură. A pus 

ouă, a pus lapte, iar zahărul la 
măsură, l-a 

nimerit di-

rect în gură. 
Ce sa facă 
S v e t l a n a ? 

Prăjitura n-o 

mai are! Iată și-a adus 

aminte, și vă 
dă o săru-
tare. 

 

 Svetlana Stoicovici,  

cls. a V-a C 

 

NORUL 

 

Din senin pe cer de vară 

Nori pufoşi încep s-apară 

Dar norul gri vrea să se joace, 
Multe bălţi pe stradă face.  
 

Diana Maria 

Popescu, 

cls. a V-a C 

 

Am fost la mare 

Şi m-am ars tare 

Pentru că nu am avut 
Umbrela de soare. 

 

Fulgerul străbate cerul 
Şi îl taie ca oţelul 
Arde tot ce-i stă în cale 

De te prinde este jale, 

Deci, ai grijă la picioare! 

Toamna rece a venit 

Păsările au plecat în zbor 
Ploaia rece s-a pornit  

După fiecare nor. 

Graurii se adună-n stoluri 

Şi aşa pornesc în zbor, 
Se formează ca şi roiuri 
Parcă ar fi pe cer un nor. 

Alexandra Chiosa,  

cls. a V-a C 

Anul XV, nr. 2 (29) Anotimpurile copilăriei 

12 



Anul XV, nr. 2 (29) 

Lumea de după stele 

Când suferinzii ochi îi închideam 

Lumea de după stele o vedeam. Ș i-atunci pe moment simțeam ceva frumos, 

O lume în care totul era cu susul în jos. 

 

Pașii mei pluteau, florile cântau, 

Soarele râdea ș i luna ca o soră i se alătura. 

Câinii mieunau, pisicile lătrau, 

Copacii claxonau și mașinile dansau. 

 

Era ca-ntr-un  

paradis, 

Până când: boc! 

boc! Ș i ochii mi s-au 

deschis. 

 

Sofia 

Bărbat-

Bogdan,  

clasa a V-a E 

Primăvara 

 

Primăvara, când totul 

revine la viață, 

După furtunoasa și 

mohorâta iarnă. 

Primăvara, cu 

mirobolantele ei flori, 

Cu ghioceii ei de 

cristal. 

 

Primăvara, când copacii înghețați se topesc, 

De la căldura frumoasei noastre primăveri; 

Primăvara, cu dulcile ei fructe, 

Coapte și zemoase. 

 

Primăvara, când zăpada se topește Ș i plantele ies din pămînt cu atâta splendoare, 

Primăvara, când natura se trezește, 

Din adâncul somn al iernii. 

 

Primăvara, un tablou de lumină și culoare. 

 

             Eduard Gabrian,  

clasa a V-a E 

Anotimpurile copilăriei 
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Timpul  

Timpul trece repede,  

Tic, tac, tic, tac,  

Lumea se extinde, 

Amintirele ne vin de hac. 

 

Oamenii se schimbă, 
Limba-i diferită, 
Multe meserii există, 
Viața se preschimbă. 
 Ș colăriță sunt eu, 
Învățatu-i mai greu. 

Am uitat un amănunt: 
Nu voi rămâne așa mereu! 

 

Cristina Bădescu,  
clasa aV-a E  

Omagiul florilor de mai 

Este mai! Ce 

bucurie! 

Lună caldă, 
omenie. 

Flori de mai în 
coş purtând, 
Mireasma lor o simţi cântând. 
 Ce culori şi ce-nviorare! 

 Că-ţi cad flori pe la picioare, 
 Iar pisica ţi le fură, 
 Cu lăbuţa ei din şură... 
Când bunicu le miroase, 
Ele par cam secetoase: 

Căci el le ofileşte, 
Cu purtarea, omeneşte. 
 Iar bunica când miroase 

 Mireasma florilor duioase, 

 Ele sar şi fug pe loc, 
 De fericire fac: poc! poc! 

Dar ele din păcate, 
Se vor ofili cărate. 
Dar la anu, ştiu şi eu, 
Vor face un curcubeu 

 Şi le voi culege mereu! 

Emanuel Szekeres, 

clasa a VI-a B 
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Iepurașul  

ntr-o oarecare ţară,  

ntr-un oarecare oraş,  

Pe o oarecare stradă,  

Trăia un iepuraş.    

Dar unul foarte mic,  

Şi foarte somnoros,  

Mereu foarte hazliu,  

Şi foarte prietenos.  

  

El mulţi prieteni avea,  

Si pe toţi mult îî iubea.  

Dar într-o zi,   

Pe-al lui prieten, Georgescu, 

Nu l-a mai găsit. 
    

L-a căutat n dulap,   

n chiuvetă, în frigider,  

Nu era.    

La un moment dat,   

El s-a hotărât,   

Să-l caute-n a lui casă. 
 

De Georgescu el a dat,  

Când în a lui casă a intrat 

Şi pe canapea,  

Georgescu se uita  

La televizorul lui,  

Cu capul plin de cucui. 

Bogdan Breaz,  

clasa a V-a E 
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Un noi (ne)muritor 

 Şi sunt moartă şi renăscută. 
Şi e mort şi e renăscut. Şi sunt 
artista şi el e ascultătorul. Şi e 
metafora asta ca un fum dulce 

de care nu mă mai satur între 
noi.  

 -Eşti foarte poetică, îmi 
spune Zan după nici jumătate de 
oră de când începusem să 
vorbim. 

 - sta e genul de compliment 
care mă omoară, genul de 
moarte care determină o 
renaştere, ştii? Pentru că 
universul meu sufletesc se 

dărâmă ca să se reconstruiască 
şi mai frumos, cu o arhitectură 
mai frumoasă, mai bine pusă la 
punct. 

 -O să renaştem împreună 
atunci. Artista şi ascultătorul. 
 Promit că o să te omor şi o să 
te renasc de infinite ori, Zan. 

Doar simplul gând că eşti mă 
face să mor şi să renasc. Zan. 
Zan e cel care m-a învăţat arta 

prin persoane. Ce tip 

fundamental de artă! Şi eu vreau 
să îl pictez pentru totdeauna. Cu 
Zan explodez în poezie. Cu Zan 
continui să mă prăbuşesc în 

ruine renăscute – Zan e 

constructorul meu de ruine 

ascultate. 

 -Crezi că există viaţă după 
moarte? m-a întrebat. 
 -Zan, eu nu vreau să exist 
numai în plămânii oamenilor care 
mi-au respirat ultima suflare. 

 -Pur şi simpu, nu mai e nimic 
de spus. Chestia asta mai are 

nevoie doar de o ramă şi un 
perete gol. 

 Şi eu am zâmbete de noapte 
gravate pe buze când îi citesc 
mesajele. 

 Concluzie scurtă: eu sunt arta, 
el e rama. Eu rimez cu el, el 

rimează cu mine. Suntem o 
poezie fără rimă ce se uită în 
sus la clădirile din Piaţa 
Operei, pentru că în oraşul 
ăsta, dacă nu te uiţi în sus, 
pierzi cam tot. Am văzut 
zâmbete nezâmbite încă la 

Cafeneaua Verde joi.  

 -Ce ai face în caz de 
apocalipsă? 

 -Aş vorbi. Şi m-aş asigura că 
nucleul-bombă-cu-ceas al 

planetei mi-ar contoriza ultimele 

cuvinte. Şi m-aş asigura că am 
nişte ultime cuvinte frumoase. 
 -Of, dar nu trebuie să însemne 
moarte, adică genul acela de 
sfârşit fizic. Poate vom 
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supravieţui atunci cu o strângere 
de mână. Dar... Ce înseamnă 
apocalipsa pentru tine? 

 -Apocalipsa poate să însemne 
şi lipsa unui ascultător. 
 Şi Zan e ascultătorul. Pentru 
că zâmbetele de noapte sunt 
singurele care trebuie vorbite, 

tastate, scrise. 

 -Ştii, dacă nu aş avea arta, aş 
crea-o, i-am spus eu. 

 -Şi totuşi eşti o operă de artă. 
 -E general sau personal? 

 -E cum vrei tu. 

 -Am murit pe jumătate. 
 -E personal. 

 -Sunt moartă complet. 
 -Renaşte, te rog. 
 -Zan, ştii că va veni un 
moment în care voi înceta s-o 

mai fac, un moment în care nu o 
să mă mai asculţi... 
 15 
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-Dar te rog să o faci pentru că 
nu te pot resuscita de la distanţă. 
 -Atunci promite-mi că atunci 
când voi renaşte, mă vei aştepta. 
Vei fi acolo, singur. Nimeni 

altcineva. Nu mai am nevoie de 

nimeni altcineva. 

 -Nu sunt chiar aşa de zeu. 
 -Nu trebuie să fii. 
 -Mor. Şi renasc. Dar sunt 
mort şi renăscut de insuficiente 
ori. 

 Nu trebuia să fie zeu, 
pentru că era deja zeu în 
mintea mea. Era atât de 
zeu!  

 -Defineşte-te scurt. 

 -Dar sunt lung, mi-a 

răspuns. 
 -Ştiu că eşti. Tu mi-ai 

spus că sunt poetică. Doar 
tu. 

 -Puţini văd evidentul, 
Myra. 

 -Dă-mi rama. Am peretele 

gol. 

 -Eu sunt rama. Arta prin 

persoane. 

 -Sunt scriitoare. 

 -Pe mine când mă scrii? 

 -Suntem o poezie reciprocă.  
 -Sunt beat, dar nu de la 

alcool. Şi arta te poate îmbăta. 
(aluzie la mine) 

 -Viaţa este despre cum să fii 
beat fără alcool. 
 Dragostea e un oximoron. Şi 

topica sa – nu o foarte vezi – a 

devenit imnul neregulat al inimii 

mele. 

 

 Prima întâlnire. Stomacul meu 
e neliniştit. Simt cum învie 
cimitirul de fluturi. Şi se plimbă 
prin mine. Şi au pus monopol pe 
mine. Sau e Zan. I-am văzut în 
toată strălucirea lor la mare, 
jucându-se, formând cete 
copilăroase şi vesele, debordând 
de o fericire care devenea 

molipsitoare, care se lua. Era ca 

un dans desfăşurat egal în apă 
şi în aer, un dans în care 
corpurile lor lucitoare şi 
prelungi ca nişte suveici de 
argint coseau apa intens 

albastră de cerul străveziu, într
-o preţioasă broderie de aur şi 
cobalt, de mercur şi peruzea, 
într-o demonstraţie de fantezie 
şi gratuitate, copleşitoare, 
purificatoare. Noi, oamenii, îi 
priveam de pe ţărm, un ţărm 

Anotimpurile copilăriei 

înalt ca o galerie de operă, ne 
simţim tineri şi entuziaşti, 
lipsiţi de rezerve şi deschişi, 
înfrăţiţi prin admiraţie nu 
numai cu minunatele fiinţe pe 
care le priveam, ci şi unii cu 
alţii, şi – încă mai mult – cu noi 

înşine. Sufletul meu e marea, 

trupul meu e aerul. Sufletul mi-e 

greu şi adânc, trupul uşor, o 
colivie care îşi poartă fluturii. Ei. 
Îi vedem. Noi, cei doi oameni. 

ărmul e Piaţa Operei în care ne 
vedem pentru prima dată. Suntem 

condensaţi într-o metaforă 
grăbită. Urăsc şi iubesc 
asta. 

 Intrăm bucuroşi în 
galeria de artă Helios. Ne 
uităm. Ne înecăm în artă. 
Noi, artista şi ascultătorul. 
Ne aşezăm apoi pe banca 
care este pusă chiar în 
spatele vitrinei. Suntem ca 

expuşi. 
 -Stăm într-o vitrină, 
am constatat eu. 

 -Doar suntem opere de artă... 
 Şi m-a luat de mână. Şi 
degetele mele se ascund împletite 
printre degetele lui. S-a ridicat 

brusc şi a luat ceva de pe jos. E 
un şurub. L-am pus în mâna mea 
şi mi-am pus mâna în palma lui şi 
am realizat că lumea noastră e 
invers-proporţională. Dar ce-s 

proporţiile într-o lume 

abstractizată de atâta vis? 
Şurubul acela micuţ este peretele 
gol, mâna mea este opera de artă 
nemărginită, iar mâna lui este 
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rama neramă. Sufletul meu tot 
tremură pe acordurile dansului 
nostru tăcut din Parcul Central. 
Şi golden-retriever-ul care a 

venit să se scuture pe noi! În 
timp ce ne îndreptăm spre staţia 
tramvaiului 4 la care mă 
conduce, îi zic ce suntem. 
Suntem inefabil. Suntem ceea 

ce nu se poate exprima în 
cuvinte şi totuşi ne tremură prin 
vene. Şi iubesc cuvântul ăsta, 
da! De ce? Pentru că acum ştiu 
mai bine ca oricine ce înseamnă. 
Pentru că, în sfârşit, îi simt cu 
adevărat sensul! 
 Suntem un noi, un noi 

perfect, un noi în care mă 
topesc, un noi în care mor şi 
renasc, un noi în care degetele 
mele se pierd şi curg printre-ale 

lui, în care fruntea mea se 
sudează de fruntea lui, în care 
simpla-i respiraţie care-mi 

gâdilă zâmbetul mă face să 
respir greu pentru că îl respir pe 
Zan şi nu mai vreau să-l dau 

afară. Sau pentru că mă ard acei 
doi centimetri dintre buzele 

noastre. Dar el respiră. El e prea 

viu ca să se prefacă mort 
împreună cu mine. 
 -De ce îmi repeţi cuvintele? 

 -Te repet în gând să nu te uit. 
 Şi acum scriu ca să nu uit. 
Scriu ca să nu mă pierd. Scriu ca 
să nu se piardă. Scriu pentru că el 
e paradoxul mult visat – e rama 

care-mi încadrează perfect 
nemărginirea: e nerama, e 
necuvântul. Iar timpul – timpul n-

ar mai trebui să curgă, ci doar să 
păteze. 
 -De ce zâmbesc incontrolabil? 

 -Pentru că eşti incontrolabil.  
 Este. 

 -Când eşti lângă cineva, 
nimeni nu e primul, a spus Zan. 

 Păcătosul meu vorbeşte de 
sfinţenie într-o lume în care nu e 
drept să îngropi un suflet viu care 
arde în văpaia necuvintelor rostite 
de zâmbete care analizează alte 
zâmbete din punct de vedere 

arhitectural. Dar păcătosul mi-a 

lăsat moştenire cel mai de preţ 
lucru – arta prin persoane, dar 

mi-a şi luat unul – m-a întemniţat 
chiar şi în lucrul pe care îl iubesc 
cel mai mult, m-a condamnat să 
pot scrie numai 

despre el. 

 Mă ascund printre 
crengile unui copac 

gol, mă bate vântul pe 
dinăuntru. Dar port 
mândră arta prin 

persoane – prin pielea 
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mâinii mele stângi pe care a 
sărutat-o joi, prin fruntea mea de 

care buzele lui încă se mai 
strivesc. 

 Dar m-am adunat. Şi metafora 
s-a stins, nu că se stinge şi nu că 
se va stinge. S-a stins deja. Am 

ars. Am ars prea repede. Dar am 

ars frumos. E rece, e atât de rece! 
Şi degetele lui Zan au îngheţat şi 
nu mai curg. Dar degetele mele s-

au prefăcut în nisip şi curg 
printre degetele lui pietrificate ce

-mi zac în amintire. Şi mâna mea 
nu se mai topeşte rece sub mâna 
lui fierbinte pe masa de la 

Cărtureşti care încă ne mai poartă 
transpiraţia. În aerul mall-ului 

încă se mai simte apropierea 
noastră mucegăită. Încă mai simt 
cum îmi lua pulsul când mă 
plângeam că eu niciodată nu mi-l 
găsesc. 
 -Mă uit în sus, mi-a spus pe o 

scară rulantă din mall, când 
stătea cu o treaptă mai jos ca 
mine cu privirea aţintită spre 
ochii mei. 

 -Eu mă uit în jos, dar văd în 
sus, am răspuns eu, privindu-l. 

Dar asta e doar o amintire! Căci 
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vineri eram deja mireasă la 
înmormântarea iubirii mele, 
văduvă la propria nuntă, 
mireasă ce văduvea cu fiecare 
secundă ce trecea. Am ars. Am 
ars prea repede. Fitilul nostru 

era prea scurt pentru 

focul nostru neiertător. 
Dar el – Zan a fost cel 

care ne-a văzut tot 
timpul ca pe o 

lumânare în timp ce eu 
ne vedeam ca pe un 

soare. Dar de ce? Zan 

n-a fost niciodată viu? 
Sau eu eram prea 

moartă? Totul a fost o iluzie 
adevărată. Eram prea vii ca să 
ne prefacem morţi. Eram prea 
vii ca să renaştem. Dar mi-a 

rămas zâmbetul lui cu pufăitul 
acela uşor care devenise sunetul 
meu preferat. Pentru că atunci 

când agăţi o ramă, o agăţi dintr
-un singur punct. Dar eu am 

vrut să-l agăţ pe el, rama mea 
neramă, cu totul! Şi uite cum s-a 

spart! Mă tai acum în cioburile 
sale. Găsisem aur, dar era pirită. 
Îmi înec uitarea în sicrie de 
gânduri. Mă umplu cu miresme 
de regret. Strănut speranţe, 
amintiri, dorinţe. Era beat de 
mine, dar tocmai ce s-a trezit 

din mahmureală. Dar degeaba 
aş vrea să retrăiesc acele două 
zile în care ne-am întâlnit. Căci 

vineri începuse totul să 
putrezească. Şi mi-era frig – frig 

de el. M-a îngheţat când m-a luat 

în braţe pentru ultima oară. Am 
ştiut că era ultima îmbrăţişare – 

de asta l-am strâns atât de tare. 
După tăcere, după mâna mea care 
bâjbâia disperată după mâna lui 
care nu mai era, după nimicul în 

care mă înfundase. Şi inima mea 
e atât de îngheţată acum încât nu 
se poate frânge. Dar degeaba – tot 

nu pot uita cum îi citeam în palmă 
bătături şi lovituri: parcă încă îi 
ating rana din podul palmei stângi 
pe care o făcuse acum un an când 
a căzut cu bicicleta. Am ars. Am 
ars prea repede. Şi mă repet 
pentru că încă îl mai repet în gând 
să nu îl uit. Şi încă mă ard acei 
doi centimetri fatali şi infiniţi ce 
despărţeau buzele noastre. Eram 
atât de aproape, dar atât de 
departe! Trupurile noastre erau 

unul lângă altul, dar sufletele 
noastre alergau pe lunga distanţă 
dintre ele. Şi port la gât o sticluţă 
cu pietre negre pentru că Zan mi-
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a dat cea mai frumoasă definiţie a 
negrului: negrul e un fel de 

combinaţie a culorilor care au 
murit împreună dând naştere la 
ceva misterios.  

 Dar rama desenului meu pe 

care l-am înrămat împreună o să-i 

poarte mereu povestea. O să-mi 

ţină de foame. Şi persoanele ţin 
de foame, zicea el. Şi el m-a 

otrăvit cel mai frumos 
din lume. Stomacul 

meu e capelă de fluturi. 
Nu mai e niciun încă. 

Tot Zan m-a învăţat şi 
arta prin încă. Ce artă 
frumoasă! Mă înec 
acum în iluzia unui fum 
necăcios care era odată 
metafora noastră 

nesăţioasă. Respir amintiri despre 
care nu mai ştiu niciun adevăr. 
 Ascultătorule, eu te-am surzit. 

Vorbeam la o frecvenţă prea 
înaltă pentru tine. 
 

 Un ultim mesaj pe care i l-am 

trimis: Ştii. Mi-ai zis odată că 
erai beat. Nu de la alcool. Ci că 
şi arta te poate îmbăta. Şi erai 
beat de mine. Şi te-ai trezit din 

mahmureală. Şi eu vreau să ştiu 
doar de ce. Nu ţi-am scris ca să 
readuc la viaţă metaforă noastră 
moartă, ci ca să-i fac autopsie. 

  

 Şi mă durea. Mă durea că nu 
ştiam de ce plecase. Dar era ca şi 
mort. Vechiul Zan murise. Iar eu 

nu puteam vorbi cu o fantomă, un 
oraş fantomă, eu fiind un 18 



Anul XV, nr. 2 (29) 

cetăţean mult prea patriot ca să 
plece. Dar acum că ştiu de ce, 
rana se închide. Îl uit şi nu vreau 
să o fac. Mă sperie faptul că i-
am uitat deja mirosul. Mă 
îngrozeşte că faţa lui se 
contopeşte cu orice chip străin 
de pe stradă şi se risipeşte. Dar 
mă simt mai bine.    L-am iubit. 

Şi am aflat că iubirea nu e 
neapărat eternă. Şi asta e ceea 
ce mă cutremură de fapt. Şi s-a 

dovedit faptul că apocalipsa nu 
există. Pentru că ascultătorul 
meu a plecat. Pentru că 
apocalipsa era lipsa unui 

ascultător. Dar nu e.  
 Şi îmi doream să fie un 
coşmar, deşi nu ştiam când să 
mă trezesc. Şi acum încă mai 
trăiesc coşmarul doar de teama 
de a mă trezi, după două luni. 
Pentru că Zan era diamantul 
topit al fiinţei mele. Fiinţa lui 
era complet învăluită într-un 

ideal creat de mine, o substanţă 
care definea perfecţiunea. 
Pentru că între mine şi Zan este 
ceva incomplet. Şi în loc să mă 
completez pe mine, îl completez 
pe el, iar el dă pe afară şi eu mă 
înec. 
 Dar mă cutremură o 
întrebare: există dragoste mai 
pură ca aceea în care te rogi 
pentru persoana respectivă fără 
ca ea să ştie? Pentru că o fac, o 
fac în fiecare seară. O fac în 

ciuda a tot. Mă rog pentru el, mă 
rog să îi fie bine, să fie fericit, 
deşi e greu să accept faptul că ar 
putea fi fericit fără mine.  
 

 Păşesc pe coridoarele liceului 
în care urmează să ţin discursul 
pentru Public Speaking. Mă 
îndrept speriată spre sala mea. 
Ard de nerăbdare să văd, să-i văd 
numele alături de al meu pe listă. 
Ard să se aşeze lângă mine. Ard 
să mă ardă din nou apropierea aia. 
Dar nu îl mai iubesc. Sunt 
furioasă. Mă aşez singură  într-o 

bancă de două persoane. Peste 
cinci minute intră Zan. Mă vede, 

îi simt şocul. Eu tremur în bancă. 
Ard şi îngheţ. Ard şi îngheţ. Ard 
şi îngheţ. Nu se aşază lângă mine. 
Mă aşteptam la asta.  
 Mi-am spus discursul liniştită, 
făcând abstracţie de el şi de tot, 
dar nu m-am putut abţine să nu 
mă uit la el când rosteam ultimele 
cuvinte (Şi iubeşte. Iubeşte până 
mori.). Şi-a spus şi el discursul. I-
am pus o întrebare legată de el. A 
răspuns. S-a terminat. Am ieşit pe 
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uşă şi speram că va fi ultima dată 
când îl văd, dar trece pe lângă 
mine, mă priveşte lung, 
depăşindu-mă şi se opreşte în faţa 
mea, cu ochii în lacrimi. 
 -E complicat, rosteşte 
înghiţindu-şi suspinul. 
 Ochii mei s-au umplut şi ei de 
lacrimi. Şi am plecat în timp ce el 
rostea un Scuze! obosit. Am 

plecat aproape alergând. Şi am 
fugit. Şi fugeam tare, din ce în ce 
mai tare. Fugeam de mult prea 

puternicul gând că eu, de fapt, îl 
iubeam. Şi fugeam de gândul că 
aveam să trăiesc mult timp de 
acum încolo în acele două zile. Şi 
fugeam ca să scap de cel care a 
determinat un înainte şi un după 

în viaţa mea. Şi nu fugeam ca să 
uit, fugeam ca să rămână o 
amintire vie, căci noul Zan... 
Noul Zan era o umbră a sa. Noul 
Zan era şi el puternic brăzdat de 
acel după friguros. Noul Zan era 

şi el cu adevărat îngheţat după 
acea zi de vineri, căci totul 
începe şi se termină într-o zi de 

vineri, căci noul Zan mi-era prea 

cunoscut ca să nu-mi devină atât 
de străin. Şi fugeam rugându-mă 
să rămână pe veci un străin 
cunoscut, pe veci al meu străin 
cunoscut. 

  

 Nu vreau să fiu scriitoare 
PENTRU O ZI. Vreau să fiu 
scriitoare PENTRU 

TOTDEAUNA. 
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ANASTASIA SCRIE UN ROMAN…  
 

 fost odată ca niciodată 
o prinţesă pe nume Sia. 
Ea era singură la părinţi 

şi mândră în toate cele. Era 
nespus de frumoasă. Avea ochii 
mari şi căprui, genele erau 
lungi, părul creţ şi castaniu îi 
curgea pe umeri, pielea era uşor 
bronzată, iar pistruii de pe nas 
se înmulţeau tot mai mult. Chiar 
dacă era frumoasă, nu era aşa de 
drăguţă cum o 
credea lumea. 

Avea inima de 

gheaţă… 

Într-o zi, 

pe când se 

certa cu părin-
ţii ei, primiră 
o veste de la 

un prinţ din 
est, că ar vrea 
să vină şi să o 
ia pe Sia de 

nevastă. Îm-
păratul fu foarte fericit la auzul 
acestor cuvinte şi se putea vedea 
în ochii lui că există o şansă de 
a dezlega blestemul  Siei. Prin-

ţul ajunsese în câteva zile la 
palat, iar când o văzu pe Sia se 
minună de frumuseţea ei şi 
atunci şi-a promis că o va ajuta 
să rupă blestemul, chiar dacă va 
trebui să-şi dea viaţa. Dar oare 

va reuşi? 

 

… aşa îşi încheie Anastasia  
capitolul zece din  noua ei carte. 

“Toate fetele vor fi aşa bucuroase 
când se va publica cartea…” , se 
gândi Anastasia. Aceasta avea un 

mare noroc. Mama ei era una din-

tre cele mai îndrăgite scriitoare de 
pe atunci, putea să-i publice 

cartea peste noapte dar cu condi-

tia să fie perfectă. Cuvântul 
“perfectă” îi răsuna Anastasiei în 

cap şi  nu se putea  
gândi la altceva decât 

la povestea ei. Dar, 

daca ar pune puţin 
swag şi acţiune, va fi 
perfectă? “Dar totuşi 
cred că e prea mult”, 
gândi Anastasia. Va 

pune puţină dramă şi 
cartea va fi publicată 
cât vei zice peşte. Dar 
ce va face cu şcoala? 
Din cauză că era prea 
ocupată să-şi termine 

cartea, Anastasia a uitat să-şi facă 
temele, să înveţe pentru teste şi a 
uitat că media i se va strica şi nu 
va mai primi bursa pentru a 

merge la Academia Scriitorilor 

din America la care visa că va  
absolvi… 
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…povestea fu întreruptă de 
unul din nepoţii Anei, scriitoarea  
acestei povestiri. 

-Bunico, chiar aşa ţi s-a 

întâmplat? 

-Exact aşa! spuse Ana. 
-Dar cum ai reuşit să absolvi 

la acea universitate importantă? 
Anastasia o va face? 

-Scumpa mea, trebuie să ai 
răbdare şi vei vedea ce se întâm-
plă. În viaţă ai nevoie de multă 
răbdare, iar acest cuvânt a ajutat-
o pe Anastasia să treacă peste 
toate grijile ei. 

-Atunci voi avea mai multă 
răbdare. Citeşte-mi ce se întâm-

plă mai departe! 
-Îmi pare rău să îţi spun, dar 

vom continua povestea mâine. 

Acum e ora de culcare! 

-Dar nu mai am răbdare!!! 
-Tara, ce ţi-am spus eu îna-

inte? 

-Să am rabdare, îmi pare 
rău…. , spuse ea ruşinată.  
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IONUŢ SCRIE UN ROMAN ... 
 

on a întârziat la întâlnirea 
zilnică din parc. El nu-şi 

ducea niciodată treaba la bun 
sfârşit. Astăzi treaba lui era să 
strângă frunzele şi gunoaiele din 
parc. Săptămâna trecută udase 
gardul viu iar treaba i s-a părut 
istovitoare, dar azi voia să 
termine mai repede ca să nu 
întârzie la o petrecere. Strânge 
cât de repede 
toate frunzele 

într-o 

grămadă şi se 
chinuie de 

unul singur 

să le îndese 
în saci. Se 
împiedică de 
o creangă 
uscată şi cade 
peste 

grămada de 
Frunze, care, 

de fapt 

acoperea o 

groapă... 
     … acestea au fost ultimele 
rânduri din romanul lui Ionuţ 
început cu o săptămâna înainte. 
Deşi avea doar zece ani, îşi 
descoperise o noua pasiune, 

scrisul. Până nu demult, el a fost 
interesat de un joc pe calculator, 

unde nu reuşea să avanseze până 
la etapa următoare pentru a primi 
o recompensă misterioasă. Mama 
lui era bucuroasă că a lăsat-o mai 

moale cu calculatorul şi îl 
încurajă să scrie, citind în fiecare 
seară din romanul pe care avea să
-l termine. 

    Prietenii săi au observat că în 
ultima vreme nu s-a mai jucat 

împreună cu ei, iar asta i-a făcut 
ca şi ei să înceapă să compună. 

Unii s-au apucat de poezii, altii de 

romane de aventură, iar alţii au 
rămas la ce erau, criticându-l pe 

Ionuţ. În următoarele zile şi 
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săptămâni el a fost preocupat cu 
noua lui pasiune… 

…dar fără să bănuiască  niciun 

moment că el nu exista cu 
adevărat, că este doar un personaj 
din scurta mea povestire… Iar 

a c u m  s u n t 

nehotărât, nu ştiu 
dacă să-l las să-şi 
termine romanul 

s a u  s ă - ş i 
găsească o nouă 
pasiune. Dar mai 

întâi îmi verific e
-mailul şi văd un 
mesaj marcat ca 

important de la 

un fost coleg de 

f a c u l t a t e : 

" S t i m a t e 

d o m n u l e 

I o n e s c u ,  t e 

i n v i t ă m  s ă 
participi la întâlnirea de zece ani 
de la asolvirea Facultăţii de 
Litere"  

Bogdan Mitru, 

cls. a VII-a A 21 



Anul XV, nr. 2 (29) 

ANA SCRIE UN ROMAN…  
 

urioasă, prințesa 

Anastasia privea atentă 
la curajosul cavaler care se 

pregătea de luptă. Anastasia 
abia aștepta să se termine lupta 
pentru a putea vedea chipul 

cavalerului după ce își scoate 

casca.  

 "Săbiile sus!"; "Pregătiți-

vă!"; "Atacați!" se auzea în ecou 
în momentul în care cavalerul 
atacase adversarul feroce cu un 

buzdugan în mână, înalt și 

amenințător. Prințesa își făcea 
griji că nu va afla cine este 
cavalerul. Privirea fiorosului 

exprima ură față de cavaler. 

Cu o singură mișcare a 

mâinii, cavalerul îi tăie capul 
marelui fioros și sări pe 
armăsarul său alb. Anastasia se 
ridică în picioare și vântul îi fură 
batistuța albă cu danteluță, dar 
cavalerul nu e cavaler dacă nu 
face o prințesă fericită. Îi prinse 
batistuța și se îndreptă călărind 
spre porțile marelui castel din 

care Anastasia ieșea grăbită cu 
zâmbetul pe buze. 

-Cred că aceasta vă aparține, 

Maiestate! rosti cavalerul mândru 
aplecându-se în fața 

preafrumoasei prințese. 
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-Așa este! Aș putea să văd 
chipul celui căruia îi datorez 
multumirile mele? 

-Maiestate, dacă ați vedea nu 

ar mai fi un mister, nu-i aşa? 

Rostindu-și  ultimele 

cuvinte, cavalerul sărută mâna 
domniței și îi puse batistuța în 
mână după care se îndreptă spre 
ieșirea din castel călărind 
triumfător. 

-Mulțumesc! fu cuvântul 
rostit de Anastasia care făcuse 
cavalerul să se oprească 
zâmbind! 
     -Poate că uneori misterele 
trebuie rezolvate! spuse 

cavalerul după care își arătă 
chipul.  

De îndată prințesa se 

îndrăgosti și încercând să nu 
arate asta spuse: 

-Poate că uneori batista este 
prinsă de cavalerul potrivit! 

Zâmbind, cavalerul o trase 
pe Anastasia pe cal și o duse în 
regatul său pentru a trăi fericiți 
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până la adânci bătrâneți… 

… şi așa Anișoara își 

termină romanul de dragoste pe 
care și-l închipuia ori de câte ori 
închidea ochii. Dar în loc de 
cavalerul chipeș al Anastasiei, 

Anișoara nu-ș  închipuia nimic 
altceva decât pe colegul ei 
Andrei, după care era moartă. 

Dis-de-dimineață, Anișoara 

se pregătea de școală. Înainte de 
a pleca la școală, își verifică 
telefonul, erau mici 

probabilități, dar 

existau ca 

Andrei să îi fi 
scris vreun 

mesaj. Ajunsă la școală fata de 
numai 

treisprezece ani 

așteptă ca 
Andrei să intre 
pe holul școlii 

să poată să își 

arunce "batista", 

adică șervețelul. 

Zis și făcut. 
Batista pe jos, 

iar Andrei se 

grăbi să o ridice. 
-Anișoara, asta 

este a ta! 

Poftim! 

-Oo! Mulțumesc! Nici nu am 

observat, norocul meu că ai fost 
aici să o ridici! 

Anișoara era toată un 
zâmbet. Nu și-l imagina pe 
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Andrei numai în armura de 
cavaler! Ochii ei sclipeau și erau 

ațintiți spre ochii verzi ai lui 

Andrei. 

-Mă întrebam dacă vrei să ne 
plimbăm cu bicicletele după școală, rosti Andrei care abia mai 
rostea un cuvânt în plus de 
emoții. 

-DA! Desigur! Abia 

aștept!!... 

… era deja noapte iar Ana 
încă lucra la romanul ei, singura 
care lucra cu adevărat la roman. 
Încerca să o facă pe Anișoara să 
fie fericită cu Andrei. Imediat 
după ce Anei îi venise ideea să îi 
scoată la o plimbare cu bicicleta, 
își băuse ceaiul și apoi se întinse 
în pat adormind cu zâmbetul pe 
buze din simplul fapt că 
următoarea zi avea să creeze o 
plimbare cu bicicleta 

nemaipomenită… 

 

Ana-Maria Cuciula, 

cls. a VII-a D 
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Lumea fascinantă a cărţilor 

Cartea este o lume magică, 
fantastică, ca un basm. Ea îţi 
aduce culoare în viaţă, îţi 
înveseleşte ziua. Când o citeşti, 
simţi că eşti într-o lume 

imaginară. O carte înfloreşte şi 
prinde viaţă atunci când cititorul 
o deschide. O carte este ca o 

vioară care cântă şi aduce 
veselie şi viaţă în lumea 
cititorului. 

        Aşa simţea şi Mihai, un 
adolescent de clasa a VII-a, 

când o avea în mână şi o citea. 
Pentru el, cartea nu era doar un 

obiect cultural, o scriere, era un 

adevărat univers al imaginaţiei 
care îl teleporta în altă lume. 
Mai presus de acestea, cartea 

reprezenta cel mai bun prieten 

pentru el. Şi spun prieten, 
pentru că, înainte de toate, 
prietenii ne ascultă, ne înţeleg, 

ne fac să ne simţim mai bine, aşa 
cum refugiul pentru Mihai îl 
constituia cartea. Prefera lumea 

imaginară a cărţilor lumii reale, 
plină de incertitudini, de 
nesiguranţă, de respingeri. 
        Când începea să citească o 
carte, Mihai nu o mai putea lăsa 
din mâini. Când se culca sau 
mânca, o lăsa pe raft, frumos 
aşezată, luând-o din nou când 
avea timp. Citea pentru a 

descoperi noi aventuri, pentru a 

afla ce se 

va întâmpla 
mai departe 

c u 

personajele 

care îi erau 
prieteni.   

        

Întotdeauna 
o nouă 
carte era ca 

un nou 

început pentru el. Iar acel început 
trebuia să fie la fel sau mai 
frumos decât cel precedent. Avea 
mari emoţii să descopere în ce 
alte aventuri va participa. Pe 

parcursul paginilor și capitolelor 

devenea mai interesat şi mai 
prezent în acea lume. Acolo, 
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departe de toate problemele din 

viaţa reală, trăia un adevărat 
basm în care se lupta cu răul, 
participa la noi aventuri, suferea 

când un personaj murea sau eşua 
şi se bucura de o victorie sau o 
descoperire. La finalul fiecărei 
cărţi se întrista pentru că trebuia 
să revină la realitate, dar în 
acelaşi timp era impresionat de 
ce a văzut şi nerăbdător pentru un 
nou început, o nouă luptă, o nouă 
aventură.  
        Cărţile l-au ajutat pe Mihai 

să devină un autor creativ, 
original, fiind olimpic la limba 

română, diferenţiindu-se mereu 

de colegii săi prin compunerile 
sale unice. Pasiunea lui Mihai 

pentru lectură era atât de mare 
încât şi-a creat propria sa lume 

imaginară în care personajele 
urmau viaţa pe care el şi-o dorea. 

 

Marta Stepanov,  

clasa a VII-a E   
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Cine are nevoie de albine? 

 Era o zi frumoasă de 
nceput de primăvară, iar 

Răzvan era pe câmpul din fața 

casei sale, jucându-se cu 

prietenii. La un moment dat, 

observă că pe lânga el, zbura o 
albinuță. Răzvan nu o băgă n 

seamă, dar după puțin timp, 

albinuța l-a nțepat. Supărat, 
Răzvan a fugit la mama lui care 
l-a bandajat și l-a asigurat că o 
să i treacă. Copilul nu nțelegea 

de ce mama lui nu părea 
ngrijorată de nțepătură, atâta 
timp cât știa că el era alergic la 
veninul de albine.  

 Seara, când să 
adoarmă, Răzvan se gândi 
cât de bine ar fi să nu 
existe albine care să l 

înțepe. D i m i n e a ț a  

următoare, ieși în curte să 
și alinte câinele. Atunci, 
observă că vecinul său, 
care avea stupi cu albine, 

era îngrijorat. Băiatul, din 
politețe l intrebă ce s-a 

ntâmplat. Vecinul i spuse că i-
au roit toate albinele. Băiatul, 
mirat, se întrebă cum de au roit 
chiar toate albinele. Asocie 

această ntâmplare cu gândul lui 
de noapte trecută. Dar era 
convins că acela era doar un 
gând, fără legătură cu realitatea, 

așa că și continuă joaca fără 
grija că ar putea fi înțepat de vreo 

albină. După câteva zile, auzi la știri că se vorbea despre dispariția 

albinelor. Atunci iși dădu seama 
că albinele dispăruseră n toată 
lumea, nu doar n cartierul său. 
Dar lui Răzvan, tot nu i prea 

păsa. El credea că se va rezolva 
cumva și că până la urma urmei 
dispariția lor nu putea dăuna 
foarte mult. Mai trecură câteva 
săptămâni și în sfârșit veni și 

vara. Răzvan era foarte fericit. 
Putea să guste primele cireșe și 

primele căpșuni. Problema era că 

trebuia să le cumpere. Dar 
necazul dispăru imediat ce 
Răzvan auzi că mama lui urma să 
meargă la piață să cumpere 
minunatele fructe. Era foarte 

nerăbdător. Mama s-a ntors, dar 

avea plasele goale. n piață nu 
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erau cireșe și nici căpșuni. 

Mama i-a povestit că s-a ntâlnit și cu alți oameni care erau n 

căutarea fructelor de nceput de 

vară, dar nici ei nu le-au găsit. 
Răzvan și-a amintit de tufele de 

zmeură din curtea sa. În 
primăvară, tufele au fost pline cu 

flori și se aștepta să fie 
încărcate cu fructe. Spre 
dezamăgirea lui, a găsit doar 
câteva boabe de zmeură, pe 
care trebuia să le împartă cu 
niște gândăcei verzi și 

puternic mirositori. Băiatul a 
nceput să plângă. Vecinul 
lui l-a văzut și i-a spus că 
lipsa albinelor face să 

dispară fructele, apoi plantele, 
apoi însăși viața. A deschis ochii și plâns, dar fericit... a înțeles că 
a fost doar un vis urât. 
 Urma înțepăturii abia 
dacă se mai vedea.  
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Cel mai bun prieten 

A fost odată o fetiță pe nume 
Carmen care era elevă în clasa a 
V-a. Ea nu avea niciun prieten 

deoarece toți o credeau o 

tocilară. Era însă mica stăpână a 
unui cățeluș Bichon pe nume 

Toto, care era singurul său 
prieten real. 

      Într-o zi, când Carmen a 
ajuns acasă de la școală, Toto a 
întâmpinat-o, dar nu cum făcea 
de  obicei. În loc să-i sară în 
brațe, a stat pur și simplu în fața 

ei și a așteptat. Carmen i-a spus 

ce i s-a întâmplat la școală. 
Toto o asculta ca de obicei, dar 

parcă de data asta o și putea 

înțelege. Când fetița termină 
povestea, Toto făcu ceva de 
neînchipuit: vorbi cu ea. Ce i-a 

spus nu știm, dar știm că i-a 

spus ceva... Câteva zile au fost 
plăcute pentru Carmen deoarece 
avea în sfârșit un prieten de 

vorbă. 
     - Dar cum de ai ajuns să fii 
un câine vorbitor? 

    - Eu nu am fost întotdeauna 
un câine, eram și eu un copil 

normal ca și tine, dar într-o zi 

am dat 

de o zână rea care a vrut să mă 
transforme în câine deoarece îi 
făcusem ceva de neiertat. 
    - Dar ce-ai făcut? 

    - Asta nu știu. Nu a zis decât 
„... pentru ceea ce mi-ai făcut vei 
plăti cu vârf și îndesat...” 

    - Trebuie să mergem la zâna 
cea rea și să o rugăm să te 
preschimbe înapoi om! 
      Ș i spunând acestea, cei doi 
prieteni au pornit spre palatul 

zânei, nu pe jos, cum ați crede, ci 

prin aer... nu cu avionul, ci călare 
pe un Pegasus alb ca laptele. Dar 

unde este Toto? A fugit sau a 

dispărut ori poate a fost răpit? De 
fapt niciuna din aceste variante. 

Toto era chiar acolo... nu pe 

Pegasus... Toto era chiar 

Pegasusul. 

       Dacă știți că unicornii fug ca 
vântul, să știți că frații lor 

înaripați zboară și mai repede. În 
cinci minute au și ajuns în fața 

castelului zânei. Era un castel de 
marmură neagră, construit în stil 

Anotimpurile copilăriei 

gotic și cu trei sute șaizeci și 

cinci de camere, una pentru 

fiecare zi. Pe atunci anii bisecți 
nu existau... Dar înapoi la 
povestea noastră... 
        - Toto, devino iar un câine! 
       O lumină puternică a orbit-o 

pentru o secundă pe Carmen, 
apoi în fața ei se afla cățelul cel 

mic și pufos. Când au intrat, nu 
mică i-a fost surpriza: a văzut-o 

pe... Ana. Aceasta era sora mai 

mică a lui Carmen. Ea purta o 
brățară nouă bătută cu safire. 
Carmen a distrus brățara și 

spiritul zânei rele, care era prins 
în brățară, s-a pierdut pe vecie. 

Instantaneu, Bichonul Toto s-a 

transformat într-un băiețel 

simpatic de vârsta și înălțimea lui 

Carmen. A fost mare bucuria. 

       Cei trei juniori ai familiei, 

Carmen, Ana și noul lor frate, 

Toto, s-au întors acasă înainte de 
cină și astfel părinții nu au știut 

nimic vreodată. 
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O POVESTE OBIȘNUITĂ 

 Era o zi normală, ca 

oricare alta, fără nimic special 

ce se putea întâmpla. Bine, bine, 

exagerez acum, doar ca să vă 

conving că e totul banal, ca apoi 

dintr-o dată să apară ceva sau 

cineva care să uimească total 

cititorii. Așa sunt toate 

poveștile, nu? Greșit. A mea nu 

este așa. Sau poate din nou 

încerc să vă induc diferite idei. 

Ca să nu se întâmple asta, vă las 

pe voi să decideți dacă aceasta 

este o poveste ca toate celelalte 

sau e diferită și vă 

luminează puțin ziua 

sau măcar vă face 

plăcere să o citiți. 
 Revenind, 

eram la ideea că totul 

e normal și chiar așa 

era. Doar o altă zi din 

viața mea în care nu știam ce să fac. M-

am trezit, am mâncat și apoi am 

așteptat să se întâmple ceva 

special. Până aici nimic 

deosebit, nu-i așa? Stăteam și 

mă gândeam dacă aș putea face 

ceva în ziua respectivă 

sau aleg să o petrec pe 

canapea. 

 Exact atunci 

primesc un telefon de la 

prietena mea, Anamaria, 

care îmi spune că se 

organizează o excursie la munte. 

Fericită, întreb când se 

desfășoară, iar Ana îmi răspunde 

că este chiar în acea zi. Văzând că 

totuși nu am ce face, am decis să 

plec în acel moment spre locul 

unde trebuia să fiu.  

 Ne-am întâlnit toți și am 

pornit spre drum. Urcasem ceva 

kilometri și deja eram pe versant. 

Mă bucuram că eram acolo, dar 
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simțeam că nu mai pot face 

niciun pas. Am continuat până la 

urmă, alături de prietenii mei. 

Mergeam, iar la un moment dat 

m-am abătut de la drum,   

lăsându-mi colegii să meargă 

înainte. M-am oprit deoarece 

observasem ceva ciudat 

pe versantul muntelui. 

Era o totală explozie de 

culori pe iarbă. Violet, 

roșu, galben, verde, 

albastru, rozaliu, 

turcoaz, toate culorile 

erau amestecate pe acea 

parte de iarbă care, am 

realizat apoi, că 

ascundea un fel de trapă din 

lemn, cu niște culori ca ale ierbii, 

destul de veche și trecută prin 

timp. Părea că nu e prima dată 

când a fost descoperită fiindcă 
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ușile trapei erau puțin forțate. 

Curioasă, am deschis trapa și 

am coborât cu atenție. Scările 

erau din piatră și duceau într-un 

pasaj care intra în mijlocul 

muntelui. Pânzele de păianjen, 

praful și un mic coridor mă 

mai împiedicau să ajung în 

camera principală.  

               Am trecut prin 

toate acestea și am ajuns într

-un fel de odaie care avea 

pereții din piatră. Fiecare 

perete arăta diferit și avea 

câte o bibliotecă. În mijlocul 

camerei era o masă cu tot felul 

de notițe care păreau a fi scrise 

recent de un om cu foarte multe 

cunoștințe în domeniul științei. 

Am răsfoit câteva cărți din 

fiecare bibliotecă și am observat 

că toate începeau cu o poezie 

diferită. Din neatenție, am lăsat 

cărțile deschise după ce am citit și am observat că poezia se 

continua dintr-o carte în alta. Pe 

o pagină din fiecare carte erau 

scrise câteva cuvinte pe care le 

urmau alte cuvinte de pe o altă 

pagină formând astfel poezia 

întreagă. Mi-am dat cu greu 

seama ce era scris, dar     într-un 

sfârșit am reușit să leg cuvintele și 

să o citesc. Ea suna cam așa: 

 

„Dacă visul îl vei căuta,  

Îți spun din experiența mea, 

Nu vei putea să-l găsești 

Doar cu o zână ai să reușești 

Dorința să ți-o împlinești.” 

 Nu prea înțelesesem cine a 

scris și ce a vrut să spună cu asta, 

dar apoi mi-am dat seama că era 

vorba despre niște dorințe pe care 

puteai să ți le pui. La fel ca poezia 

scrisă pe mai multe pagini mi-am 

scris și eu dorințele. Când am 

închis ultima carte, un val mare și 

auriu a înconjurat camera, 

umplând-o cu sclipici și stele. Nu știam ce se întâmplă, dar arăta 

minunat totul. Valul s-a 

preschimbat într-o frumoasă zână 

cu o rochie aurie. Fără să apuc să 
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zic sau să fac ceva, zâna mi-a 

spus că acolo este un laborator al 

unui vrăjitor și că nu ar trebui să 

mai vin. Apoi, mi-a luat cărțile, s

-a preschimbat înapoi și m-a 

învăluit cu un val de sclipici care 

m-a amețit total. 

 Ceață... niște copii erau 

pe lângă mine... vedeam cerul 

senin și soarele. După ce m-

am trezit din starea de 

amețeală, prietenii m-au ridicat și mi-au spus că m-am odihnit 

cam mult. Eram puțin confuză 

așa că am stat și m-am gândit 

la ce s-a întâmplat. Nu-mi mai 

aminteam decât că am intrat 

într-o cameră ciudată, în rest 

absolut nimic. Prietenii m-au 

luat, am coborât de pe munte și 

am ajuns la poale, de unde 

trebuia să merg acasă.  

 Ajunsă, m-am trântit pe 

canapea gândindu-mă la dorințele 

pe care mi le pusesem în camera 

ciudată. Dacă se vor împlini... 

dacă nu... și... așa... m-a luat 

somnul. Visele mă cuprindeau 

ușor, alungându-mi gândurile și 

făcându-mă să uit tot ce se 

întâmplase. 

28 
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DIN LUMEA CELOR CARE NU CUVÂNTĂ… 

Furnicuța Hărnicuța 

 

       Peste drum de casa moșului 

sub o frunză stătea și plângea 

furnicuța Hărnicuța, verișoara 

fluturelui și soția bondarului. 

Plângea cu lacrimi mari și dese. 

     - Unde-i? Unde-i pătuțul 

meu? Vântul e supărat pe mine 
că stau mai mult cu unchiul 
Soare. 

       - Nu mai plânge așa, ș-apoi 

dacă nu l-a luat el? Pat furat de 

vânt? N-am mai pomenit așa 

ceva! o liniști verișorul ei, flu-

turele.  

        - O petală de trandafir fru-
moasă și catifelată, un roșu in-

tens... Mi l-a luat bondarul de 

ziua mea de la albina Florina. 

        - Sigur a luat albina patul!! 

spuse hotărât fluturașul. 

        - Da?? 

        - Da! Mereu a fost invidio-

asă și răutăcioasă! 
       - Ai dreptate... Mă duc la ea 

chiar acum. 

        - Du-te și găsește hoțul! Să 
o pedepsești!! 

        Furioasă, Hărnicuța se în-

dreptă spre magazia Florinei. 
Vântul privea tot necazul provo-

cat și  râdea. Între timp furnica 

ajunse la Florina: 

        -TU!!  

        -Eu?! 

        -Da, da tu! Doar tu ai putea 

avea invidia mai mare decât tine! 

Mi-ai furat micuțul pat și am 

venit să-mi fac dreptate. 

       - Ei na! N-am făcut-o eu, 

pentru că am abonament la tran-
dafir și îmi pot lua câte paturi îmi  

doresc. Dar... îți pot spune cine a 

făcut-o. 

      - Spune! Spune-mi! și furnica 

înaintă un pas spre albină. 
        - Păi... Vântul îmi e prieten, 
a spus că mereu ieși din casă doar 
la soare, la vânt nu. A mai  pus că 
o să se răzbune. 
        Furnica a ieșit afară și știa 

că singură nu își poate rcupera 

pătuțul de la însuși vântul, așa că 
a chemat soarele în ajutor. 

Prietenos și voios, soarele fu de 

acord și deveni din ce în ce mai 

puternic până când vântul a fugit 
departe. Pătuțul moale se lăsă 
ușor pe iarbă unde îl așteptă 
nerăbdătoare Hărnicuța. 
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       Chemă fluturii, albinele, țânțarii, bondarii, buburuzele și 

licuricii la petrecerea ei. Întinse o  

măsuță din bețișoare și se bu-

curau împreună de toate fărâmi-
turile adunate. 

    Ana-Maria Cuciula,  

cls. a VII-a D 

 

Minifest 

  

   O dată pe an micile viețuitoare 

iși sărbătoresc existența la Mini-

fest, unde toate insectele de pe 

pământ se întâlnesc și petrec. 

Unora dintre ele le place să facă 
mai mult decât să stea și să 
mănânce, vor să ofere un adevă-
rat spectacol ca totul să iasă per-
fect. 

       Mai întâi se pregătesc prăji-
turile care sunt gătite de albine cu 29 
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minimâncare de la firma “Mini” 

înființată de furnici. După 
acestea sunt pregatite mesele, 

scaunele și scena. Apoi buburu-

zele se ocupă de invitații petre-

cerii și cu aranjamentele și 

decorurile. Astfel, când totul e 

pregătit, la Minifest vine trupa 

“Minins” formată din țânțari și 

cărăbuși, care ajută la sunetul 
instrumental. Un greier este 

solistul, un bondar este dirijorul, 

iar licuricii sunt cei ce se ocupă 

de lumini atunci când începe 

seara. 

        Așadar, Minifestul este săr-
bătorit o dată pe an, iar dacă 
sunteți interesați, sunteți    bine-

veniți și știu că sunt eu o muscă 

bătrână, dar mă țin tare ca să ne 
întâlnim anul viitor… 

                                                                                         

Emanuel Lugojan,  

cls. a VII-a D 

  

 

Lumea celor şapte 
fluturi 

 

     După Pădurea Norocului, în 
apropierea Lacului 

Poveştilor se afla o 
adevărată lume a mi-
cilor vieţuitoare. Şi 
cei mai speciali şi re-
numiţi de acolo erau 
cei şapte fluturi. Pe 
lângă ajutorul pe care 
îl ofereau tuturor vie-

ţuitoarelor, fiecare dintre ei a aju-
tat o prinţesă când a avut nevoie.  
       Primul fluture a ajutat-o pe 

Cenuşăreasa prin trimiterea zânei 
bune la ea. Al doilea le-a spus 

celorlalte animale să îi arate Albei
-ca-Zăpada drumul spre casa piti-
cilor. Al treilea le-a adus cele ne-

cesare zânelor pentru creşterea 
Aurorei. Al patrulea i-a spus 

Sfeşnicului şi doamnei Ceainic 
să o înveţe pe Bestie cum să se 
comporte cu Bell, că altfel vraja 
se va îndeplini. Al cincilea i-a 

dat dervişului inelul care l-a 

protejat pe Aladin când a 

pătruns în grotă, astfel după 
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ceva timp el a cunoscut-o pe Jas-

mine. Cel de-al şaselea l-a trimis 

pe Flynn la Rapunzel şi a ajutat-o 

să iasă din turn. Cel de-al şap-
telea îi spunea pescăruşului unde 
să găsească obiecte de-ale 

oamenilor pentru a le da lui 

Ariel.  

        Deşi ei au fost acolo când 
ele au avut nevoie, niciuna nu a 

ştiut despre existenţa lor pentru 
că fluturii le-au ajutat prin inter-

mediul micilor vieţuitoare cum ar 
fi: albinele, furnicile, greierii şi 
bondarii.                       

                   Sara Curtu,  

cls. a VII-a D 30 
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Întâlniri cu fizica... 

Topire: Am scos tava cu 

cuburi de gheață din congelator și am uitat să o pun la loc. 
Mama m-a certat fiindcă am 
inundat bucătăria. Gheața s-a 

topit.  

Condensare: Norii se 

formează prin condensare. Apa 
se evaporă din mări sau oceane, 
apoi se condensează și devine 

nor. 

Convecția: Am pus o oala 

cu apă la fiert și i-am pus 

capacul. Are loc convecția. 

Radiația: Atunci când afară 
e soare, chiar și cu geamul 

închis, elevilor din clasă le va fi 

cald, deoarece căldura soarelui 
se transmite prin radiație. 

 

Alessandra Badescu,  

cls. a VIII-a C 

Curcubeul 

 

Curcubeul este o armonie de 

culori, plin de magie şi frumuseţe. 
El uimeşte lumea când apare pe 
cer. Curcubeul se formează prin 
dispersia luminii Soarelui pe 

picăturile de apă din aer. El are 
şapte culori: roşu, portocaliu, 
galbem, verde, albastru, indigo, 

violet.  

Alexandru Ailincăi,  
cls. a VII-a B 

 O picătură de apă în cer 
albastru.  Lumina se dilată şi cade 
în culori pe tâmpla pământului. 
Închid ochii, mă hrănesc cu 
lumina. Totul a fost creat din 

cuvânt. Totul  este un cuvânt 
infinit, infinitul este mai departe 

de stele şi de vise, este mai 
departe de lumină şi se 
metamorfozează în nimic. 
Nimicul este infinit.  
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 Gene  se  des ch i d . . 

Curcubeu toate culorile pe care le 

putem vedea în lumea aceasta. 
Toate florile în curcubeu. Un 
curcubeu al gândului. 
 Ai observat că s-a cam 

dus vopseaua de pe  vorbele tale 

şi în locul ei apar flori de 
mucegai  ce  dau drumul 

polenului, ce dau drumul 

rădăcinii. Cu petale ce zboară, cu 
viaţa ce moare şi înfloreşte. 
 Cer albastru, iarbă verde , 
nori de catifea, soare izbitor, 

aşchii de culoare, cald. Vara? 
Nu... sau cel puţin nu descrisă aşa 
ci... iubire, renaştere, dezamăgire, 
lacrimi, zâmbete, amintiri de 
neuitat şi neuitate sclipiri în ochi, 
ochii tăi şoptind culoare.  
 Roşu de la sânge... 
sângele de neam  ce îţi curge în 
vine.  

 Oranj de la coaja de 

portocală ce ţi-a creat mirosul 

copilăriei şi zâmbetul în colţul 
obrazului. 

 Galben de la Soarele ce 

luminează ziua ochii tăi, iar 
nopatea transcende lumina 

stelelor şi a Lunii. 
 Verde de la frunzele ce se 

uită curios la părul tău castaniu. 
 Albastru de la frica rece şi 
nepăsătoare. 
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 Indigo de la uitarea ce o porţi în 
cuvinte, de la  superficialitatea îngheţată a 
sufletului tău. 

 Violet de 

l a  i u b i r e a 

liniştitoare cu 
parfumul de liliac 

pe care îl respiri la 
pieptul mamei.  

 ROGVAIV. Viaţa sentimentelor, a trupului, 
a cuvnitelor, moartea tristeţii. Deschid genele. 
Lumina se dilată...curcubeu. 

Ioana Jinga,  

cls. a VII-a A 

Culori calde, culori reci 

Toate sunt în ordine 

Aşa cum ar trebui să fie 

După ploaie apare 

Din norii întunecaţi 
Soarele vioi care 

pune strălucire în 
culori 

Are formă de arc de 
cerc 

S e  n u m e ş t e 
curcubeu. 

Tiya 

Grosseck, 

cls. a VII-a D 

 

 

Rebeca 

Florescu,  

cls. a VII-a B 

Estera 

Pituţ,  
cls. VII B 
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Luiza Tănase,  
cls. a VII-a C 

 

Fenomene fizice întâlnite 
în filmul Everest 

În film, un fenomen 
meteorologic neobișnuit a făcut 
ca nivelul de oxigen din aer sa 

scadă brusc cu aproximativ 
14%. 

În cel mai înalt punct din 
lume temperatura coboară la -

40 de grade iar nivelul de 

oxigen scade sub 60%. 

Condițiile care clasifică o zonă 
drept „zona morții” se aplică 
Everestului la altitudini de peste 

8.000 m, fiind foarte dificilă 
supraviețuirea. Temperaturile 

pot atinge niveluri foarte 

scăzute, având ca rezultat 
degerături ale oricărei părți a 

corpului expuse la aer. Deoarece 

temperaturile sunt atât de mici, 
zăpada este înghețată în anumite 
zone și alunecarea și căderea în 
p r ă p a s t i i 
const i tuie  un 

pericol mortal 

s u p l i m e n t a r . 

V â n t u r i l e 
puternice de la 

aceste altitudini pe 

Everest sunt și ele 

o amenințare. 

P r e s i u n e a 

atmosferică pe 

vârful Everest este 
aproximativ o 

treime din cea de 

la nivelul mării, ceea ce înseamnă 
că în aer este doar o treime din 

Anotimpurile copilăriei 

oxigenul disponibil la nivelul 

mării. Nimic nu te poate pregăti 
ce urmează, pentru că oamenii 
nu sunt făcuți să funcționeze la 

altitudinea de croazieră a unui 
Boeing. Corpurile noastre mor 

la propriu. 

Ne sunt prezentate foarte 

bine riscurile ascensiunii şi 
senzaţiile alpiniştilor în luptă cu 
frigul extrem, dar şi cu aerul 

rarefiat de la înălţime, locul în 
care oamenii nu au fost 

concepuţi să funcţioneze, 
aceasta fiind cauza necesităţii 
tuburilor de oxigen. Nivelul 

scăzut al oxigenului disponibil 
are un efect direct asupra 

saturaţiei cu oxigen a sângelui. 
Aceşti curenţi bruşti pot 

duce foarte mult aer în sus pe 
versantul muntelui, reducând 
presiunea atmosferică.  

 

Maria Popescu,  

cls. a VIII-a A 
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CHIMIA VIEŢII 

Chimia vieţii, sau biochimia, 
studiază reacţiile chimice care au 
loc în organismele vii. Acestea re-

spectă aceleaşi legi ca şi celelalte 
reacţii chimice, dar sunt mai com-
plexe. 

Chimia vieţii studiază ansablul 
reacţiilor care au loc în organisme-
le vii, mai ales în unităţile lor de 
bază, celulele.  

Oamenii şi animalele îşi iau ener-
gia din alimentele pe care le 

consumă (energie chimică). Ali-
mentele sunt transformate printr-un 

ansablu de reacţii chimice, care au 
loc mai întâi la nivelul aparatului 

digestiv (digestie) şi apoi la nivelul 
celulelor (respiraţia celulară). 

Anumite plante şi microorganis-
me (fiinţe vii microscopice) îşi 
găsesc altfel energia de care au 
nevoie. Pentru a se hrăni, ele trans-
formă energia luminii solare printr-
un proces complex  de reacţii chi-
mice numit fotosinteză. 

Digestia este un proces chimic. 

În aparatul digestiv, alimentele 

sunt descompuse în mici molecule 

numite substanţe nutritive. Aceste 

substanţe nutritive sunt apoi trans-
portate de sânge până la celule, 
unde suferă alte transformări. 

Principalele substanţe nutritive 
sunt lipidele şi glucidele. Lipidele, 

numite şi “ “grăsimi”, provin din 
materiile grase cum ar fii uleiurile 

vegetale sau untul. Ele aduc orga-

nismului carbon şi hidrogen. Gluci-
dele, numite şi “zaharuri”, se divi-
zează în zaharuri rapide şi zaharuri 
lente. Primele sunt conţinute în 

miere, fructe, dulceţuri şi ciocolată. 
Asimilate direct de organism(adică 

transformate în energie), ele aduc 

organismului energia necesară unui 
efort fizic solicitant şi rapid. Cel de-

al doilea tip se găseşte în cereale
(grâu, orez, porumb). Ele nu sunt 
direct asimilate de organism şi cons-
tituie o sursă de energie de mai lungă 
durată. Toate glucidele sunt bogate 

în carbon, hidrogen şi oxigen. 
Vegetale sau animale, toate celule-

le respiră: aceasta este respiraţia 
celulară. Ele absorb dioxigen (O2) şi 
elimină dioxid de carbon (CO2). 

Dioxigenul serveşte la “arderea” ali-
mentelor printr-o reacţie de oxidare. 

Această reacţie  se derulează în 
mai multe etape. Glucoza (zahărul)
de pildă, este mai întâi transformată 
într-o moleculă mai simplă, acidul 
piruvic.                      

Mitocondriile, elementele celulei 

responsabilă de respiraţia celulară, 
descompun acest acid în dioxid de 
carbon şi hidrogen. Dioxidul de 
carbon este eliminat de celulă: 
hidrogenul se combină cu oxigenul 
care intră în organism atunci când 
respirăm, dând apă. 

Ansamblul acestor reacţii degajă o 
mare cantitate de energie. Aceasta 

este stocată în mici molecule 
specializate, care o eliberează în 
funcţie de nevoile celulei. 

Plantele cu clorofilă se hrănesc 
absorbind apă şi dioxid de carbon 
din aer. Pentru aceasta, ele folosesc 

energia luminii solare: acest proces 

se numeşte fotosinteză. În timpul 
lui, se degajează dioxigen. 

Anotimpurile copilăriei 

Fotosinteza se derulează în două 
faze principale. Ziua, plantele 

captează energia solară. Cu ajutorul 
clorofilei şi a altor pigmenţi prezenţi 
în frunzele lor, ele folosesc această 
energie pentru a descompune apa pe 

care o absorb în hidrogen şi oxigen. 
Noaptea, hidrogenul ajută la 
reducerea dioxidului de carbon şi la 
producerea de glucide, care vor 

hrăni planta.  
Funcţionarea acestei mici “uzine 

chimice vii” depinde de condiţiile 
exterioare, în special de cantitatea 
de lumină solară şi de temperatură. 
Termeni bio-chimici: 

*celulă=cel mai mic element 
constitutiv al unei fiinţe vi. O celulă 
este în general înconjurată de o 
membrană. În interior se găseşte 
nucleul şi citoplasma conţinând 
diferite organite(mitocondrii). 

*clorofilă=pigmentul verde din 
plante care captează energia 
razelor solare, necesară 
fotosintezei. 

*fotosinteză=proces în timpul 
căreia plantele, datorită clorofilei, 
fabrică(sintetizează)glucide, 
folosindu-se de apă, dioxid de 
carbon şi energia razelor solare. 

*glucid=denumire dată de 
chimişti unei substanţe organice 
numită în mod curent zahăr. 

*lipid= denumire dată de 
chimişti unei substanţe organice 
numită în mod curent grăsime. 

*substanţă nutritivă=substanţă 
conţinută în alimente, care poate fi 
utilizată direct de organism, fără a 
mai fi transformată. 
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"Fluture" cosmic - captat de telescopul Hubble 

Telescopul spațial Hubble 

a surprins o imagine a cărei 
formă sugerează un 'fluture' 
cosmic, secvență foarte atrac-
tivă din punct de vedere vizual 
datorită multitudinii de culori în 
care telescopul poate reda 

imaginile surprinse. 

Potrivit Agenției Spațiale 

Europene, telescopul Hubble a 

identificat o stea mai mare care 

se apropie de sfârș itu l 

existenței sale ș i a început deja 

să-ș i elimine straturile exte-

rioare de gaz în spațiul cosmic 

cu o viteza de 620.000 de mile 

pe oră. Pe de altă parte, o stea 
mai mică, parteneră, a evoluat ș i 

s-a transformat într-o mică stea 
pitică albă. 

Orbita stelei muribunde, îm-

preună cu cea a piticei albe, 
preiau gazul pe care cele două 

stele îl ejectează într-o ambianță 
agresivă, pe măsură ce au 
început să elibereze două jeturi 
în formă de spirală, ca o aripă de 
fluture. 

Anotimpurile copilăriei 

Imaginea obţinută de tele-
scopul spațial Hubble este în 

măsură să demonstreze com-
plexitatea nebuloasei Twin Jet 

datorită multitudinii cromatice a 
telescopului. Nebuloasa Twin Jet 

strălucește datorită faptului că 
steaua mai mare, care este pe 

moarte, a început deja 

să elibereze straturile 
sale exterioare ș i, cu 

ajutorul stelei mici, îș i 

dezvăluie miezul. 
Potrivit NASA, forma 

de fluture este dată de 
mișcarea  ambelor 

stele, care se de-

plasează în jurul cen-
trului lor de masă, 
comun. 

Cercetătorii au ajuns 
la concluzia că nebu-
loasa s-a format în 

urmă cu 1200 de ani ș i 

a fost observată pen-
tru prima dată în anul 
1947 când i s-a pus 

numele 'PN M2-9'. 

Acum, când nebu-

loasa este deja pe moarte, tele-

scopul spațial Hubble a reuș it că 
captureze o importantă imagine 
a acesteia.  

35 
Corina Mirela Ivan 



Anul XV, nr. 2 (29) 

REBUS 
Găsiţi noţiunile de fizică în rebusurile următoare (51 în primul şi 45 în al doilea): 

 

Anotimpurile copilăriei 
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L E N T I L A V O L T M R T R U D E N S I T A T E 

D U N X I M A G I N E A H E C T A R R O T I T E O 

I R P H S T M C R E F R A C T I E M A S I N A J N 

O C Z A G Y P O C H E L A R I V I T E Z A C O C D 

D I V E R G E N T I L U N G I M E P I E S E D O E 

R N U W A Q R V M R E N U I S N E T I M P U L M N 

E E O H M X M E E A C I N O A R E D E L T A E T S 

F T P U A L T R R G T L A T I M E D O C F M V R A 

L R A P S A R G C P R E S I U N E A M A O A E A R 

E I F L A N U E A O I U B E S C S U G E R G R G E 

C C S T I U O N D T C A L D U R A D I A T I V E I 

T A L F A C Y T O E I R A X M S U R U S A T I R I 

I D T B O P N G R S T I M V B A D U N T Z A M E T 

E I H E K I L O G R A M V N R G H I L R E I P M S 

R L E S B D A O C N T U O R A A L I B A L D O A A 

F U R C I X T L A O E C L I P S A T E V U A R S S 

N A M O R S N Z U I C D T S X W Y M O T O R T I N 

O R D M A L I P N B E T A T U N E T P C J O L X Z 

C E A P H A Q F U L G E R U L M A G N E T I A N E 

V A P O R I Z A R E X T E M P E R A T U R A N A T 

L S W X C A L D U R A V A P O R I Z A R E F G U P 

E U Z D A U T O F O C U S A D W Z X A C D E N R A 

N N P I E L E C T R O N I R A L T I T U D T N E R 

T E A A V C A L I B R U C M Q M K L M N D I U M T 

I T O F O L X N O I V B P A N O P B U I W X C E I 

L U P R P W U M E V O L T M P Q U E F T Y Z L   L 

A L A A U R W H J A O H M E R S T C R A Y O E U U 

C B D G P Q E M I C R O D N V V C U P T B I U I L 

M E F M Z T X S K N M N O T F I R L O E T E U T A 

O G N A E A Z Y I L A P Q R R S T A T O R N W E Q 

T I V O L U M X C U R C U B E U E E F Q S S W Z Z 

O Z K S T U U W F M N M N O Z D T Z Z H N I A A X 

R M S R C A T M O S F E R A I T D D X O O U B C D 

L H A Q P E F A R N O F T I S U R R P Q M N E F G 

N O B S P G H G T F D A Q R T O O Q R I V E H P I 

U R S T A R S N S X Z L S M E T R U W X R   T L M 

P F Q W F Q T E E E O A C O N D E N S A R E N R O 

A X Y Z W A T T N R A D I A T I E N A F G H I P U 

E N U D V R M G I C U L R O A T A A B E Z J K Q R 

D E P R Q S N U V O R E Z I S T O R C D L M N S T 
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AURORA BOREALĂ 

 Aurora boreală este un 

fenomen optic ce constă într-o 

strălucire intensă observată pe 
cerul nocturn în regiunile din 
proximitatea zonelor polare, ca 

r e zu l t a t  a l  i m p a c t u l u i 

particulelor de vânt solar în 
câmpul magnetic terestru. 

Termenul a fost folosit iniţial de 
Galileo Galilei, cu referire la 

zeiţa romană a zorilor, Aurora, 
şi la titanul care reprezenta 
vânturile, Boreas. Apare în mod 
n o r m a l  î n  i n t e r v a l e l e 
septembrie-octombrie şi martie-

aprilie. În emisfera sudică, 
fenomenul poartă numele de 
auroră australă. 

 Fenomenul  nu este 

exclusiv terestru, fiind observat şi 
pe alte planete din sistemul solar, 

precum Jupiter, Saturn, Marte şi 
Venus. Totodată, fenomenul este 
de origine naturală, deşi poate fi 
reprodus artificial prin explozii 

nucleare sau în laborator. 
 Aurora boreală terestră e 
provocată de ciocnirea unor 
particule încărcate electric (de 
e x e m p l u  e l e c t r o n i )  d i n 

magnetosferă cu atomi din 
s t ra tu r i l e  supe r ioa re  a l e 

atmosferei terestre, aflate la 

Anotimpurile copilăriei 

altitudini de peste 80 km. În 
general, efectul luminos este 

dominat de emisiunea de atomi 

de oxigen în straturile superioare 
ale atmosferei (aproximativ 200 

de kilometri de altitudine), care 

produce tonalitatea verde. Când 
se produc furtuni puternice, 

s t r a tu r i l e  i n fe r ioa re  a l e 

atmosferei sunt atinse de vântul 
solar (la aproximativ 100 de 

kilometri altitudine), producând 
tonalitatea roşu închis prin 
emisiunea de atomi de azot 

(predominantă) şi oxigen. Atomii 
de oxigen emit tonalităţi de culori 
variate, deşi, de cele mai multe 
ori, se întâlnesc roşul sau verdele. 
Fenomenul poate apărea şi ca o 
luminescenţă ultravioletă, violetă 
sau albastră, datorată atomilor de 
azot, prima dintre acestea putând 
fi foarte bine observată din spaţiu 
(dar nu de pe Pământ, pentru că 
atmosfera absoarbe razele UV). 

Satelitul NASA Polar a observat 

efectul în raze X, imaginile 
ilustrând precipitaţii de electroni 
de energie ridicată. 
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Răsfăţ de duminică:  
reţetă de brioşe cu frișcă şi topping de ciocolată neagră 

Tipul Rețetei: Desert 

Număr Porții: 10 

 

Ingrediente 

Ingrediente aluat: 

4 ouă 

150 g zahăr brun 

100 ml ulei 

50 g cacao 

150 g făină 

1 linguriță 
e s e n ță  d e 
vanilie 

 

I n g re die n t e 

frișcă: 
2 5 0  m l 

s m â n t â n ă 
pentru frișcă 

2 linguri zahăr 
pudră 

I n g re die n t e 

topping: 

100 g ciocolată neagră 

2 linguri lapte 

 

Instrucțiuni 

Preparare aluat: 

Ouăle la temperatura camerei se 
pun întrun bol înalt împreună cu 
zahărul și se mixează 34 minute 
până se obține o spumă tare. 
Se toarnă încet uleiul și se 

continuă mixarea, apoi se 
adaugă esența de vanilie. Faina 

si cacaua se cern împreuna în 
amestecul deja format. 

Toate ingredientele se amestecă 
bine. 

Aluatul se toarnă în forme de 
brioșe din aluminiu sau din 

silicon și se bagă în cuptorul 
preîncins. 
Brioșele se coc la o temperatură 
medie, timp de 20 de minute, apoi 

se scot și se lasă la răcit.  
 

Preparare frişcă: 
Smântâna şi zahărul pudră se pun 
întrun bol şi se mixează câteva 
minute până se obţine o frişcă 
tare. 

Frişca se bagă la frigider pentru 
15- 20 de minute, înainte de 
ornare. 

 

Preparare topping de ciocolată: 
Ciocolata se rupe în bucăţi mici şi 

Anotimpurile copilăriei 

se pune întrun vas, 
apoi se topeşte la 
bainmarie. 

Se adaugă cele două 
linguri de lapte şi se 
amestecă. 
 

Decorarea brioşelor: 
Brioşele se taie 
orizontal, în două 
bucăţi. 

La mijloc se toarnă frişca 
folosind un poş, apoi cele două 
bucăţi tăiate se lipesc la loc. 
Toppingul de ciocolata se toarnă 
deasupra brioşelor. 
 

Aşa cum spuneam la început, 
brioşele trebuie lăsate 30 de 
minute la frigider, înainte de a fi 
servite, astfel încât toate aromele 
să se întrepătrundă. 

38 

Ioana Jinga, 

cls. a VII-a A 



Anul XV, nr. 2 (29) 

 

-Petrică, spune-mi cât trăieşte 
un şoarece? 

-Asta depinde de pisică, domnule 
învăţător. 
 

Client: 

- Nu pot să intru pe internet. 
Suport tehnic: 

- Aţi folosit parola corectă? 

Client: 

- Da, sigur. Am văzut-o la colegul 

meu. 

Suport tehnic: 

- Puteţi să-mi spuneţi ce parolă 
aţi folosit? 

Client: 

- Saşe steluţe.  
 

-Mamă, de ce-i aragazul aşa de 
murdar? 

-Taică-tu şi-a făcut omletă. 
-Fără tigaie?! 
 

Un elev către altul: 
-Ai citit cartea de matematică? 

-Nu! Aştept să apară filmul. 
 

-Nu vă supăraţi, 
roşiile sunt 
româneşti? 

-Da’ ce, vreţi să 
vorbiţi cu ele? 

 

Întrebare: Care 
este diferenţa 
dintre un 

programator 

amator şi unul 
profesionist? 

Răspuns: Cel 
amator crede 

că un kilobyte 
are 1000 de 

bytes, iar cel 

profesionist 

crede că un 
kilometru are 

1024 de metri. 

 

Clientul :  

- Sun de două zile la 0700 
2300 şi nu pot prinde deloc. 
Mă puteţi ajuta? 

Operatorul: 

De unde aveţi acel 
număr, domnule? 

Clientul: 

- Era pe uşa companiei 
Operatorul: 

- Domnule, acela 

este programul 

nostru.  

Anotimpurile copilăriei 

-Nu-mi plac notele tale de la 

şcoală, Elena. 
-Nici mie nu-mi plac, mamă, dar 
e bine că avem aceleaşi gusturi. 
 

Ionel la ora de română. Doamna 
profesoară îl întreabă: 
-Ionele, ai citit Iarna pe uliţă? 

-Doamnă profesoară, eu nu 
citesc nici vara în casă, 

darămite 
iarna pe 

uliţă. 
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