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Atelierul de povești
Început de clasa a V-a
de Ștefan Grama
Am avut un somn cam agitat. Mam trezit plin de sudoare. Emoțiile nu-mi
dădeau pace de o săptămână. Azi e
prima zi de școală din clasa a V-a. Oare
cum vor fi noii colegi? Ce este aceea o
dirigintă? Aceste întrebări nu-mi
dădeau pace nicicum. N-am putut nici
măcar să mănânc dimineață. M-am
spălat, m-am îmbrăcat rapid și am
început să-i agit și pe ceilalți ai casei ca
să pornim mai repede spre școală.
Doream să-mi pot răspunde cât mai
repede la întrebările ce mă frământau.
Mama și tata tot încercau să mă
liniștească și să-mi explice că e prea
devreme să plecăm. Festivitatea de
deschidere începea doar la ora 10:00.
Lucrurile pe care vi le relatez se
întâmplau înainte de ora 8:00. De la mine
de acasă și până la școală drumul nu
durează mai mult de cinci minute. Pe la 9
și jumătate am ieșit din casă. Am
verificat dacă am la mine tot ceea ce
consideram necesar: flori, carnețel și
ceva de scris. Când am ajuns în curtea
școlii nu era aproape nimeni. Rând pe
rând au început să se adune elevi și
părinți. Unii păreau că sunt în Liceul
Șincai de când lumea, iar alții păreau
stingheri, exact ca mine. Nu a durat
mult stinghereala. Mi-am întâlnit mai
mulți prieteni de la karate și de la pian.
Din păcate nici unul dintre ei nu-mi era
coleg. Toți sunt mai mari decât mine.
Știam că voi fi în clasa a V-a B. Mi-am
căutat locul. Erau mai mulți băieți și
fete acolo. M-am strecurat și eu printre
ei, i-am salutat și i-am întrebat ce fac.
Era și o doamnă în fața noastră. Nu

știam cine este. Mă tot uitam după o
”dirigintă”.
La început credeam că are
legătură cu ”ginta” despre care
învățasem la istorie. Pe urmă m-am tot
gândit că nu prea poate fi așa ceva. Am
căutat în dicționar și am găsit
următoarea explicație ”1. Profesor

însărcinat cu dirigenția unei clase de
elevi. 2. (În trecut) Director al unei
școli primare rurale. 3. Șef al unui oficiu
poștal sau vamal. 4. Responsabil al unei
farmacii.” A treia și a patra definiție mi

se păreau că nu se prea potrivesc.
Rămâneau oarecum valabile primele două
definiții. Parcă prima era cea mai
aproape. M-am uitat mai departe în
dicționar la ce însemnă ”dirigenție”. Iată
ce-am găsit ”Îndrumare și supraveghere
a unei clase de elevi de către un
diriginte; oră de clasă la care are loc în
mod special această îndrumare”. Parcă
ne tot învârtim în cerc cu definițiile
astea. Știți ce-am concluzionat eu? O
”dirigintă” trebuie să fie un fel de
Muma-Pădurii, foarte rea, care face
instrucție cu elevii și îi supune la cazne.
Înțelegeți acum de ce eram așa stresat?
Păi așa trebuie să fie la școală?
N-am prea putut fi atent la
festivitate. Mă treceau toate nădușelile
cu gândul la momentul în care o să o văd
pe ”dirigintă”. Se pare că festivitatea a
durat doar o clipă. Toți aplaudau. Totul
era gata. Urma să apară ”diriginta”. Să
fug oare? Mă mai pot salva? Doamna
care era în fața noastră ne-a invitat să o
însoțim în clasă. Cine era această
doamnă? Ce dorea de la noi? Sigur urma
să ne ducă la ”dirigintă”. Mă uitam cu
6
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ochi rugători la părinți. Doar ei mă mai
puteau salva de aici, dar n-au făcut-o.
Nu știau poate nici ei la ce cazne voi fi
supus. Vă dați seama că nu am
împărtășit nimănui gândurile mele.
Măcar ceilalți să nu fie speriați.
M-am amestecat strategic chiar
în mijlocul copiilor, a colegilor mei cred.
Am urcat scările cu inima cât un purice.
Am intrat într-o clasă mică unde, pe
fiecare bancă erau câte două manuale și
un pachețel cu dulciuri. Sigur dacă
mâncam dulciurile am fi intrat sub o
vrajă și nu ne mai puteam salva de
”dirigintă”. M-am așezat și eu într-o
bancă ca toți ceilalți. Băncile erau
așezate în așa fel încât să nu mai poți
fugi. Acum chiar s-a terminat totul.
Doamna care ne-a condus în clasă
părea de treabă. Ea nu putea fi
”dirigintă”. Sigur dorea să nu ne dăm
seama ce ne așteaptă. Așteptam ca din
moment în moment să se închidă ușa și
să apară de nicăieri Muma-Pădurii. Ușa
s-a închis, dar ... surpriză ...
Doamna care ne-a condus s-a
prezentat și ne-a spus cu un glas blând
că ea este ”diriginta” noastră. Doamne,

mi-a făcut griji degeaba?! Se pare că o
”dirigintă” e un om normal, ca oricare
altul. Am aflat că bomboanele erau de la
ea. Am răsuflat ușurat. Nu mai trebuie
să fiu speriat de ”dirigintă”. Pentru cei
care credeți ca mine, vă spun acum cu
mâna pe inimă, că o ”dirigintă” este o
doamnă extraordinară, care seamănă
perfect cu o mamă, doar că nu locuiește
cu voi acasă, ci locuiește cu voi la școală.
Seamănă
întrucâtva
cu
doamna
învățătoare. Puteți fi liniștiți când
începeți clasa a V-a. O să fiți pe mâini
bune!
Mi s-a luat un văl de pe ochi și o
piatră de pe inimă. Mi-a apărut zâmbetul
pe buze și am început să mă uit prin
clasă. Vedeam ce nu văzusem până
atunci. Colegii mei erau minunați. Toți
erau zâmbitori. Exact lângă mine stătea
Ștefan. Nu-l observasem până atunci.
Ne-am uitat unul la altul și ne-am
bucurat mult că vom fi colegi. Cu Ștefan
mă împrietenisem în luna mai, la
examenul Cambridge. Ne-am mai întâlnit
și peste vară la Biblioteca Județeană, la
cursurile de Robotică.

Era într-adevăr o zi deosebită: o dirigintă minunată și colegi deosebiți. Dar
despre astea, vă voi povesti mai pe larg altădată.
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Discoteca din ghiozdanul meu
de Mara Petean
-Mamă, te rog! spuse Darius
în
genunchi.
-Aaaa, bine, mergem să-ţi cumpăr un
ghiozdan nou!
Şi chiar atunci mama lui Darius şi acesta
au pornit spre librărie. Odată ajunşi
acolo, Darius s-a mirat.
-Mamă,
ce
de
ghiozdane...

-Bună ziua, vă pot ajuta spuse doamna
de după tejghea
-Da, spuse Darius entuziasmat. Daţi-mi-l
pe cel mai colorat, arătând cu degetul
înspre ghizdane, iar doamna îi întinde un
ghiozdan în toate culorile posibile şi
imposibile.
-Oaaaaau!
-Încă ceva, nu te speria după ce-l
deschizi!
-Bine, spuse Darius puţin confuz.
Când a ajuns acasă, şi a dat să deschidă
ghiozdanul, de acolo se auzea muzică.

-Ceeee!
Darius deschise ghiozdanul şi acolo erau
toate rechizitele din ghiozdan la
petrecere.
-Aa! Spuseseră în cor rechizitele, scurt,
tresărind.

-Oaaau, ce minunat!
-Bună, se auzi vocea bilei disco. Nu am
vrut să te speriem, doar ne distram.
-Să mă sperii?De ce? Si încă o
întrebare: Pot să petrec cu voi?
-Desigur!
-Doar că nu încap în ghiozdan!
-Cine zice? Spuse ghiozdanul şi dintr-o
dată Darius se făcu mic de tot, de
mărimea unui creion şi începu să
petreacă cu ei şi de atunci ghiozdanul
impreună cu rechizitele îl ajutară mereu
le teme, teste şi la învăţat şi Darius
petrecea mereu după teme cu ei.

Ghiozdanul magic
de Matei Barbu
Într-o zi când mergeam la scoală
s-a întâmplat ceva ciudat.

-

Nu, hai mai bine să o luăm cu
începutul!
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Mă cheamă Matei, am 11 ani și
sunt în clasa a 5-a. Și cum vă spuneam,
îmi făceam ghiozdanul liniștit și “bum”,
aud o muzică veche din anii ’80, în
ghiozdanul meu. Era ca o discotecă. Apoi
curios mă uit și ce crezi că văd? Toate
obiectele din ghiozdan dansau. Le-am
explicat cum stă treaba si se pare că au
înteles. Tot drumul către scoală au

dansat, au cântat s-au distrat! Când
ajung la școală, le spun:
- Gata! Am ajuns la școală!
- Dar am petrecut doar 5 minute!
- Am discutat asta acasă!
- Bine, o să fim cuminți.
Acasă, când am ajuns, năstrușnicele
cărți și rechizite îmi explicară că erau
magice.

Aventura de pe mare
de Maria Giurgiu
Îmi amintesc şi acum de ziua în
care am plecat pe malul mării. Era vară,
timp frumos, deşi se anunţa o furtună,
am decis sa fac o plimbare. Malul mării e
un loc perfect pentru a te relaxa dupa o
zi grea de şcoală.
Deşi se apropia vacanţa, simţeam
nevoia de a face o plimbare pe acolo.
Când am ajuns la malul mării, un bătrân
îmbrăcat în marinar m-a întrebat:
-Ce faci aici? Ştiai că se anuntă o
furtună?
-Da, știam. Voiam doar să mă plimb puţin
pe aici. V-am încălcat proprietatea? Vă
rog sa mă scuzaţi.
-Eeeei, nu te necăji, a spus bătrânul
râzând. Eu nu cred că va veni furtuna.
Pentru că ești atăt de amabil ai putea să
vii cu mine într-o plimbare pe mare? Ce
zici?
-Vaaaaai mulţumesc mult. Aş vrea foarte
mult să vin.
-Atunci haide! Am eu o barcă. Eu sunt
Iacob.
L-am urmat pe Iacob până la
barca lui și mi s-a părut foarte
interesantă. Era făcută din lemn tare şi
avea un motor.
-Urcă, mi-a spus el!

Am urcat în barcă si m-am făcut
comod. A urcat şi Iacob şi s-a pus pe
scaunul de lângă motor. A apăsat pe un
buton şi, dintr-o dată, barca a ţâşnit
înspre largul mării.
-Veniţi
des pe aici? l-am
intrebat eu.
-Eu la fiecare sfârşit de
săptămână iau barca şi fac o plimbare pe
mare.
A apăsat pe un alt buton şi barca s-a
oprit. Am rămas uimit când am văzut cât
de mult ne-am îndepărtat de mal şi de
cât de multă apă eram împrejmuiţi.
Totul era doar albastru. Cerul, marea,
câţiva peşti înotând liniştiţi prin apă. Am
văzut chiar şi delfini, care săreau din
apă ca nişte balerini. Ne-am petrecut
după-amiaza uitându-ne la frumoasa
mare, linistită. Cand eşti pe mare e
foarte greu să-ţi imaginezi că de sus,
din spaţiu, Pământul e ca o minge
albastră. Cand eşti, însă, pe acea minge,
pe care noi trăim, ai impresia că
pământul e plat.
Dintr-o dată am văzut o sticlă
care plutea pe apă.
-Ce-i acolo? am întrebat eu.
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-Ooo!!! Băiatule, esti foarte norocos!
Aceea este o sticlă cu un mesaj în ea. Sa aplecat, a luat sticla, a desfăcut dopul,
şi, am rămas perplex când mesajul a
început să vorbească:

- Eu sunt mesajul, sunt vrăjit de un
vrăjitor, dacă poţi, ghiceşte, altfel am
să mor. Citeşte mesajul, gândeşte-te
bine! Crezi că un om poate fi vrăjit de
mine?
Chiar în acel moment un fulger
apăru pe cer şi se porni furtuna.
-Iacob!!! Am urlat eu. Hai să plecăm!
-Băiete, nu te speria. O sa încerc să
ajungem la mal cât mai repede. Ia
mesajul!
Dintr-o dată, bătranul a apăsat
butonul, dar un val uriaş a înghitit
jumătate din barcă si m-am trezit singur
în mijlocul unei furtuni...
-Iacoooob! Nu mă lăsa singur!!! Iacoooob!
Valul l-a luat si pe bătrânul Iacob.

Atunci cum să mă mai pot întoarce? Fără
să-mi dau seama ce fac, am luat colacul
de pe partea rămasă de barcă şi l-am
aruncat în locul în care l-am văzut ultima
oară pe bătrân. Dintr-o dată am văzut o
mână care a apucat colacul. Nici nu miam dat seama că acel colac nu a fost
când am plecat de la mal în barcă. Nici
măcar când am văzut sticla cu mesajul
nu am observat că bătrânul a pus-o în
acea parte a bărcii. Acum sticla nu mai
era. In schimb, era colacul, care l-a
salvat pe Iacob. Când i-am vazut faţa,
m-am aruncat în mare cu încă un colac şi
am început să îl trag înspre barcă. Am
apăsat pe buton şi ne-am îndreptat
înspre mal. Când am ajuns, bătrânul mi-a
mulţumit din suflet şi mi-a dăruit sticla,
în care nu mai era mesajul, dar, în
schimb era plină cu bănuţi de aur.

Baladă submarină
de Adrian Radu
Într-o zi, eram acasă când mama
și tata mi-au spus că școala unde
învățam organizează o excursie cu
vaporul în Franța. M-au făcut foarte
fericit așa că m-am îmbrăcat, am luat
bagajele pregătite de mama și am pornit
spre școală. De acolo am așteptat
autobuzul. M-am urcat în autobuz
împreună cu prietenul meu Răzvan și am
pornit spre portul gigant aflat în partea
de vest a orașului nostru.
Când am ajuns ne aștepta un
vapor mare cu nuanțe de alb și albastru
parcă pictat într-o panză de ulei. Cred
că era cel mai mare vapor pe care l-am
văzut
vreodată.
La
semnalul
comandantului, ne-am urcat alături de

ceilalți călători. În schimb vaporul era
foarte luxos și aveam camere. Fiecare
elev avea câte o cameră, astfel ne
puteam invita unul pe celălat in propria
cameră. Acolo glumeam, ne spuneam
povești de groază sau jucam Monopoli,
Remi, Șah sau dădeam în cărți până
seara târziu.
Peste o oră, la un semnal ciudat,
vaporul începu să se scufunde. Nu ne
dădusem seama, până când ne trezisem
sub apă. După câteva minute, am auzit
muzică, parcă era o baladă sau așa ceva.
Ne uitam în jur și vedeam o mulțime de
pești si vreo douăzeci de căluți de mare
dansatori. I-am salutat prietenește, iar
peștișorii au început să dea din coadă.
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Eram fascinați de peisajul marin pe
care-l exploram…parcă era un vis.
Împreună cu Răzvan am hotărât
să întrebăm personalul navigant dacă ne
pot ajuta să ajungem în Franța. Au spus
că ne pot ajuta. Cât ai clipi, au suflat
într-o trompetă și au venit niște delfini.

Peștii ne-au spus să ne urcam pe delfini.
Ne-am urcat, ne-au dus la suprafață și
am pornit în drum spre Franța. Când am
ajuns, le-am mulțumit și ne-am dus la
turnul Eiffel. De acolo am început o altă
aventură elefantastică…

Forfotă în Pacific
de Mara Petean
Era o zi în an, când fundul mării
primejdioase era plin de forfotă și toate
animalele oceanului se adunau la palatul
lui Triton, regele mării pentru a celebra
balada de ziua păcii. Acea zi era una de
vis. Nimeni nu mânca pe nimeni, mai
degrabă rechinii stăteau cu peștii, iar
țestoasele cu algele ... o nebunie ...

Anul acesta, Fabius, cel mai bun
prieten al lui Ariel a deschis petrecerea,
adică a tăiat panglica de alge cu o scoică.
Sebastian sfătuitorul regelui deținea
lista cu invitați și avea grijă de toată
lumea care intra și ieșea. Ed, melcul
turbat, era toboșar, mare maestru.
Mugurel și Ciucurel erau responsabili cu
aperitivele și tot ce ținea de mâncare.
Caracatița Feșchi făcea spectacol cu
jonglerii ... Super ... Balonescu se ocupa
de corul petrecerii, iar Șosețescu era
responsabil ca după petrecere să lase
lună și bec pe jos. V-am prezentat în
câteva rânduri balade de ziua păcii de pe
fundul
primejdios
al
mării.

Submarinul
de Răzvan Cătană
Era o zi de vară în care mă
plimbam pe plajă când, dintr-o dată am
zărit un submarin abandonat și ruginit.
Cu o zi înainte, tata îmi spusese legenda
acelui submarin. El mi-a spus că acel
submarin a fost al unui bătrân care a
murit din cauze naturale. L-am cercetat

puțin, iar după un timp m-am gândit să
merg în camera de hotel. Toată noaptea
am stat la calculator încercând să aflu
informații despre submarine și despre
cum se controlează acestea.
Următoarea zi am luat mașina
tatălui meu și am mers să cumpăr o
11
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trusă cu instrumente mecanice, cu care
m-am întors la submarin și, deși cu greu,
l-am reparat. Le-am spus părinților și nu
le-a venit să creadă. Au fost mândri de
mine și m-au felicitat. În acea seara leam spus că merg să mă plimb puțin pe
plajă. Am plecat la ora 22:00, iar
telefonul mi l-am lăsat în camera de
hotel. M-am îmbarcat în submarin și am
pornit la drum. Mi-a fost frică să nu ma
pierd, dar am avut noroc că pe bordul
autovehiculului se afla un GPS. În acea
mare fără fund, am văzut tot felul de
specii de pești, de diferite mărimi. După
câteva sute, chiar mii de metri, lumina
roșie a submarinului a început să pâlpâie,
iar pe bord scria ,,Atenție! Presiune
prea ridicată! Atenție!". Mi-am continuat
drumul, dar la o adâncime mai mică. Se
făcuse ora 02:00, afară era beznă, iar
părinții mei erau panicați, așa că au
sunat la Poliție. Acestia au investigat
toată plaja, iar parinții mei au observat

că submarinul a dispărut și i-au spus
polițistului. Cu această nouă informație
polițiștii au început căutările acvatice.
După ore de căutări, polițiștii le-au spus
părinților mei că nu mai au șanse să mă
găsească.
În
același
timp,
eu,
continuându-mi drumul, am găsit o
peșteră acvatică în care se aflau trei
tuneluri. Am intrat în cel din mijloc, iar
în acesta era o piatră strălucitoare și
viu colorată. Am luat-o și m-am întors
spre ieșirea din peșteră. Aici am văzut
un grup de pești care formau un drum,
ce ducea spre locul în care am găsit
submarinul. Aici așteptau părinții mei, în
speranța că mă voi înntoarce. S-au uitat
în apă și au văzut submarinul ,,meu",
moment în care s-au dat la o parte, cu
gândul că voi ,,parca acolo". S-au
bucurat când au văzut că sunt teafăr și
nevătămat, am dus piatra la muzeu, iar
de atunci nu mă mai lasă singur nicăieri.

Desen de Tudor Rusu

Submarinul

Balada apelor
de Ariana Zenko
Cine
este
peste
ape
atotstӑpȃnitor, e Poseidon cel mare cu
tridentul în adȃncuri. Adeseori Zeul
pleca, în carul sӑu de aur, tras ca o

vijelie de zeci de cai sӑlbatici. De furia
lui se temeau corӑbierii care fӑceau
negoṭ peste ape, vieṭuitoarele din
adȃncuri, dar ṣi pescӑruṣii ṣi pӑsӑrile
12
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migratoare. Toatӑ lumea încerca sӑ-i
facӑ pe plac aducȃndu-i ofrande.
Se zice cӑ în urma carului lui
Poseidon sӑltau cete de delfini. Printe
aceṣtia era unul aparte. Acesta s-a
nӑscut mai mic decȃt ceilalṭi delfini, dar
mai deṣtept. Fraṭii lui rȃdeau tot timpul
de el, îi fӑceau farse, se ascundeau de el
dupӑ stȃnci, dar, cel mai umilitor, era
faptul cӑ dӑdeau vina pe el tot timpul.
Singurul care avea încredere în el era un
cӑluṭ de mare.
Într-o zi, pe cȃnd zeul se plimba
pe mare, adȃncit în gȃndurile lui, ṣi-a
scӑpat tridentul din greṣealӑ ṣi fӑrӑ sӑ
îṣi de-a seama, iar acesta a alunecat pe
nesimṭite în adȃncul mӑrii. Cȃnd ṣi-a dat
seama de pierdere, zeul s-a supӑrat ṣi a
dat de ṣtire tuturor vieṭuitoarelor mӑrii
cӑ cel care va gӑsi ṣi i-l va aduce îi va
îndeplini o dorinṭӑ. De la mic la mare,
noroade de peṣti, raci, broaṣte ṣi scoici
s-au pus pe cӑutat de parcӑ toatӑ marea
fierbea. Doar delfinul cel mic stӑtea ṣi

se gȃndea. El ṣi-a adus aminte cӑ de vreo
douӑ zile bunul sӑu prieten, cӑluṭul de
mare, i-a povestit cӑ a vӑzut ceva lucind
ciudat în interiorul unei peṣteri din
apropierea locurilor de joacӑ. A pornit
spre peṣtera cu pricina ṣi sub un strat
de nisip a gӑsit tridentul.
Stӑpȃnul mӑrilor fericit, i-a
îndeplinit micului delfin marea lui
dorinṭӑ: sӑ fie ca toṭi ceilalṭii.

Desen de Ariana Zenko, Oceanul

Baladă submarină
de Maria Giurgiu
Totul a început în ziua în care
aveam la şcoală un opţional de geografie.
La fiecare oră urma să vorbim despre
diferite „ramuri” ale acesteia. În acea zi
aveam subiectul „hidrologia, ramură a
geografiei”. Pentru cei care nu ştiu ce
înseamnă: hidrologia este o ramură a
geografiei care se ocupă cu studiul
apelor de pe scoarţa terestră.
Aşa deci: să ne întoarcem în trecut.
Pentru acea oră domnul profesor ne-a
dus la marginea mării pentru a vedea „în
direct” marea şi apa. Ne-a dat fiecăruia
câte o găleată şi o lopată.

-Ce facem acum? a întrebat un elev.
-Săpaţi şi veţi găsi o comoară nemărginit
de scumpă.
Ne-am uitat nedumeriţi unul la altul, dar
spusele învaţătorului erau tentante, aşa
că ne-am apucat de săpat. Eu, când am
băgat lopata în nisip au ieşit o
sumedenie de scântei aurii. Dintr-o
scânteie s-a desprins o bucată de hârtie
pe care scria: „Mai sapă!”Aşa că am
săpat. Am săpat o oră întreagă fără
oprire. Gropa mea a ajuns de
aproximativ cinci metri. Am mai săpat un
metru. După încă un metru, dintr-o
13
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găurică cât un vârf de ac, a ieşit un
lichid argintiu, care în două secunde a
umplut toată groapa. M-am apropiat de
groapă dar... m-am împiedicat de o
rădăcină şi am căzut în groapă! Tot ce
îmi amintesc era că acel lichid s-a
transformat în auriu o dată cu căderea
mea. Un delfin auriu a venit la mine şi
m-a întrebat:
-Ce înseamnă hidrologie?
I-am răspuns delfinului spunându-i
definiţia. Apoi m-am trezit aruncată pe
un tobogan. Eram surprinsă că puteam
supravieţui în acea apă. Toboganul era
interminabil, plus că nu vedeam nimic,
numai scântei de lumină care cântau.
Cântau un cântec de baladă. Ca o baladă
submarină. M-am lăsat pe tobogan, în
continuare, până am ajuns într-un bazin
de aproximativ zece metri lungime şi un
metru adâncime. Ce era curios: eu, până
acum mă aflam într-o apă aurie, într-un
fel de bazin, iar acum eram într-un alt

bazin. Un bazin în bazin. La fel de curios
era faptul că, bazinul din bazin avea apa
mov, iar apa aurie nu se amesteca cu cea
mov. M-a tras ceva în jos şi m-am trezit
în mijlocul unei orchestre de scântei
care cântau un concert simfonic. Era o
muzică liniştitoare, extrem de frumoasă
şi... parfumată. După ceva timp, mi-am
dat seama că scânteile erau zâne
minuscule din paiete. După ce s-a
terminat „concertul” zânelor, ceva m-a
aruncat în sus. Am trecut prim apa mov,
apoi prin cea aurie, prin tobogan, din nou
prin apa aurie şi apoi prin cea argintie.
Am sărit zece metri în aer, şi apoi am
căzut pe un fel de trambulină plină cu
perne. Domnul profesor și elevii s-au
adunat în jurul meu. Le-am povestit
toate cele întâmplate şi au rămas uimiţi,
adică cu gura căscată. Domnul profesor
a murmurat:
-Aceea era comoara. Muzica!

Baladă submarină
de Ștefan Luca Hărăstășan
Razele soarelui se asterneau pe
nisipul incins al plajei. Capitanul Hook
împreună cu camarazii săi stăteau
naufragiați pe o insulă. După câtva timp
aceștia au avut norocul să dea peste un
submarin vechi, ruginit chiar pe plajă.
Iar cu istețimea lor reușiră a-l repara și
își continuară călătoria pe sub apă.
Submarinul putea călători cu o
viteză inegalabilă. Astfel, îi duse pe
naufragiați până pe fundul oceanului în
mai puțin de 30 de minute. Acum se
aflau într-un recif de corali. Li se păru
că apele nu sunt foarte liniștite într-o

zonă acoperită de alge, așa că o luară
într-acolo.
Era petrecere. Toți peștii și
balenele se aflau la petrecerea “Sirena
de pe scoică”, la care se cânta muzică
pop, protagonista fiind Marea Sirena
Meduza Melania, dar pe scenă i se
spunea SM. Distracția era atât de mare
încât se auzea de la suprafața apei.
În spatele scenei se pregăteau
tenoarele
de
Masterfield
pentru
minunatul
moment
numit
“Opera
Oceanică”. Trei pești de un colorit
nemaiîntâlnit își pregăteau melodiile
pentru a-i impresiona pe spectatori cu
14
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un nou trend al muzicii, K-pop. Chiar în
dreapta scenei aveau să susțină un
moment de dans cele 101 caracatițe. Ele
se pricepeau cel mai bine la step
deoarece aveau atât de multe picioare

încât nici Albert Einstein nu le putea
număra.
În cele din urmă naufragiații
nostri se întoarseră la suprafață după
petrecere. Dar, deja își pregăteau
numărul pentru următoarea…..

Pisicuţa la ştrand
de Peter Siena
Nu ştiu cum sunt alte pisici, dar a
mea este foarte specială. De dimineaţă
pâna seara mă urmareşte şi îi place să
fie în centrul atenţiei. Oriunde merg mă
însoţeşte şi uneori nu pot să merg în
diferite locuri pentru că şi-ar dori să
vină cu mine. Deşi îi explic că pisicile nu
au voie peste tot, totuşi Lili, şireata
pufoasă, încalcă regulile.
Într-o zi am mers cu parinţii și cea
mai bună prietenă la ştrandul din
apropiere. Ajunşi acolo ne-am instalat
locul şi am început să scoatem lucruri
din bagaj. Când am deschis geanta s-a
auzit un mieunat şi am văzut cum, de sub
prosoape, se ridică o coadă. Am înţeles
imediat despre ce e vorba.....am dat la o

parte lucrurile şi am descoperit-o pe
Lili, amorţită şi aproape fără aer. Am
ridicat-o şi am pus-o pe şezlongul meu,
iar părinții mei s-au distrat pe cinste de
păţania aceasta. Până la finalul zilei Lili a
devenit
vedeta
ştrandului.
S-a
împrietenit foarte repede cu salvamarul
care părea să-i ofere lecţii de înot. Lili
era foarte fericită şi probabil îşi
imagina că pescuieşte deoarece stătea
pe marginea baziului şi cu labuţa lovea
uşor apa.
Deşi Lili este un animal foarte
posesiv, având-o cu noi în acea zi, m-a
făcut să realizez că faptul de a o avea
pe Lili tot timpul pe lânga mine nu e aşa
de rău.

Miți-Piți la ștrand
de Ștefan Grama
Mă cheamă Miți-Piți și sunt o
frumusețe. Este foarte cald astăzi.
Cred că o să stau la umbră, sub copac, să
torc, cu un castron cu lapte și gheață.
Mi-aș lua și o revistă să văd ce se mai
întâmplă în politică.
Miauuuu, miauuuu, miauuuu ...

-

***
Alo, Mâțu-Mâț?
Bună, Miți-Piți! Ce mai faci,
draga mea?
Mi-e așa dor de tine! M-am
gândit că ne-am putea vedea.
Ah, da! Mi-ar plăcea mult.

15
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E cam cald. Ce zici, mergem la
ștrand?
- Da. Vin să te iau imediat,
răspunse
fără
reținere
motanul.
Blănița mi se dezmiardă în bătaia
vântului în mașina lui Mâțu-Mâț. Am
ajuns și la ștrand. Mi-am pus costumul
portocaliu cu volănașe și ochelarii de
soare. Mâțu-Mâț are un slip negru. Ne
plimbăm pe marginea piscinei cu câte un
cocktail în mâna. Toți ochii ne urmăresc.
Este cald, este foarte cald. Neam obosit. Am sărit deja de prea multe
ori de la trambulină. Ne îndreptăm spre
tobogan. Urcăm spre vârf, tot mai sus.
Gata. Ne lăsăm în voia apei. Ne învârtim
mult, tot mai mult. Am amețit până am
-

ajuns în piscină. Parcă am pete albe pe
blăniță. E tare gustoasă ”piscina” asta.
Am început să mă ling pe bot, să mai
înot, să mai gust un pic din piscină. Și
Mâțu-Mâț, la fel. Și-am tot gustat, șiam înotat, și ne-am lins pe bot, pân-am
rămas doar cu linsul pe bot. N-am mai
avut în ce înota. S-a terminat tot. Am
rămas pe uscat.
***

Doamne,
sunt
în
castronul
cu lapte.
Este gol.

Pisicuța la strand
de Tania Sălcudean
Era o zi călduroasă de iulie.
Marry, o fetiță de 5 ani și mama ei au
decis să meargă la ștrand. Marry avea o
pisicuță pe nume Kitty. Îi era foarte
dragă așa că a luat-o cu ea la ștrand.
Ajunsă acolo, Marry a făcut cel
mai mare salt în apă. După câtva timp de
stat sub apă Marry nu mai ieșea. Tot ce
se vedea era o mare și puternică lumină
albă. Mama ei s-a speriat foarte tare
așa că a chemat poliția și ambulanța.

Marry era bine atunci când cei de
la ambulanță au scos-o din apă, dar
Marry nu mai era ea însăși. Semăna mai
mult cu o pisică albă. Nu se mai simțea
ca o fetiță, așa că a fugit într-o pădure
din apropiere. Poliția cerceta toată
situația, care nu era întâmplătoare. Ceva
trebuia să se fi pus în acea apă.
S-a cercetat mult și Poliția a
descoperit că pe locul acelui ștrand era
înmormântată Marea Mamă a Pisicilor.
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Motănelul la film
de Ștefan Luca Hărăstășan
Sala
de
cinematograf
își
deschisese pentru prima dată ușile.
Primul venit a fost chiar motănelul
Garfield.
Acest motan foarte jucăuș, avea
multe talente și hobby-uri. În timpul
liber, acesta dormea sau mânca, și așa
se făcea că programul lui era cam
acesta:
 Dimineața:
mâncare,
mâncare, mâncare, somn și
privit la televizor;
 La prânz: somn, somn,
mâncare, dormit, mâncare;
 Seara: privit la televizor,
mâncare și somn.
Dar această zi, de altfel una mai
specială, îi dădu prilejul de a evada puțin
de la programul obișnuit, și decât să se
uite în fața acelui ecran mic al
televizorului, putea să vadă unul și de 20
de ori mai mare.
La casa de bilete se descurcă
cam greu, pentru că împreună cu
vânzătoarea purtase un dialog cam
ciudat:
- Bună, sunt Garfield! Spuse

acesta torcând.
- Salut! Ce dorești?
- Un bilet!
- De autobuz sau ce? Căci noi navem altceva.
- Ăăă, nu! Aș dori unul pentru
noul film.
- Păi, dragule, ești în stația de
autobuz!
- Îmi cer scuze! La revedere!
spuse acesta rușinat.
- Nu-i nimic! La revedere!
Buimac cum era, găsi până la
urmă cinematograful. La casă își
cumpără un bilet, dar ajuns pe coridorul
cinematografului, nu găsi sala. Întrebă
pe cineva în trecere:
- Nu vă supărați, unde pot găsi
sala 44?
- Nu mă supăr!? La etaj, dragule!
- Mulțumesc!
Prea grăbit să vizioneze filmul, uită să-și
ia la revedere. Intră în sală și se așeză
pe locul destinat lui. Sala era foarte
mare, plină cu scaune roșii și un ecran
mare, plat.
Dintr-odată, observă ceva ciudat,
toată lumea avea niște ochelari futuriști
cu lentile roșii și albastre. Își dădu
seama că filmul la care venise era 3D,
dar afară nu mai putea ieși.
Luminile se stinseră și de-aici
până la plecare, nu l-am mai văzut pe
Garfield ...
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Motanul la film
de Matei Ciupei

Odată un motan a plecat la film.
Acolo el fusese pentru prima dată și nu
știa că începe filmul 3D “Terminatorul
de motani”. Filmul începuse. Motanul
stătea în primele rânduri.
El urlă atât de tare din cauza
fricii și pică peste el. Din păcate
motanul a murit. Peste câțiva ani după ce
cinematograful
se
dărâma,
se

reconstrui. Fiul motanului a mers la film
pentru prima dată. El urma să vadă
filmul 3D “Balerinele dansând”. Motanul
atât de tare se plictisi și sforăi atât de
tare că se dărâmă cinematograful. Se
întâmplă la fel.
De aceea a ajuns regula: fără

motani la film!

Motănelul la film
de Maria Giurgiu
In
oraş
s-a
deschis
un
cinematograf care promitea filme și
spectacole pe gustul tututor. Domnul
Motan şi Doamna Pisică au vrut să
meargă şi ei la film cu Motănelul lor. Ei
au ales filmul „Confort cu popcorn”, care
era difuzat la ora 5 dimineaţa, în data
de 8 septembrie.
Zilele au tot trecut până în 8
septembrie, când, Motanul şi Pisica au
uitat să se trezească pentru a merge la
cinematograf. În schimb, Motănel s-a
trezit entuziasmat la ora patru. La patru
şi jumătate, Motănel s-a dus în
dormitorul Pisicii şi a încercat să o
trezească:
- Mamă, trezeşte-te!
-...
Pisica avea un vis ciudat şi tot
dădea din labe nervoasă. Probabil visa
cum arunca cu popcorn în ecranul pe
care era difuzat filmul. Apoi, Motănel s-

a dus în camera Motanului şi a încercat
şi pe el să îl trezească:
-Tată, trezeşte-te!
-...
Nici pe Motan nu a reuşit să îl
trezească. Atunci şi-a facut curaj şi a
plecat singur la cinematograf. Când a
ajuns, i-a aratat doamnei de la tejghea
câţi bani are. Doamna i-a dat biletul, dar
Motănelul nu ştia ce să facă cu el, aşa că
a intrat în cutia cu popcorn, crezând că
acolo se vizionează filmul. A stat acolo
până la zece, când o femeie a vrut să-i
ceară vânzătoarei o cutie mare cu
popcorn. Vânzatoarea, neatentă, în cutie
a pus motănelul care dormea, în loc să
pună popcorn. Când femeia a ajuns în
sala de film, motănelul sforăia zgomotos
în cutie. Femeia s-a speriat, a urlat când
a văzut Motănelul în cutia ei. De fapt, a
zbierat atât de tare, încăt Motănelul s-a
trezit şi a rupt-o la fugă printre
standurile cu bomboane. Ieşind pe uşă,
18
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motănelul şi-a spus că nu o să mai vină
niciodată la film fără un însoţitor.

Împăratul muștelor
de Vegas Viman
A fost odată că niciodată
Împărăţia
Muştelor
şi
Împărăţia
Viespilor. Din cele mai străvechi timpuri
cele
două
regate
duc
războaie
sângeroase. Săracile muşte nu mai
puteau lupta.
Într-o zi Împăratului Muscă îi
veni o idee grozavă. Se îmbrăcă şi îşi
puse coroana pe cap. Îşi lua trăsura din
aur şi pleca spre Împăratul Viespe. Când
ajunse îi spuse:
- Auzi bine la mine rege Viespe, dacă
nu încetăm războaiele o să ne moară
foarte mulţi soldaţi şi dacă ne atacă

regina Albina noi nu vom mai putea să ne
apărăm şi ne va cuceri regatele!
- Ai dreptate, rege Muscă, dar nu
mai bine ne unim regatele să devenim şi
mai puternici?
- Eu sunt de acord, doar să vrea şi
sătenii noştri să ne unim regatele.
- Ai dreptate! Ne vedem mâine,
rege Muscă!
- La revedere, rege Viespe!
Cronicile spun că ei au făcut mare
sfat, şi-au întrebat sătenii şi au decis să
se unească. În ziua de azi dacă vezi şi te
uiţi atent, viespii nu se mai ceartă cu
muştele ca în timpurile străvechi!

Împăratul muștelor
de Ștefan Grama
Totul a început acum mii de ani
când Lucius a devenit împărat în
Împărăția muștelor. Împreună cu
consiliul de coroană s-a gândit să
cucerească lumea.
Pentru a-și stabili tabăra au găsit
o casă mică din lemn, cu multe, multe

ferestre. Pe vremuri locuiau acolo doi
bătrâni: soț și soție. Acum casa era
pustie. Doar câte un animal își mai făcea,
în câte o noapte, culcuș acolo.
Dar ce să vezi? Pentru a ocupa
casa s-a dat prima bătălie: muște contra
bondari. Lucius le-a cerut oștenilor săi
19

ATELIERUL DE POVEȘTI
să omoare tot ce mișcă. Au câștigat
muștele.
Mai apoi au trebuit să lupte cu
fantomele. Podelele scârțâiau, geamurile
tremurau,
pisicile
se
îngrozeau.
Fantomele nu reușeau să rănească
muștele. Zile și nopți s-au luptat
încontinuu. Părea că nimeni nu poate
învinge. Într-o noapte, Lucius a avut un
vis: o fantomă neagră, formată numai din

muște, a reușit să alunge fantomele
albastre. Când s-a trezit, primul lucru
pe care l-a făcut a fost să comande
oștenilor să se grupeze în formă de
fantome. Deodată toate fantomele
albastre au dispărut.
Lucius, învingător, a dat drumul
petrecerii. Toate muștele mâncau și se
distrau. Sărbătoreau victoria. Lucius,
necitind prea multe la viața lui, nu știa
că de obicei sunt trei probe de trecut. A
treia luptă i-a luat pe toți prin
surprindere.
Pe ușă au intrat costumele
galbene cu furtunuri în mână. În câteva
minute nu s-a mai auzit nici un bâzâit.
Lucius și ai lui erau toți cu picioarele în
sus.
În viață e bine să citești ca să nu
fii luat prin surprindere!

Împăratul muştelor
de Siena Peter
A fost odată un tărâm al
insectelor, peste care domnea Împăratul
Muștelor. Acesta arăta ca o muscă
gigantică cu multe picioare şi aripi verzi,
avea şase perechi de ochi cu care
veghea tot ţinutul. Supuşii îi aduceau
daruri, bucate dintre cele mai gustoase,
pe care le devora cu mare plăcere. Cei
care îl suparau erau aspru pedepsiți,
fiind loviţi cu o paletă gigantică.
Într-una din zile, Împaratul s-a
îndrăgostit de o piersică zemoasă, pe
care a zărit-o în fructieră. Vestea că

Împăratul vrea să se căsătorească cu
piersica a împânzit tot regatul, şi
imediat roiuri de muşte de la cele mai
mici la cele mai mari i s-au înfăţişat
împăratului.
Muştele gălăgioase i-au spus
împăratului că piersica nu-i poate fi
soţie deoarece împăratul trebuie să se
căsătorească cu o muscă regală. Supărat
că supuşii nu-l susţin, tânarul împărat a
vrut să o viziteze pe piersică, dar ajuns
la fructieră, află că piersica fu mâncată
de fratele lui.
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Atunci, Împăratul a dat ordin ca
fratele lui să fie întemniţat şi de atunci

nu a mai permis să se mai mănânce
piersici în tot regatul.

Împăratul muştelor
de Tania Sălcudean
Era odată o împărăţie de muşte
evident condusă de un Împărat. Nimeni
nu îi ştia numele aşa că toţi îi spuneau
„Împăratul Muştelor”.
Într-o zi războiul dintre fluturi
şi muşte avea să înceapă. Toate femeile
şi copiii-muscă s-au închis în casele din
pâine moale, iar bărbaţii-muscă, cu
Împăratul lor în frunte, s-au avântat în
luptă. Împăratul le-a zis relaxat înainte
de a porni spre câmpul de luptă:
- Nu vă temeţi! Bzzz.. Vom căstiga!
Deci, planul este să le sfâşiem
aripile. Bzzzz. Aşa nu vor mai
putea zbura.

Să traiţi! Spuseră în cor armata
de muşte ce roiau deasupra unei
margarete albe ca zăpada si
delicată ca pielea de bebeluş.
Erau toţi pe câmpul de luptă pe cale să
înceapă războiul, când, Împăratul
Muştelor realiză un lucru şi zise:
- Staţi! Mai există o altă cale. Cear fi dacă am face pace! Bzzz.
- Da, de ce nu! a spus Împăratul de
Mătase, conducătorul fluturilor.
De atunci, Împăratul Muştelor a fost un
erou. Dar povestea nu s-a terminat!
Ce credeţi că s-a întămplat mai
departe?
-

Dispariția lui Gât-Lung
de Ștefan Grama
Este vineri, 13 martie, ora 13:00.
Este timpul să-l găsim pe Gât-Lung.
Gât-Lung, un pui de girafă de
doar un an, a dispărut de la circul
”Atlas” acum exact 13 zile, 13 ore și 13
minute. Este un caz foarte ciudat.
Nimeni nu a văzut și nu a auzit nimic
suspect. Iată ce știm ...
Gât-Lung probabil că nu a
dispărut pur și simplu. Cu siguranță a
fost furat pentru că este o specie rară
de girafe: este o girafă albă; parcă a
fost spălat cu detergent. Este singura
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girafă albă din lume. Trebuie să-l găsim
neîntârziat!
Să începem prin a ne face un plan
de acțiune. Pentru asta trebuie să
răspundem prima dată la întrebarea:
”Cine a putut să-l răpească și de ce?”.
De ieri mă tot gândesc care ar fi
răspunsul potrivit și cred că am ajuns la
o concluzie: sigur l-au răpit oamenii albi,
pentru că e unic, exact ca ei. Ei cred că
le aparține, deoarece și el are aceeași
culoare ca și ei.
Prima
întrebare
și-a
găsit
răspunsul. Cred că deja suntem pe calea
cea bună. Totuși, mai trebuie să găsim
răspuns la încă o întrebare: ”Unde l-ar fi
putut ascunde?”. Este destul de greu să
ascunzi un animal așa de mare. Chiar
dacă este doar un pui, Gât-Lung are 4
metri înălțime și 200 de kilograme. Nu
au putut să-l ducă prea departe. Ar
trebui să găsim cel puțin trei posibile
locații și să le verificăm pe fiecare.
Stați așa, este un bloc în
construcție, în apropiere. Sigur acolo lau dus. Este înalt de 20 de metri și sunt
ridicați doar pereții exteriori. Sau nu-i
acolo?
Poate l-au ascuns în interiorul
Turnului Alb de Sticlă. Dacă nu mă înșel,
acesta nu mai poate fi vizitat cam de 14
zile. E muzeul oamenilor albi. Sigur acolo
l-au dus! Și dacă nu e acolo?

Mai e și Pădurea Mestecenilor
Albi. E la doar 13 minute distanță de
aici. Este o pădure mai stranie: copacii
sunt înalți de 5 metri și nu poți intra în
ea decât cu card de acces primit de la
oamenii albi.
Se pare că totul se învârte în
jurul oamenilor albi ...
***
Am pornit pe urmele lui Gât-Lung.
Am fost la blocul în construcție, dar nu
am găsit nimic. Mi-am trimis câinii la
Turnul Alb de Sticlă, dar nu au mirosit
nimic. Mai trebuie să verific Pădurea
Mestecenilor Albi.
***
Sună telefonul. Răspund. La celălalt
capăt al firului se aude o voce liniștită și
fericită:
- Alo!
Domnul
detectiv
Animalus-Animali?
- Da.
- Am auzit că mă căutați. Sunt
Gât-Lung.
- Da. Te caut de ceva timp. Ești
în pericol? Ai fost răpit de
oamenii albi?
- Nu! Nici pomeneală! Am
plecat în vacanță. În fața
casei mele, sub piatra din
stânga, am lăsat o scrisoare.
Mi-am luat concediu pentru
13 luni. Ne vedem la vară!

Găsirea girafei
de Matei Ciupei

Girafa Lulu a fost furată de la
circul Atlas. Ea este căutată de Poliție.
Dar, disperat directorul circului
mi-a dat o mulțime de bani ca s-o

găsesc. Eu detectivul Lupă. Girafa poate
fi în trei locuri, în ocean, în junglă sau la
braconierii cărora le place carnea de
girafă.
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Prima dată am fost la braconieri.
Acolo am văzut o zebră cu capul lung
într-o cușcă. Investigând zona n-am
găsit nici un indiciu. Pe zebră o trecu la
baie. Când se întoarse de la toaletă se

șterse pe față și își făcu freza. Atunci,
eu mi-am dat seama că de fapt era o
girafă. Am fugit cu ea la circ. Toată
lumea era fericită.

Cazul dungilor furate
de Ariana Zenko
Totul a început într-o zi ploioasă
de
septembrie.
Ca
întotdeauna,
telefoanele mă invadau cu tot felul de
probleme. Eu, Sergent Tixi, stăteam în
biroul meu în timp ce îmi beam cafeaua.
Dintr-o data, clanța se răsuci și
apăru în birou Sergentul Lăbuțe Moi:
- Avem o problemă, Sergent Tixi! O
zebră fără dungi!
Eu, calm, sorb din cafea și zic:
- Mă ocup imediat!
Îmi termin cafeaua și plec în
oraș, la casa zebrei. Acolo, o găsesc
plângând pe zebra fără dungi.
Ok. Uite cum merge treaba! Tu
îmi povestești ce s-a întâmplat, iar eu
voi rezolva cazul.
Ea începuse să-mi povestească
întâmplarea când brusc se auzi un
zgomot.
- Ce s-a auzit?
Am urcat împreună în camera
zebrei și atunci am văzut ce se
întâmplase... Camera zebrei, care de
obicei era acoperită de dungi, era
complet albă și lipsită de dungile
obișnuite. Făptașul scăpase ca prin
urechile acului.
- Ne vedem mâine, zebro!
În cele din urmă am ajuns la biroul meu,
dar acolo stătea altcineva.

Sergent Tixi, unde ai fost? Toate
animalele cu dungi din oraș au rămas
fără dungi.
- Ei, ca să vezi! Devine interesant!
Obosit, mă așez la birou. Nu se lega:
de ce să furi dungi? Și mai important,
cine le-a furat? În următoarele două
zile am interogat Tigrul Kitty și Hiena
Smiley. După interogare, mi s-a părut că
nici unul nu e vinovat și că nu l-au văzut
pe făptaș. În schimb Hiena Smiley mi sa părut ușor suspectă. Cred că unele
animale la o așa problemă s-ar da
bătute, dar nu e cazul, pentru că în final
am aflat cine era făptașul...
Atunci când l-am interogat pe tigru,
el mi-a zis că a văzut pe geam o umbră,
cu păr ciufulit, la fel ca al Hienei Smiley,
iar atunci, în casa zebrei, când s-a auzit
un zgomot, Hiena a intrat pe furiș în
casă, iar când să iasă,, din greșeală, a
spart o vază și atunci s-a întâmplat
totul.
În cele din urmă Hiena Smiley a
recunoscut totul: ea a fost cea mai mică
din familie și nu avea dungi, deci, fiind
geloasă, a furat dungile tuturor pentru a
le avea ea. Și așa ea este hoțul dungilor.
Dar oare s-a terminat totul?
-
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Lupul şi câinele
de Matei Someşan
Într-o zi, un lup se întâlni cu un câine:
- Ziua bună! zise lupul.
- Ziua bună! zise şi câinele.
- Ai putea să mă împrumuţi cu
câţiva lei? întrebă lupul.
- Sigur că da! Am o grămadă, dar
nu la mine. Va trebui să mă
însoţeşti până la serviciu.
Pe drum, lupul îl întrebă pe câine
ce meserie are.

Sunt
îngrijitor
la
grădina
zoologică din oraş! se lăudă
acesta.
- Frumoasă meserie! glăsui lupul,
impresionat.
Nu după mult timp, ajunseră la
zoo.
- Uite-ţi leii! Ia câţi vrei!
Aaah! Nu-i mai vreau, mulţumesc! strigă
lupul şi o luă la sănătoasa.
-

Planeta maimuțelor
de Rusu Tudor
Totul a început când eram într-un
laborator
de
științe
și
făceam
experimente pe maimuțe. Căutam o
substanță care să le facă mai deștepte.
Într-un sfârșit am găsit-o. Am
administrat-o pe maimuță și dintr-o
dată ochii au început să îi strălucească,
iar când i-am dat un joc puzzle l-a
rezolvat în 5 minute.
După câteva zile a început să
devină mai nervoasă, iar într-o zi, când
am mers să îi dau de mâncare, a scăpat
din cușcă și a distrus o parte a
laboratorului. A fost omorâtă de un
jandarm pentru a nu mai face pagube și
a nu răni pe cineva. M-am dus în cușca ei
și acolo am găsit un pui de maimuță,
moment în care mi-am dat seama că s-a
sălbăticit pentru că a născut un pui.
Am luat puiul l-a mine acasă și lam crescut făra să știe nimeni. Am

văzut că și el avea ochii strălucitori și
am presupus că și el este deștept. L-am
învățat să vorbească prin semne și l-am
numit Cesar. A crescut mare. Într-o zi
tatăl meu care avea probleme psihice a
ieșit pe stradă și a încercat să deschidă
ușa unei mașini,a pornit alarma și a venit
proprietarul mașini a început să-l certe
pe tatăl meu. Cesar a auzit și a început
să-l atace pe acel tip. Eu eram în casă și
am ieșit repede afară, i-am spus lui
Cesar să se oprească, iar el s-a oprit. Au
ajuns și cei de la protecția animalelor și
l-au capturat pe Cesar. Cesar a fost
foarte speriat când a ajuns acolo.
Toate maimuțele de acolo au
început să-l lovească. Dar măcar și-a
făcut un prieten care și el știa să
vorbescă prin semne. Am tot încercat sa
îl recuperez pe Cesar, dar nu am reușit.
După câteva zile Cesar și-a dat seama
cum..
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Ghearele de fier
de Mihai Fustoș
Era o vreme când încă credeam
că totul e frumos până când în tabără
era o noapte furtunoasă de vară eu,
Luca și Adi am văzut ceva ciudat și
suspect în afara cabanei.
Era un bărbat ars la chip cu o
pălărie și un pulover rupt și avea un fel
de mănușă din fier cu gheare ascuțite
făcute din lame de cuțit. La început am
crezut că era personajul descris dar
însă după ce am clipit văzusem doar un
pădurar. Eu am răspândit vestea în toată
cabana. A doua zi la micul de jun Ștefan
avea tricoul rupt și ca niște zgârieturi
imense pe spate, după micul de jun am
fost în excursie să explorăm pădurea,
iar Adi văzuse aceleași zgârieturi pe un
copac, iar eu mă speriasem foarte rău,
după expediție la cabană mă culcasem și
ghiciți ce visasem, acel om ars la față cu
mănușa de fier care vroia să mă ucidă
dar mă zgâriase pe mână și mă trezisem
cu zgârieturi cu sânge pe mână.
Am fugit speriat la medic să mă
bandajeze. A doua zi nu mai aveam
decât cicatricea. Seara la focul de

tabără spunea despre visele mele dar nu
ma crezut nimenidecât Ștefan, până
când în ziua când văzuse totă lumea o
căprioară cu zgârieturi imense pe corp
și atunci toată lumea mă crezuse. Atunci
spusem tuturor despre “pădurar” mulți
au rămas forarte surprinși ți au început
să îl viseze. După două zile îl văzusem pe
Alex zbătându-se între viață și moarte
cu patru tăieturi pe gât și chemasem
salvarea dar bietul Alex murise. Părinții
lui
îndurerați
veniseră
să
îl
înmormânteze, în cinstea lui făcusem un
foc de tabără deoarece toți îl iubeam pe
Alex îi făcusem un altar și pusesem
steagul negru la cabană.
După o
săptămână profesorul de sport păți la
fel doar că scăpase și atunci sa decis să
plecăm de acolo, atunci în fața mașini
apăruse omul cu ghearele de fier și îl
omorâse pe șofer și întrebă:
- Plecați undeva?
Și atunci sărisem pe geamul
mașini. Doi băieți nu apucaseră să sară și
au fost înjunghiați și omorâți din păcate.

Năsturel
de Mara Petean
Bună, eu sunt Năsturel și am să
vă povestesc o întâmplare din
viața mea.
Acum doi ani, locuiam cusut pe o
pernă albastră în sufrageria unei case.
În acea casă mai locuiau doi tineri. Într-

o zi numai ce-i văd amândoi că intră pe
ușă cu un bebeluș în brațe. După câteva
zile i-au dat și un nume Mary. Apoi, după
aproximativ o jumătate de an a început
să umble (din nefericire) și într-o zi,
când stăteam de vorbă cu prietenii mei
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nasturi, a început să mă tragă de toate

cusăturile, încât m-am desprins de tot.
Nu a fost destul a trebuit să mă
și înghită, și până la urmă de ce credeți
că m-am făcut scriitor? Pentru că nu mai
pot fi altceva, deoarece încă sunt în
burta lui Mary.

Năsturică
de Matei Someşan
Numele meu este Năsturică.
Cuuum? Aţi crezut că sunt ca voi? Nici
vorbă!
Sunt un mic nasture portocaliu cusut pe
o perniţă decorativă de pe canapeaua
din camera de zi.
Locul meu de pe canapea îmi
permite să văd tot ce se întâmplă în
casă. În special să aud multe. Ca de
exemplu - într-o zi frumoasă de toamnă,
stăpâna şi stăpânul casei s-au aşezat
lângă mine şi au început să vorbească:
- Perna
asta...
ducem...
murdară... urâtă...
Am priceput. Aveau de gând să
mă arunce. Asta nu-mi plăcea deloc. Pe

loc am smucit de pernuţă şi m-am
rostogolit în spatele canapelei: un loc
plin de mizerie şi praf.
Un şoricel apăru de nicăieri:
- Priviţi, fraţilor! O pernă şi un
nasture numai bune de ros!
Şi şoricelul începu să mă tragă
spre vizuina lui, când o mână salvatoare
apăru deasupra mea şi mă ridică.
- Aici erai, Năsturică!
Era vocea stăpânei. A observat
că nu mai eram pe canapea împreună cu
perniţa şi pornise căutarea. Abia mai
târziu mi-am dat seama. Stăpânii voiau
să mă ducă la spălătorie

Multă mânie urăște omul
de Ștefan Grama
Dragi copii, aș vrea să vă spun o
poveste din vremuri îndepărtate, despre
răutate și bunătate.
A fost odată ca niciodată o țară
îndepărtată, acolo unde cerul se
îngemăna cu pământul, numită Bine-Rău.
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Pe acele meleaguri trăiau doi copii:
Răutăciosul și Binevoitorul.
Ei se născuseră într-o zi de
septembrie, când ziua încerca să ia locul
nopții. Răutăciosul a apărut într-o
familie bogată, iar Binevoitorul într-una
săracă. Primul era frumos, iar celălalt
urât. În casa Răutăciosului a fost mare
sărbătoare la venirea acestuia pe lume,
în schimb, în casa Binevoitorului, ziua
aceea a fost o zi obișnuită, ca oricare
alta.
Cei doi copii erau foarte diferiți,
la fel ca familiile în care își
deschiseseră ochii.Copilul cel bogat nu
lăsa pe nimeni să-i atingă jucăriile; dacă
totuși se întâmpla acest lucru, se mânia
foarte tare, urla și dădea din picioare.
Băiatul cel sărac, deși avea doar o minge

din cârpe, o împărțea cu toți cei ce și-o
doreau.
Într-o dimineață, când cei doi
copii împlineau 11 ani, s-a întâmplat un
lucru
surprinzător.
Uitându-se
în
oglindă, Răutăciosul a observat că
frumusețea chipului său s-a transformat
într-o urâțenie de nedescris. Părea mai
degrabă un bătrân uscățiv decât un copil
de 11 ani.
În
aceeași
dimineață,
Binevoitorul s-a trezit și el transformat.
Și-a văzut chipul într-un petec de apă:
era de o frumusețe rară. Să nu uitați
niciodată că răutatea, mânia urâțește
sufletul și chipul, iar bunătatea le
înfrumusețează.

O poveste magică
de Matei Barbu
A fost odată un om sărac care
avea un fiu. Într-o zi, fiul acestuia găsi
un ineluș mic din aur. Fiul îi duse tatălui
său inelușul și se bucurară împreună de
grazava bijuterie. După un timp tatăl îi
spuse fiului său:
- Fiule, am simțit azi-noapte un fior
când am pus mâna pe inel.
- Poate o fi fermecat sau așa ceva?!
- Vorbești numai prostii! spuse tatăl
cu oarecare indiferență.
A doua zi fiul băgă inelușul în
buzunar și plecă spre vrăjitorul regal.
Când ajunse la el, îl întrebă:
- Vrăjitorule, te rog să-mi spui dacă
acest inel este magic?
- După cunoștințele mele, acesta este
inelul sacru din vechiul și anticul
oras Maru.

Inelul a aparținut regelui Heros, un
rege Zeu care, prin acest inel putea
invoca tot ce-și dorea.
- Multumesc, MăriteVrăjitor! spuse
fiul omului sărac și plecă spre casă
fericit.
Când ajunse acasă și îi spuse
tatălui său despre inelul sacru amândoi
săriră în sus de bucurie.Apoi tatăl îi
spuse cu glas blând:
- Iartă-mă fiule că nu te-am crezut.
- Nu ai de ce să-ți ceri scuze, tată!
Nu aveai de unde să știi ce secret
ascunde acest inel sacru.
Cei doi învățară să folosească inelul
și de atunci făcură numai fapte bune.
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Răpirea
de Ștefan Grama
Părea o zi obișnuită, ca oricare
alta. Nimic nu prevestea ce va urma să
se întâmple. Zeliș și Sakiz povesteau în
grădină.
- Nu-i nimic. Și fratele meu,
Toma, e foarte bâlbâit.
- Câti ani are? întrebă Zeliș.
- Are 9 ani.
Chiar când a terminat propoziția,
Toma a și ieșit pe ușă s-o anunțe pe
Sakiz că e gata masa.
- Vreți să veniți și voi la masă?
Bunicul va fi îngăduitor și vă va lăsa să
stați cu noi.
- Bine, ziseră în cor Zeliș și
fratele ei, George.
După ce mâncară, copiii merseră
la plajă. Când se simțeau mai bine și
jocul era în toi începu o ploaie groaznică.
Au fugit acasă, dar nimeni, în
afară de Toma, nu era acasă. Toma era
cam speriat. A reușit să bâlbâie că
bunicul a fost luat și dus, iar casa a fost
jefuită. Într-adevăr, totul era cu susul
în jos.
- Ce ne facem acum? a întrebat
Zeliș.
- Va trebui să ne facem arme
dacă se întorc. Zeliș, te ocupi de arcuri
și săgeți; Toma și George, voi vă ocupați
împreună de ferme! a zis Sakiz.

- Dar tu de ce te ocupi? a
întrebat George.
- Eu fac arme și unelte.
- Acum, că sarcinile sunt
împărțite, să ne apucăm de lucru! a
concluzionat Zeliș. Dar cu bunicul, cum
rămâne?
- Ne vom ocupa și de această
problemă, după ce pregătim totul. Întâi
trebuie să fim gata să ne apărăm.
Chiar în acel moment a încetat și
ploaia, iar ei s-au apucat să lucreze ...
În câteva ore, totul fu pregătit.
Copiii erau pe poziții și așteptau. A
trecut o oră, au trecut două, a trecut o
zi, dar hoții n-au mai apărut.
Tretretrebubuie
săsăsă-l
căuuutătăm pepepe bububuninicucul,
Sasakikiz! a strigat Toma.
- La asta mă gândeam și eu.
George, tu ești cel mai atent. Stai de
pază la fereastră. Noi încercăm să
căutăm indicii.
Zis și făcut. Copiii au început să
cotrobăie prin lucrurile răsturnate de
prin casă.
- Veniți aici! E o scrisoare. Îți e
adresată ție, Sakiz.
- De la cine e?
- Cred că e de la bunicul tău.
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Dragă Sakiz,
Dacă vei ajunge să citești această scrisoare, însemnă că am fost răpit. Nu te
impacienta. Toate lucrurile au rezolvare, mai puțin moartea. Răpitorii mei sunt dușmanii
regelui. Am fost luat pentru răscumpărare. Poate ți se pare cam bizar, dar acesta e
adevărul. Nu am timp acum să-ți dau prea multe explicații. Trebuie să ajungi la rege și
să-i spui parola <<FRATE-BUNIC>>. Va ști exact ce este de făcut. Dacă reușești să
ajungi la el, ne vom revedea în curând.
Cu dragoste,
Bunicul
P.S. Ai grijă de Toma. Și voi sunteți în pericol

Au urmat momente de tăcere. Sakiz
citise scrisoarea cu voce tare. Toți se
gândeau cum vor putea ajunge la rege.
Nimeni nu avea voie să treacă de
zidurile ce împrejmuiau palatul.
- Am eu o soluție. Pelerina tatei.
Doar că ea funcționează dacă sub și eu
sub ea, a zis Zeliș. Dacă stăm sub ea,
vom fi invizibile.
- Perfect, dragă Zeliș. Trebuie
să-i lăsăm pe băieți în siguranță și apoi
putem pleca.
Băieții au rămas la mătușa lui
George și a lui Zeliș, iar fetele au
pornit-o spre palat. Pelerina le-a ajutat
să treacă de ziduri, de gărzi, de
sfetnici. Au ajuns în iatacul regelui, unde
doar Sakis s-a făcut vizibilă. A spus
parola și regele nu a mai întrebat-o
nimic; nici cine este, nici cum a ajuns
acolo. A rugat-o doar să se întoarcă
acasă și să aștepte.
Fetele s-au întors acasă. Oricum,
n-ar fi știut înspre ce colț al lumii să
pornească
în
căutarea
bunicului.
Noaptea a trecut cu greu. Au dormit cu

schimbul, pentru ca una dintre ele să
poată sta tot timpul de pază.
Nici nu au mijit bine zorile, că
bunicul și-a și făcut apariția într-o
caleașcă splendidă albă, trasă de șase
cai albi, cu zâmbetul pe buze. Asta îl

caracteriza pe bunicul. Zâmbea tot
timpul. S-au întors și Toma și George,
însoțiți de mătușă. Îi chemase Zeliș.
Acum nu mai puteau exista
secrete.
Bunicul
trebuia
să
le
povestească totul. Așa au aflat, Sakiz și
Toma, că nu sunt orice copii, ci chiar
nepoții regelui. Bunicul era fratele
regelui.
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Oala cu aur
de Matei Barbu
A fost odată un sătuc mic de tot,
în care locuia un pitic pe nume Curiosul.
Acesta aflase de la Marele Pitic înțelept
că, atunci când apare curcubeul trebuie
să fie urmat până la capăt pentru a găsi
o găleata plină cu aur. Curiosul a fost
fascinat de această poveste șiîntr-o
zi,când curcubeul a apărut pe cer, a
pornit la drum.
După o bună bucată de drum
Curiosul, obosit, se oprește pentru a se
odihni. Dintr-o dată se auzi o voce:
- “Curiosule, Curiosule!”
Se ridică în picioare preocupat de vocea
ce o auzi și o mai aude odată:
- “Curiosule, Curiosule!”
El răspunse mirat și speriat:
- Cine ești și ce vrei de la mine?
Curiosul se întoase și văzu un perete
vorbitor care îi raspunse pe un ton cald:
- “Dacă vrei să treci de mine

Ghicitoarea s-o ghicești,
Altfel n-ai să treci de mine
Oricât ai să te străduiești!”

Atunci, așasă fie, accept provocarea!
- “Ce e lung și colorat,

De-l străbați devii bogat,
E un semn de bunăstare,
Și apare după ploaie?”

Curiosul răspunse:
- Curcubeul colorat e răspunsul
căutat!
În acel moment, pămantul se zgudui,
iar peretele se deschise. În spatele
peretelui, Curiosul zări găleata cu aur
pentru care porni în călătoria până la
capătul curcubeului. El luă găleata cu aur
și se întoarse în sat unde împărți aurul
cu prietenii săi. Prietenii din sat văzură
dărnicia Curiosului, au hotărât să dea în
cinstea lui cea mai măreața petrecere
de până atunci și toți se veseliră.

Fantoma Sarei
de Mara Petean
Sara era o fetiţa orfană de 11 ani
care locuia la un orfelinat de la marginea
unui sat.
Într-o zi, când era la
cantină la prânz, îi veni o idee genială.
Evadarea de la casa de copii. Apoi, a
mers în camera ei să-şi construiască
planul de evadare. După vreo trei zile
aceasta îl puse la încercare şi ce să
vezi? Îi reuşi perfect, apoi şi-a luat
tălpăşiţa şi a plecat. După vreo cinci
minute tot mergând pe jos, a zărit un
conac întunecat. “Cred că nu s-ar supăra

nimeni dacă m-aş instala aici îşi spuse ea
entuziasmată”. Când a ajuns acolo a
deschis uşa care a scârţâit puternic.
- E cineva acasă?
- Da, e! spuse o voce puţin iritată.
Apoi, dintr-un colţ al camerei apăru o
fantomă albă, palidă într-o pijama.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
- O, da, aceeaşi reacţie ca de
obicei spuse indiferentă femeia care
plutea un metru deasupra podelei vechi.
- Eşti... eşti...
- Da, o fantomă, mare lucru
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- Bine... bine... foarte ciudat, dar
te pot vedea de mai aproape, dacă-mi
permiţi? spuse Sara fără pic de frică.
După ce s-a apropiat cu paşi
mărunţi de fantomă, începuse să i se
pară cunoscută. Apoi şi-a dat seama că
fantoma nu era atât de urâtă precum
sunt majoritatea. De fapt... era chiar...
frumoasă. După întâlnirea dintre Sara şi
fantomă, aceasta a invitat-o în casă şi ia spus şi cum o cheamă, Elizabeta. Apoi,
Eliza i-a amenajat o cameră doar a ei,
frumos decorată şi cu bun gust, apoi i-a
oferit o grămadă de rochiţe vechi, dar
frumoase şi ca să vezi, deveniseră cele
mai bune prietene. Eliza mereu o
sfătuia, a învaţat-o chiar şi bunele
maniere şi mai ales era foarte blândă,
grijulie şi protectoare. Cu trecerea
timpului, ele au devenit cele mai bune

prietene, aproape nedespărţite. Întruna din zile cineva a sunat a uşă.
- Bună ziua, spuse Sara.
- Bună, domnişoară, am venit să
vă las corespondenţa. Nu a mai răspuns
aici nimeni aici de ani de zile.
- Păi... de ce nu sunteţi speriat?
- De ce sa mă sperii,nu înţeleg.
Apropo, cum stai singurica aici?
- Păi, fantoma de lângă mine?
- Vai, ciudată fetiţă mai eşti, nu
e nimic acolo!
- Bine... la revedere!
- La revedere!
- Ce se întâmplă? De ce nu te
vede? spuse Sara.
- Deoarece doar tu mă poţi
vedea. Am murit acum câţiva ani şi mă
poţi vedea doar tu, pentru ca sunt... a ta.

Misterul din gheață
de Tania Sălcudean
Îmi amintesc si acum acel
moment când m-am dus cu prietenii mei
la patinoar. Era o zi de marți în vacanta
de Crăciun. Am patinat noi ce am patinat
și deodată am zărit ceva roșu în gheață.
Toți copiii s-au adunat în jurul meu și sau pus în genunchi. Ne-am uitat atenți la
gheață apoi am spart-o cu patinele. Am
scos acea cutiuță roșiatică din apă și în
ea s-a dovedit a fi o scrisoare anonimă.
Scria:

‘’Sunt închis într-o colivie împotriva
voinței mele.
De tu vrei să mă găsești,
Mai multe ghicitori trebuie să deslușesti
Curcubeul te va ghida
Si prisma iți va arăta’’.

Să ne punem pe treabă! am spus eu.
Am patinat până la mal și ne-am
pus bocancii în picioare, apoi am analizat
-

mai bine ghicitoarea. Mi-am pus
întrebarea: Unde ar putea fi o prisma?
M-am gândit foarte bine si am strigat:
- Pe munte!
Nimeni nu știa despre ce vorbesc așa că
am fost mai explicită. Pe munte există
acea prismă piramidală care atunci cand
bate lumina pe ea se desparte în patru
curcubee. Așa am pornit la drum. După
mult timp, am ajuns la prismă, iar acolo
mai era o ghicitoare:
“A doua ghicitoare ați găsit-o

Voi să o respectați neapărat
La ora 12:00 curcubeele vor veni
Cea mai de preț calitate o veți găsi
Acel curcubeu urmați-l până jos
Și acolo vă va aștepta un nou lucru
prețios”.

Ora 12:00 era aici și patru
curcubee ca niște tobogane ieșeau din
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piatră în patru direcții diferite și odată
cu ele apărură și patru pietre, iar pe
fiecare era scrisă câte o calitate:
bucurie, iubire, modestie și loialitate.
Erau ca niște butoane. Teo a spus:
-Eu cred că trebuie să apăsam
piatra cu inscripția IUBIRE.
-Ba nu! Trebuie să apăsăm piatra
cu inscripția LOIALITATE, a zis David.
-Să
votăm!
am
spus
eu
încrezătoare. Cine votează pentru

IUBIRE? Iar cinci dintre noi au ridicat
mâna.
- Cine votează pentru loialitate?
Iar șase dintre noi și inclusiv eu am
ridicat mâna.
- S-a votat! Apăsăm piatra cu
loialitate.
Cand să apăs piatra cu inscripția
loialitate, Marc a călcat din greșeala pe
piatra BUCURIEI și toate celelalte
curcubee au dispărut, inclusiv pietrele
lor.

Povestea unui arici bătrân
de Adrian Radu
Acel pui de lup a început să îi zică
ariciului că este foarte prost și bătrân.
Ariciul îi spuse:
-Băiete, calmează-te sau te duc
la taică-tău!
-Nu te cred, bătrânelule. Tata a
spus că dacă ai treabă cu mine te
mănâncă.
Ariciul bătrân se făcu roșu la
față și îl luă pe puiul de lup de un picior
și se porni spre casa lupului. Puiul de lup
tot strigă prin pădure.
-Lasă-mă! Lasă-mă!
-În niciun caz! spuse ariciul. O să
te duc la taică-tău și am să-i spun să te
pedepsească.

strigă:

Când

ajunse

la

casa

lupului,

-Jack! Vino până aici!
-Spune, ariciule!
-Educă-l pe copilul tău, tot îmi
spune bătrân.
-Bine, dar de ce îl ții așa de un
picior?! spuse furios lupul, și se luă la
fugă după arici.
Lupul tot fugise până când s-a
întâlnit cu Moș Martin ursul, prietenul
ariciului, care l-a luat de gât și l-a
aruncat până la el înapoi acasă.
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Locuitorii bucătăriei
de Alina Mălăescu
Într-o zi senină, Anastasa şi Cocos au
început să se certe pe masa din
bucătărie:
- De ce ai luat din aţele mele?
- Pentru că, le-am dus la croitorul
din colţ şi acum am o haină nouă,
superbă spuse Ananasa.
- Dar pentru ce îţi trebuie?
- Îţi place?
- Răspunde-mi la întrebare! Acum!
- Bine, bine, pentru a.....
- Pentru a... ce?
- Ţie nu îţi este foame? Mie da!
- De ce schimbi subiectul?
Cocos era foarte supărat pe Ananasa. El
s-a gândit la un plan de răzbunare.
Între timp, în frigider:
- Aţi auzit de cearta dintre
Ananasa şi Cocos? a întrebat
ziaristul Brânză.
Primarul Cartofescu a început să ţipe.
- La închisoare cu Ananasa, la
judecător!
Poliţistul Pară, pentru a o prinde pe
Ananasa, a pus postere peste tot
oferind o recompensă de 1000 de
sâmburi de aur. Între timp, Cocos a
terminat planul de razbunare: mai întâi,
în timp ce Ananasa doarme, îi voi tăia
nişte ţepi. Mă voi duce afară să culeg
nişte urzici din care să fac o haină pe
care o voi decora cu ţepii ei. Această
haină o va urzica şi atunci îmi voi lua
revanşa . Hahahahahaha!
În dimineata următoare, înainte
de a se trezi Ananasa, Cocos s-a dus la
dulapul ei şi a pus haina. Când Ananasa s-

a trezit şi s-a îmbrăcat, fără să-şi dea
seama ce se întâmplă, cu haina din
urzici, a început să strige furioasă:
- Cocoooooos!
- Ce s-a întâmplat?
- Nu îmi răspunde aşa! De parcă nu
ai sti!
- Păi, nu stiu, a spus Cocos.
- Nu mai minti!
- A fost doar o farsă, a spus
râzând Cocos.
- Cum adică o farsă! Tu stii cât de
rău a fost?
- Păi tu ai început când mi-ai luat
aţele!
- E
adevărat,
a
recunoscut
Ananasa.
Cum trecu timpul, în frigider, era un
dezastru imens: „Ananasa la închisoare,
Ananasa la închisoare...”, strigau toţi.
Ziaristul Brânză s-a întors cu veşti noi.
- Ananasa şi Cocos s-au împăcat,
le-a spus el.
Primarul Cartofescu şi-a schimbat
părerea.
- Nu contează ce am spus mai
devreme, îmi retrag cuvintele
despre Ananasa, a spus el.
Poliţistului Pară i s-a spus că trebuie să
dea jos toate posterele cu Ananasa.
- Ananasa nu mai este oficial
căutată, a anunţat Pară.
- Ce să facem acum, a întrebat
Cocos.
- Hai să ne jucăm de-a prinselea, a
propus Ananasa fericită că totul
s-a terminat cu bine.
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O zi neobișnuită
de Tania Sălcudean
Era o zi de vară parfumată.
Ce era sa fac? Era ca orice alta zi de
vară. Adică așa credeam eu:
- Vai de mine! am strigat eu.
- Ce e aceea de acolo! a
spus Patri speriată.
Era o pasăre de culoare aurie cu
portocaliu, foarte rară mi se părea. Am
ieșit în fugă din casă și am urmat-o
printr-o livadă, un vulcan, o cărare
galbenă și la un moment dat am ajuns

într-un tărâm plin de culoare care avea
un castel din cristal și smarald. Pasărea
ne-a condus până la intrarea castelului
apoi a dispărut într-un nor de sclipici
rosu.
Am intrat și acolo ne aștepta
o petrecere. Era chiar petrecerea de
ziua mea. Această zi de care am uitat cu
desăvârșire. Cum să nu uiți o zi
importantă dacă ai o pasăre magică în
fața ta?

O fată cu puteri magice
de Tania Sălcudean
Eu sunt Tania, o simplă fată de
11 ani ani care merge la școală, vine
acasă si stă cu părinții, cel puțin așa
credeam eu până să îmi descopăr
puterile magice. Veniți cu mine și
aventurați-vă! Ca să pricepeți ce e cu
puterile mele magice vom începe cu
prima zi.
Mă plimbam cu prietena mea,
Alina, prin parc într-o zi toridă. Mă
gândeam cât de sete îmi este și,
deodată, un chelner m-a bătut pe umăr
și mi-a oferit un suc rece apoi a dispărut
într-un nor de praf albastru metalic cu
sclipici.
S-au întâmplat multe lucruri
ciudate: mi-a apărut un delfin în cadă, sa stricat cuptorul cu microunde, tortul
din frigider s-a stricat si toate astea

numai din cauza gandurilor mele. I-am
spus tatei tot ce s-a întâmplat, dar el nu
m-a crezut. Nimeni nu mai credea nimic
din ceea ce ziceam.
În altă zi, am ajuns să îi salvez
pe toți, inclusiv pe tine, cititorule:
cândva un meteorit se îndrepta spre
pământ și avea traiectoria spre ClujNapoca. Meteoritul avea o viteza foarte
mare, iar astronauții aproximau că are
vreo 500 de tone și 30 de metri
înălțime. Atunci mi-am descoperit a doua
abilitate. Am zburat deasupra norilor si
m-am gândit că meteoritul să se
oprească și să se ducă pe planeta Marte.
Așa s-a și întâmplat și, de atunci, am
fost cea mai mare eroină.
- Vedeți, niciodata nu stii ce îți
rezervă viitorul.
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Clona mea
de Alina Mălăescu
Într-o zi de iulie mă plimbam pe
plajă, când m-am întâlnit cu clona mea.
Probabil vă veţi întreba: cum adică
clona? Păi, este o poveste destul de
lungă și complicată.
Eu stăteam la mine în cameră
fiindcă era prea cald şi nu puteam să ies.
Am început să mă plimb prin casă. Am
găsit uşa care ducea la subsolul casei,
despre care eu nu ştiam nimic. Am intrat
şi în faţa ochilor mei s-a deschis o altă
lume, o lume în care toate lucrurile erau
făcute din dulciuri. Mult mai târziu, am
aflat că acea lume era condusă de regele
Mentos.
M-am decis să explorez locul
acela. Plimbându-mă de colo-colo am
văzut: copaci din vată de zahăr şi lemn
dulce cu mere caramelizate în ei,
veveriţe din ciocolată cu lapte, iepuri din
ciocolată neagră, păsări din ciocolată
albă, florile din acadele uriaşe şi urşi din
îngheţată cu bombonele.
Pe cerul de culoare roz, pluteau
stelele din jeleu şi luna din biscuiţi. În
această lume nu există legume, dar
există fructe caramelizate. În timp ce
mă plimbam, am ajuns la o casă din turtă
dulce. Am intrat pentru a descoperi ce
comori ascundea acea casuţă. Acolo am
văzut o mulţime de prăjituri, torturi, iar
la robinet curgea în loc de apă, ciocolată.
Mobila era făcută din bezele. Lângă uşa
de la intrare era o oglindă. M-am uitat în
ea câteva secunde pentru a-mi aranja
părul. Am ieșit afară din căsuţă de turtă
dulce pentru a descoperi şi alte lucruri
interesante din acea lume de vis.

Mergând pe o cărare din caramel, am
simțit că nu mai eram singură, cineva mă
urmărea. Acest sentiment l-am avut
oriunde mă duceam, dar nu am reuşit să
văd pe nimeni. Şi am mers şi am tot
mers, pe cărarea din caramel pâna când,
în faţa mea, a apărut, nu ştiu de unde, un
omuleţ din turtă dulce. Era un omuleţ
simpatic şi foarte vesel care mi-a spus,
că dacă vreau să ies, trebuie să
urmăresc poteca din lemn dulce.
L-am ascultat, dar acea potecă
m-a dus la o peşteră în care locuia un
balaur din ciocolată neagră, iar solzii
erau din jeleuri. Era înfiorător şi m-am
speriat. Am fugit şi m-am ascuns după
un tufiş. Acel sentiment că nu sunt
singură a apărut din nou. În lumina lunii
am văzut o umbră, care mi-a spus că
drumul pe care am pornit este greşit,
iar dacă vreau să ies din acea lume
trebuie să merg pe drumul mărginit de
acadele albastre. Am ascultat şi fugind
cât mă ţineau picioarele am ajuns la
scările portal, scări care m-au readus în
lumea noastră.
Am revenit în lumea noastră, dar
nu singură. Acea umbră care m-a
călăuzit spre ieşire s-a dovedit a fi
reflexia mea din oglindă. Imaginea mea
din oglindă s-a transformat într-o fiinţă
vie, clona mea. Aceasta e întâmplarea
prin care eu mi-am cunoscut clona. Oare
de ce a reapărut ?Urmează o nouă
aventură?
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Camera mea
de Ștefan Grama

După masă sau în weekend mă găsiți de
cele mai multe ori în camera mea. Aș
putea zice că acolo este locul unde mă
refugiez, unde pot fi doar eu și
gândurile mele.
În cameră am un birou alb ca
zăpada și un pat de brad pe picioare
înalte ca de girafă. Culoarea lemnului de
brad îmi oferă o senzație de calm și
liniște.Deasupra patului am un avion
verde ca smaraldul cu galben ca spicul

de grâu. Avionul este lumina caldă ca
brațele mamei, la care citesc înainte de
a mă afunda în visele nopții. De lângă
avion îmi păzește somnul Maica Domnului
și pruncul Iisus. Sub pat am o
confortabilă canapea unde mă relaxez
sau povestesc cu prietenii, și un pian
electric la clapele căruia mă așez de
câte ori sunt obosit sau stresat.
Muzica mă transpune într-o
lume de vis, unde pot fi un super-erou
sau orice îmi trece prin minte în acea
clipă. La ferestre am perdele culoarea
paiului de grâu și draperii portocalii ca
soarele la apus. Pe pervaz am orhidee de
diferite culori: albe ca spuma laptelui,
roz ca florile de măr, vișinii și galbene,
și o mimoză. Rafturile cu cărțile care
mi-au dezvăluit deja din tainele lumii,
sau cu cele pe care nu am reușit încă să
le descopăr,îmi înconjoară două laturi
ale camerei.
Aceasta-i oaza mea de liniște!
Aici petrec mare parte a timpului meu.

Visul de Crăciun al unei balerine
de Mara Petean
Într-o seară de iarnă, o balerină
pe nume Corinne, exersa în sala de balet.
Ea repeta o coregrafie întruna pentru
că nu îi ieşea un pas. Tristă că veni
timpul să plece acasă, iar pasul încă nu îl
stăpânea, a ănchis sala de balet şi a
plecat. Când a ajuns acasă, Corinne a
uitat complet că e seara de Crăciun,
concentrată fiind la nereuşita ei, şi s-a
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dus repede să scrie o scrisoarelui Moş
Crăciun, el fiind ultime ei speranţă.
Ea i-a scris că-şi doreşte doar
ca pasul să-i reuşească, nimic altceva.
După aceea, s-a pus în pat şi a adormit
dusă... În dimineaţa urmatoare... ce să
vezi... sub brad, Corinne a zărit o cutie.
A deschis-o... Înauntru a găsit o pereche
de pantofi. Puţin dezamagită, şi-a spus
în gând „of, iar pantofi... am o mulţime
de perechi... şi par atât de simpli...” .
Totuşi,
curiozitetea
a
determinat-o să-i încerce. În momentul
în care i-a încălţat, un aer de magie a
umplut toată camera, iar pantofii şi-au
schimbat aspectul, acum fiind îmbrăcaţi
în diamante, de o strălucire uluitoare.
Atunci Corinne a spus:
-O, deci e adevărat, Crăciunul
chiar e magic!
După ce s-a minunat de pantofi,
Corinne fără să vrea a făcut pasul care
i-a dat atâta bătaie de cap, acesta
reuşindu-i perfect. Bucuria ei era atât
de mare, încât dansa întruna şi nu se mai
oprea. Ea se simţea acum împacată
deoarece
această
coregrafie
era
prezentată intr-un spectacol de balet,

pentru o cauza nobilă. Banii strănşi din
cumpărare a biletelor erau donaţi la
orfelinat.
În cele din urmă, fata s-a dus
să se odihnească pentru că mâine era
spectacolul. În urmatoarea zi, Corinne sa trezit, s-a îmbrăcat, şi... bineînţeles
şi-a luat pantofii cei fermecaţi. După
spectacol, Corinne urma să cunoască toţi
copiii de la orfelinat, iar pe unul dintre
ei, să îl ducă acasă la ea pentru a-i face
o bucurie de Crăciun.
Corinne a zarit o fetiţă pe nume
Alice. În ochii fetiţei se putea observa o
strălucire precum cea din pantofi.
Fetiţa s-a bucurat enorm când i-a spus
că o va duce acasă, iar Alice i-a promis
lui Corinne, că, într-o zi şi ea va deveni
balerină şi îi va dedica UN SPECTACOL
DE CRĂCIUN...
ACEASTA ESTE
MAGIA
CRĂCIUNULUI!

În așteptarea lui
de Ștefan Grama
Am terminat curățenia. Toate
erau la locul lor. Doar cartea rămăsese
pe noptieră. Urma să mai citesc lângă
brăduțul plin de luminițe. Globulețele îmi
zâmbeau vesele. În casă mirosea a
cozonaci. Ceva ca un magnet mă atrăgea
spre geam.

Începea săse amestece ziua cu
noaptea. Priveam pe geam și-l așteptam
să apară. Zăpada își așternuse peste
case mantia ei imensă și albă. Gerul
pictase toți copacii în argintiu. Atâta
liniște era în jur că îmi părea că se
izbesc de geamuri razele lunii. Parcă îmi
pregăteau un drum spre cer mie, sau
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spre mine celui ce urma să coboare din
cer. Stelele sclipeau limpezi pe bolta
întunecată.
În casă era atâta liniște încât
tic-tacul
ceasornicului
se
auzea parcă prea
tare,
deranjândumă. Mi-am întors
ochii spre el și am
observat focul ce
trosnea în sobă.
Flăcările
dansau
parcă în ritm de
colinde.
Îl așteptam. M-am întors spre
geam. Se auzeau tălpici de sanie
scrâșnind pe drumul înghețat din spatele
blocului. Clinchete voioase de zurgălăi
ajungeau tot mai aproape. Poate e el!
Dar treceau de bloc și se pierdeau în
depărtare. De fiecare dată când auzeam
zurgălăii inima îmi palpita și îmi zvâcnea
gata să-mi sară din piept. Dar zurgălăii
se pierdeau din nou în noapte. Nu era el.
Deodată cerul a început să
cearnă fulgi albi imenși care luminau
întunericul. Ici colo apărea câte o

luminiță strălucitoare. Un punct din
depărtare, mic și strălucitor, mi-a atras
atenția. Se făcea tot mai mare. La
început părea doar un grăunte de
electricitate, dar acum era o minge de
foc. Peste o clipă părea o cometă
însoțită de clinchete voioase de zurgălăi.
Cred că e el. Inima voia să-mi sară cu
adevărat din piept. În văzduh răsunau
glasuri cristaline de colinde, care
vesteau nașterea lui Iisus. Tremuram

cuprins de o fericire ciudată și am
rămas ca vrăjit când am văzut că e el.
Așteptarea nu a fost în zadar.
A venit ... Moș Crăciun.

Oamenii de zăpada și bagheta magică
de Ștefan Grama
Demult, tare demult, călătorind
pe meleagurile îndepărtate ale magiei și
vrăjitoriei, am ajuns la Hogwarts
(Școala de Magie,
Farmece
și
Vrăjitorii). Era luna
decembrie.
În

grădina

școlii am întâlnit o familie neobișnuită.
Era formată din doi oameni de zăpadă
veseli și foarte buni la suflet: EA și EL.
Cei doi cunoscuseră, până atunci,
doar iarna, zăpada,
ninsoarea și bufnițele
elevilor.
Prin
intermediul bufnițelor
primeau vești de la prieteni.
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Într-o zi, au
aflat că în lume mai
există și altceva în
afara iernii. Adică
soare,
căldură
și
flori.Toate acestea
se aflau în luna iulie, luna lui cuptor.
Când i-am întâlnit, mi-au pus multe
întrebări despre cum șiunde este luna lui
cuptor. I-am lămurit în câteva minute:
este aici și pretutindeni, de mâine în
șapte luni.
Oricât am încercat să-I conving
că nu e bine s-o cunoască, ei au insistat.
Și așa, în loc să plece spre Polul Nord, au
rămas în grădina școlii, așteptând luna
lui cuptor. Prin februarie erau deja mai
mici cam cum sunt în poza de aici.
De iubit, se
iubeau încontinuare,
dar asta nu îi ajuta
împotriva razelor de
soare. Într-un târziu au înțeles: iulie era

doar pentru oameni, flori și soare. Ei ar
fi trebuit să n-o aștepte. Era deja
martie, iar ei păreau că se topesc.
Am stat și mam gândit puțin. Ce
aș putea face pentru
cei doi oameni tot
mai mici? Mi-am
amintit că eu, fiind
vrăjitor, le pot face
propriul nor. N-am
ezitat nici o secundă.Am luat bagheta și
am spus: “Norus aparitus!”. Vedeți ce
minunăție am făcut?
Și acum, după 10 ani, mai primesc
scrisori de la ei. Îmi povestesc despre
ei, despre ceea ce fac și despre cei
patru
oameni
de
zăpadă
mai
mici:
Harry,
Ron,
Hermione și Ginny.

Salvarea planetei bezelelor
de Ștefan Grama

Era o
noapte
întunec
ată cu
vânt.
Ca de
obicei,
scriam în jurnal. Totul părea calm. Nimic
nu
părea să
prevestească
ceva
neobișnuit, până când jurnalul a început
să se miște din ce în ce mai puternic.

”Ce se întâmplă?” m-am întrebat.
Din jurnalul meu a ieșit dintr-odată o
lumină strălucitoare, albastră. Într-o
secundă toată camera era plină de acea
lumină. Lumina a început să capete
formă și a luat forma unui băiat din
bezele albastre. ”Ce ciudat!” mi-am zis.
Băiatul îmi făcea semn cu mâna să mă
apropii de el. Nu mă puteam opune. O
forță mai puternică decât mine îmi
îndrepta pașii spre el.
Până să mă dezmeticesc eram
deja într-o navetă spațială. Teseram
spre Planeta Bezelelor. Bineînțeles, asta
am aflat ceva mai târziu. Blue, căci ăsta
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era numele băiatului, mi-a explicat
pericolul ce-l paște pe el și pe cei de
Planeta Bezelelor, urmau să dispară cu
totul dacă eu nu interveneam. Dar nu
doar atât: chiar și cei de pe Pământ
eram în pericol să nu mai
simțim niciodată plăcerea
de a savura o bezea.Eu
eram cel ales să le salvez
Planeta de monstrul ce
distrugea pe zi ce trece
totul. M-am hotărât într-o
secundă să lupt pentru
bezele.
Ne-am
făcut
planul. Iată ce a urmat.
Nava a aterizat la marginea unei
păduri dese de bezele negre, unde era
lăcașul monstrului. Totul era întunecat.
Forța răului, a monstrului, se întindea
tot mai mult. Deja dispăruseră mulți
oameni din bezele și parte din Planeta
Bezelelor era deja înghițită de
întuneric. Împreună cu Blue am început
să înaintăm atent prin pădure. Peste tot
erau capcane. Trebuia să fim vigilenți.
Nu o dată a trebuit să-l salvez pe Blue
din plasele negre ce-l ridicaseră în
copaci. În depărtare, printre copacii cei
negri, se zărea o luminiță; era casa
monstrului. Ne-am oprit să ne tragem
sufletul și să ne pregătim de atac. Neam pus la îndemână lanțul și praful
magic. Ne-am pus măști pentru a nu
inhala din greșeală praf și să adormim
noi în loc să-l adormim pe monstru.
Dintr-o dată
ne-a atacat o armată
de monstruleți negri,
din
bezele.
Pe
vremuri
erau
locutori normali ai
aceste Planete, dar
monstrul cel rău i-a
vrăjit și acum mintea lor era stăpânită

de el. Luptau chiar și împotriva
prietenilor lor. Ne-am scos lasourile și
am început să lovim în stânga și-n
dreapta. Stăteam spate în spate
deoarece eram înconjurați. Dorința de-a
salva bezelele ne-a dat forța să-i
învingem. Când credeam că ne-a mai
rămas de învins doar monstrul, o armată
de păsări a apărut din neant. Ne-au
atacat. Cu lasourile nu le puteam învinge.
Lanțul și praful de adormit nu aveau
efect asupra lor. În acel moment mi-am
adus aminte ceva ce citisem nu demult:
orice poți obține dacă îți dorești cu
adevărat; trebuie doar să crezi în tine.
O forță nevăzută m-a ajutat să mă
concentrez puternic și, cu puterea
minții, am răpus păsările. Sau, nu
neapărat le-am răpus. Le-am făcut să
plece de unde au venit: de nicăieri.

Fără să mai pierdem nici un
moment, am intrat tiptil în casa
monstrului și am împrăștiat peste el
praful magic. A căzut într-un somn
adânc. Știam că efectul nu ține decât
câteva clipe. Ne-am grăbit să-l legăm cu
lanțul. Trebuia să-l înconjurăm de trei
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ori și apoi eu să-l închid. Monstrul
începea să se trezească. Cu greu am
reușit să închid lanțul. Era un lanț
fermecat: dacă era folosit de mână de
om, cu gânduri curate, înconjurând cu el
de trei ori o ființă rea, acea ființă se
topea. Atunci am înțeles de ce eu
trebuia să fac acel lucru, de ce eu
trebuia să înving monstrul, de ce eu
trebuia să salvez bezelele și Planeta
Bezelelor. Monstrul se topea văzând cu
ochii. Cu cât rămânea mai puțin din
monstru, cu atât pădurea neagră și

întunecată devenea mai roz și mai
luminoasă. Renășteau de peste tot
omuleți de bezea multicolori, iar forța
răului se retrăgea.
Eram fericit! Împreună cu Blue
salvasem bezelele și Planeta Bezelelor.
Puteam să mă întorc acasă acum. Mi-am
luat rămas bun de la Blue și am teserat
spre casă. Era deja dimineață. Mama mă
aștepta cu masa pregătită. Am mâncat
pe fugă și am plecat spre școală. Eram
obosit, dar foarte fericit. Salvasem
bezelele!!

O ultimă amintire
de Matei Someșan
În locul acesta toate sunt uitate.
Viaţa, identitatea, povestea unică a
fiecărui om... Toate pier, sunt şterse,
aruncate, dispar... Cui îi mai trebuie
asemenea lucruri? Cui îi mai pasă?
Dar el îşi aminteşte. Nu mult, dar
îşi aminteşte. Asta e cel puţin straniu.
Pesemne a rămas legat printr-un
minuscul fir de speranţă de lumea viilor.
Ceva l-a marcat, o urmă de neşters. Mă
uit la chipul său, căutând ceva care să-l
deosebească de ceilalţi, dar nu disting
nimic diferit. Aici, chipurile sunt
identice: aceeaşi privire ştearsă care
priveşte prin tine de parcă ar vrea să te
străpungă, aceeaşi gură inexpresivă.
Siluetele par lucrate în clar-obscur,
desenate în grafit. Mii de astfel de
spectre hălăduiesc aici, fără o ţintă,
fără o fărâmă de memorie.
Şi totuşi, el îşi aminteşte, da, îşi
aminteşte... a fost tunelul... înainte de
marea nesfârşită de siluete cenuşii...
Brusc, îi vine în minte, sau ceea ce a mai

rămas din ea, căldura sufocantă a
sicriului, apoi imaginea unui om îmbrăcat
în negru care duce pe umăr o sapă...
Amintiri disparate, ultimele sale legături
cu lumea vie...
Dar eu îi ştiu adevărata poveste.
Nu e o poveste ieşită din comun, chiar
dimpotrivă. Fusese un om bun, care
sărea în ajutorul tuturor celor care i-l
cereau. Era drept şi iertător. Mai ales,
nu arăta nicio teamă, în nicio situaţie.
Nu-i de mirare că toţi îl iubeau. A trudit
pe pământ, a suferit, şi a îmbătrânit şi
el, ca toată lumea... Nu se temea nici de
moarte. Îşi imagina că, la momentul
potrivit, sufletul îi va ieşi din corpul
albit de ani şi va zbura iute şi uşor spre
lumea de apoi. Se va descotorosi de
trupul bătrân şi rigid pentru a intra
într-o lume nouă. Era sigur că aşa se va
întâmpla. Le-a spus şi apropiaţilor săi că
simţea că moare, iar ei s-au întristat la
aflarea veştii.
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Când i-a sosit clipa morţii,
spiritul i s-a înălţat din corpul de om ca
o pasăre-n zbor. Avea în continuare o
conştiinţă, dar nu mai era capabil să
simtă nimic. Putea doar să observe ce se
petrecea în jurul său. A văzut
pregătirile pentru înmormântarea sa. A
urmărit procesiunea funerară. A coborât
pentru o ultimă oară în sicriu pentru a-şi
lua rămas bun de la corpul lumesc care-l
slujise atâta amar de vreme. A auzit
bulgării de pământ lovindu-se de capacul
coşciugului şi, ridicându-se, a zărit
groparul care aştepta sub soarele
arzător, cu lopata pe umăr, cu ochii în
lacrimi. Da, îşi aminteşte perfect
lacrimile strălucind în soare ale
groparului... De ce plângea groparul?
Tunelul l-a absorbit ca o gaură
neagră şi l-a forţat să treacă dincolo. A
mai apucat să ia cu el această ultimă
amintire. Părea nesfârşit acest tunel
plin de umbre care se învârtejeau. Într-

un final, a fost scuipat în oceanul
cenuşiu
de
umbre
osândite
să
viermuiască haotic pentru vecie, fără
cale de scăpare. Aici ajungeau sufletele
tuturor muritorilor, dar şi zeii căzuţi şi
uitaţi din vremuri imemoriale. Aici, în
această groapă de gunoi fără început şi
fără sfârşit, a ajuns şi el. Dacă ar fi
putut simţi ceva, ar fi fost oare
dezamăgit?
Mă uit la omul care a avut cândva
un nume, o viaţă... Silueta lui pare cumva
diferită
de
a
celorlalţi...
mai
translucidă...
mai
strălucitoare...Se
ciocneşte de un grotesc zeu al vreunei
civilizaţii de mult apuse, apoi se pierde
în marea de siluete ceţoase, nu înainte
de a-mi permite să întrezăresc pe faţa
lui ştearsă... o urmă de zâmbet. Îl
urmăresc cu privirea mult timp după ce
a dispărut. Şi nu ştiu dacă nu-l voi mai
întâlni vreodată.

Nu am chef azi
de Alina Mălăescu
Afară plouă și nu știu ce să fac în
casă. Nu am chef să fac nimic. Este
mare, mare
plictiseală. Ce este plictiseala? Nu cred
că cineva poate să-i dea o definiție.
Uneori nu ai chef să faci nimic, nu ai
chef să vorbești, nu ai chef să te miști,
nu ai chef să asculți ce-ți spun cei din
jurul tău, nimic.
Când sunt plictisită, mi se pare că
nu-mi gasesc locul, aș face ceva să-mi
treacă plictiseala, dar nu știu ce . Ar
trebui să fie ceva amuzant ca să nu mă
mai simt plictisită. Dar nu gasesc nimic
amuzant de facut în casă.

Mama , mă plictisesc!
De ce? Ai atâtea lucruri pe care
poți să le faci: să citești o carte, să
desenezi, să
exersezi la pian melodia cea nouă, să
faci curățenie în camera ta, să te joci cu
fratele tău ceva amuzant. Vezi, nu ai nici
un motiv să te plictisești!
Mi-am dat seama că mă simt
plictisită și fără chef, atunci când nu
vreau să fac nimic. Aș putea să nu fiu
plictisită niciodată pentru că sunt multe
activități plăcute pe care pot să le fac.
Mama are dreptate, pot citi o carte
interesantă, pot să-i citesc frățiorului
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meu o poveste, iar el va fi fericit, pot
exersa la pian, pot desena, pot să ma

distrez împreună cu fratele
jucându-ne un joc amuzant.
Toată ziua aș avea ceva de făcut!

meu

Răpire
de Matei Barbu
Și acum îmi amintesc acea zi
toridă de vară. Mă trezesc pe la prânz,
pentru că am chef să merg la pișcină.
Îmi iau bagajul repede, mă urc în mașină
si plec. Când ajung la pișcină primul lucru
pe care îl fac este să mă arunc în apă.
Prima dată nu îmi dau seama, dar
după un timp am constat că apa este
verde. Când mă scufund simt că mă
trage ceva de picior. După zece secunde
încep să respir, dar în apă. După o oră de
plimbat ajung pe o navă, nu știu dacă era
a marțienilor, dar voi afla în curând.
La un moment dat văd un loc
special unde vacile erau ținute captive
pentru lapte. În acel moment mi-am dat
seama că sunt marțieni. Acum pe bună
dreptate, cine ar ține vaci pe o navă
spațială înafară de marțieni?
- Ce înseamnă asta?
- Înseamnă că de acum tu ești
liderul nostru.

Ajung într-o cameră uriașă, plină
cu postere pe care scria ,, Vacile sunt
viitorul! ". Mi se oferă un pahar cu lapte.
Văd că marțienii fuseră invizibili până la
acest moment. Unul spune:
- Berictus luptas!
- Cuuum? Răspund eu.
- Uite! Spuse unul dintre ei.
Suntem marțieni, dar unii buni. Ne place
să creștem vaci și să le îmbrățișăm. Nu
Bessi?
- Muuuuuuuuuu!
Un scaun se întoarce, iar un
marțian bătrân spune:
- Bedo, ut at uslas!
- Ce a spus? Îl întreb pe altul.
- Spune: ,, Băiete, tu ești alesul! "

Regele muri, iar eu am devenit cel mai
mare rege marțian din lume.
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Autoportret în oglindă
de Ștefan Grama

Mă numesc Ștefan GRAMA, dar toată
lumea mă cunoaște drept Luca (acesta e
numele meu de scenă). Sunt de înălțime
medie, am ochi căprui, cu gene lungi, și
păr șaten. Îmi place să mă îmbrac la
cămașă, dar nu-mi displace nici stilul
sport.
Am 11 ani și jumătate și sunt elev
în clasa a 5-a, la Liceul Teoretic
”Gheorghe Șincai”, din Cluj-Napoca. E

cea mai tare școală; vă invit să ne
vizitați să vedeți ce colegi și ce
profesori super am. V-ați dori cu toții să
învățați aici!
Materiile mele preferate sunt
matematica și istoria, dar asta nu
înseamnă că neglijez celelalte discipline.
Pot spune că mă străduiesc să fiu bun la
toate materiile.

Pe lângă orele petrecute cu
lecțiile, încerc să-mi fac timp și pentru
altele. Iubesc circuitele electronice.
Pasiunea asta cred că o moștenesc de la
tati. Circuitul meu preferat pe care l-am
realizat
este
bariera
optică
cu
avertizare
acustică,
pe
care
urmează să
o instalez
la intrarea
în camera
mea. Așa o
să știu tot
timpul dacă mi-e încălcată proprietatea!
Nu neglijez nici sportul. De două
ori pe săptămână am
antrenamente
de
karate. La ultima
competiție la care
am participat am
luat două medalii de
bronz. Din când în
când, îmi place să
mai particip și la
câte un cross.
Printre
pasiunile mele se
numără și pianul.
Nu

știu

dacă-mi
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place foarte mult să cânt la pian, sau

mult să citesc, pentru că aflu o mulțime

mai mult imi place profesoara de pian,

de lucruri interesante dar, din păcate,

deoarece este o persoană deosebită.

jocurile îmi mănâncă destul de mult din

Trebuie să recunosc că destul de
mult timp mi-l petrec în fața telefonului
sau în fața televizorului, jucându-mă.
Jocul

meu

favorit

este

”Assassin’s

Creed Syndicate”. Cu toate astea nu uit

timpul liber. Cartea mea preferată este
”O buclă în timp” de Madelaine L’Engle.
Acesta sunt eu. Îmi place să cred
că sunt o persoană prietenoasă și
comunicativă.

să mai deschid și câte o carte. Îmi place

Mike
de Ștefan Grama
Mike, un detectiv renumit,
primise
un
caz
foarte,
foarte,
fooooooooooooooooooaaaaaaaaaaaaaarte
greu. O crimă cutremurătoare.
Într-o zi, la fel ca orice om
obișnuit, s-a urcat în autobuz și a plecat
spre locul crimei. Autobuzul era ticsit
de oameni, așa că nu avea loc unde să
stea jos. S-a îndreptat spre un om mai
tânăr și l-a întrebat dacă nu-i oferă
locul. Acel tânăr era chiar fiul lui, dar cu
mintea la cazul ce trebuia să-l rezolve,
nici măcar nu și-a dat seama. Nu se
văzuseră de foarte mult timp, așa că
lucrurile s-au nimerit numai bine. Cum
drumul cu autobuzul a durat ceva vreme,
au stat mult de vorbă.

La un moment dat, Mike și-a dat
seama că unul dintre pasageri seamănă
cu Jack McDonalds, un criminal în serie.
Detectivul
nostru
s-a
adresat
presupusului criminal:
- Domnule, vă cheamă Jack
McDonalds? Sunt de la F.B.I!
- Atunci pa, pa! A strigat Jack, în
timp ce încerca să se facă nevăzut
printre oameni. În același timp și-a scos
pistolul și la țintit pe Mike.
Noroc că cei de la F.B.I. sunt
obligați să poarte tot timpul vestă
antiglonț. Până când Mike și-a scos
pistolul să riposteze, Jack o luase deja
la sănătoasa.
De atunci, nimeni nu l-a mai văzut
...

Țeapa
de Ștefan Grama
***Personajele și întâmplările sunt
imaginare.
Orice
asemănare
cu

personaje, sau întâmplări reale, este pur
accidentală.
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Îmi amintesc și-acum de ziua în
care trăia Vlad. El era un tiran de
temut; fiecare răufăcător pe care îl
prindea avea aceeași soartă: era tras în
țeapă. Curgea mult sânge în jurul lui. De
acea, în scurt timp, a fost poreclit
”Dracula-Țepi”, regele vampirilor. Se
credea că trage în țeapă răufăcătorii
pentru a le bea sângele.
Cândva, demult, un alt tiran, pe
numele său Mohamed, a venit cu armata
la Dracula-Țepi, și i-a zis:
- Dracula-Țepi, ai de ales: ori nu
mai tragi oamenii prin țeapă și mi-i dai
mie să mă joc cu ei, ori voi omorî
întregul tău popor!
- Nu voi alege nici una, nici alta.
Ba chiar te voi omorî eu pe tine! Zise
Dracula-Țepi.

cor.

- Atacați-i!!! au urlat amândoi în

Luptă crâncenă. Țepușe și sânge.
Mulți morți, dar și mai mulți răniți. Dar,
ce să vedeți?! Până la urmă au câștigat
amândoi și și-au schimbat teritoriile.
Lumea a devenit mai calmă. În
țara lui Mohamed, Dracula-Țepi nu mai
avea țepușe spre a trage în țeapă
răufăcătorii, dar nici răufăcători nu
erau, că le era frică să nu fie trași în
țeapă. Mohamed nu știa să folosească
țeapa spre a-i pedepsi pe răufăcători,
dar și aici răufăcătorii aproape
dispăruseră, de teama de a nu fi trași în
țeapă.

Sărbătoarea Luminii
de Ștefan Grama
E începutul lunii aprilie, deși
temperatura de afară nu prea pare să
confirme același lucru. Sunt în vacanță
de câteva zile și, cu toate acestea,
parcă nu am suficient timp de joacă.
Tot timpul se găsește câte ceva de
făcut prin casă. Într-un fel, poate e
normal.
Cu toții ne pregătim să-l
întâmpinăm pe Iisus, cu casa și inima
curată. Urmează Paștele, sărbătoarea
miracolului și a iubirii. Creștinii spun că
este cea mai importantă sărbătoare,
deoarece fiul lui Dumnezeu, Iisus
Hristos, a murit pe cruce pentru ca
Dumnezeu să ne ierte nouă păcatele, iar
apoi, a treia zi, a înviat.
În Joia Mare vom merge la
biserică
să
ascultăm
”Cele
12

Evanghelii”. Joia este ziua spălării
picioarelor apostolilor de către Iisus, a
Cinei de Taină, a rugăciunii din grădina
Ghetsimani și a arestării lui Iisus de
către cei ce voiau să-l ucidă.
Până atunci, casa trebuie să fie
curată și aranjată. Vineri dimineața vom
vopsi ouăle. Tradiția legată de vopsirea

ouălor este foarte veche. Se spune că,
46

ATELIERUL DE POVEȘTI
atunci când un soldat l-a înjunghiat în
coastă pe Iisus, Lui a început să-i picure
puțin sânge, iar când Fecioara Maria a
mers la crucea pe care era răstignit,a
pus un coș cu ouă,iar sângele lui Iisus a

curs peste acestea.
În Vinerea Mare, după-masă, vom merge
din nou la biserică. Va fi slujba ”Deniei
Prohodului
Domnului”.
În
mijlocul
bisericii, pe masă, va fi Sfântul Epitaf.
Spre sfârșitul slujbei va fi purtat în
procesiune în jurul bisericii, iar apoi
este dus de preoţi în Sfântul Altar.
Epitaful este aşezat pe Sfânta Masă,
unde rămâne până în ajunul sărbătorii
”Înălţării Domnului”, când va fi aşezat la
locul său în biserică.
În Sâmbăta Mare bunica va
prepara pască și cozonac. Seara vom
merge cu toții la biserică pentru a asista
la slujba ”Învierii Domnului”. Cred că voi
sluji și eu sâmbătă. Toți credincioșii vor
avea lumânări. Acestea se vor aprinde

doar de la lumânările preoților. Anul
trecut, la noi la biserică, preoții au luat
lumină de la lumânarea aprinsă de la
Sfântul Mormânt. Aceasta a fost adusă
cu avionul. Un miracol care se petrece
cu regularitate în fiecare an, așteptat
cu sufletul la gură, este apariția luminii
divine la Sfântul Mormânt din Ierusalim
în noaptea de Înviere a Paștelui
ortodox. Este darul pe care Iisus ni-l
face.

O credință răspândită este aceea
că, timp de o săptămână, începând cu
noaptea Învierii, porțile Raiului rămân
deschise, astfel încât sufletele celor
morți în timpul Săptămânii Luminate
ajung cu siguranță în Rai.
Noaptea, când de întoarcem de la
biserică, lângă geam ne așteaptă
cadourile de la Iepuraș împreună cu un
coș cu ouă frumos colorate. Ouăle le
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vopsim noi, Iepurașul ne aduce doar
cadourile. El nu poate aduce și ouă, ca nu
cumva să le spargă. Acesta este
momentul meu preferat. Îmi deschid
cadourile și ciocnesc un ou roșu.
În Duminica Învierii, mergem din
nou la biserică. Este obiceiul să purtăm
haine noi, ca semn de înnoire a trupuluiși
a sufletului.
O tradiție străveche spune că în
dimineața de duminică trebuie să pui

într-un ibric apă rece, un ou și un ban de
argint. Cine se spală cu această apă va fi
rumen în obraji ca oul, tare ca banul și
va avea o viață îmbelșugată. Noi nu avem
acest obicei în casă. După slujbă,
Duminica Învierii o petrecem în familie,
împreună cu bunica și bunicul. De la
”Învierea Domnului” până la ”Înălțarea
Domnului”, creștinii se salută cu
"Hristos a Înviat!" și răspund cu
"Adevarat a Înviat!".

Vă iubim în cod binar
de Ștefan Grama
Vacanța de Paște se apropia cu
pași repezi și eram foarte fericit. Urma
să stau acasă, să mă joc, să vopsesc ouă
cu mami, să-mi petrec mai mult timp cu
părinții și cu prietenii. Urma să vină
Iepurașul, care nu m-a dezamăgit
niciodată, și să-mi aducă cadouri.
Sunt sigur că și voi sunteți
bucuroși când se apropie vacanța. Din
păcate, o întâmplare neprevăzută, m-a
bulversat întru totul. Mai bine nu venea
vacanța! Mai bine se oprea timpul în
loc!Vineri, în ultima zi de școală, am
primit o veste care m-a făcut să simt
că-mi zboară pământul de sub picioare.
Să nu credeți că doar pe mine m-a
afectat vestea. Și colegii mei au fost la
fel de afectați.
Să vă spun acum și despre ce e
vorba. Voi știți că mie îmi place foarte
mult matematica. Poate că până azi nu vam spus și de ce îmi place așa mult.
Aveam o profesoară extraordinară:

mereu bună și blândă, mereu găsea câte
o vorbă bună, chiar dacă greșeam, mereu
ne explica încă și încă o dată dacă nu
înțelegeam ceva. Nu și-a pierdut
niciodată răbdarea cu noi. Da, exact.
Aveam, că acum n-o mai am. Asta e
vestea despre care vă povesteam că am
primit-o vineri.
Lucrurile au decurs cam așa: joi
am aflat că dânsa e noua directoare, iar
vineri, înainte să vină la noi la oră, am
aflat că nu mai poate ține ore cu noi, că
nu are voie să țină decât 4 ore.
Ne-am strâns cu toții și ne-am
gândit la un plan. S-o pierdem, era
ultimul lucru pe care-l voiam. Așa că, neam hotărât să încercăm s-o convingem
să nu ne părăsească. Iată ce-am făcut:
am scris pe tablă ceea ce simțeam, ceea
ce doream să-i spunem. Ne-am folosit
chiar și de limbajul matematic: i-am
scris ”Vă iubim” în cod binar. Așa arăta
tabla când a intrat doamna profesoară.
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Cu toate acestea, dânsa a trebuit să ne
părăsească. A stat cu noi toată ora și a
povestit. Ne-au dat lacrimile prin
colțurile ochilor. Drept să spun, am cam
plâns: nu doar la oră, ci toată după-masa.
Chiar și acum, când scriu aceste rânduri,
parcă mi se prelinge ceva pe obraz.

Eu
sunt
sigur că ea ne
iubește, dar a fost
nevoită să plece de
la noi. Dacă era
după dânsa, sigur
ne-ar fi predat
până în clasa a 12-a.
Dar, ce să-i faci?
Uneori, viața e
nedreaptă. Îți ia
ceea ce prețuiești.
Ne-a promis că o să mai vină pe la noi. Ea
o să ne prezinte noul profesor, după
vacanță.
Mă gândesc că, atunci când o să
ne fie foarte, foarte dor de dânsa, o să
putem să mergem să o vedem, că n-o să
se supere.
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Plictiseala
de Maria Giurgiu

Când m-a prins iar plictiseala
În sacoşa ei ca smoala
Eu mă zbat
Ca să mă scap
Şi ceva am încercat:
M-am gândit eu la ceva,
La ceva ce mi-ar plăcea,
Şi-am găsit chiar imediat
Un motiv de evadat:
Când eşti plictisit, poţi face,
Absolut tot ce îţi place.
Uite-aşa, eu, imediat,
Am făcut ceva tentant.

Şi un lucru care-ţi place,
Cum ar fi: cititu-n carte,
Mult mai fericit te face,
(Ce să spunem despre arte!)
Tu, când desenezi ceva,
Parcă eşti altundeva
Şi-asta eu am aplicat,
Şi din sac am fost lăsat.
Nu uitaţi, nici voi, copii,
Să mai scrieţi poezii,
Că şi asta-i o scăpare,
Din sacoşa prinzatoare!

Kangol
de Ștefan Grama
Ai venit din depărtare,
Din Polonia cea mare,
Ca să-mi spui noaptea povești
Și ca să mă sfătuiești.
***
De nouă ani ești lângă mine
Și mă înveți numai de bine,
Dar nu știu nici acum prea bine
Dacă ești urs sau ești un câine.
***
Ochii tăi isteți îmi spun
Că ești darnic și ești bun

Pari un mic pitic mongol
De aia ți-am spus Kangol.
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Balada buretelui Harpă
de Ștefan Grama

Pe-o câmpie ca o oază
Înmărmurit de groază
Sta și se uita
Un micuț crab Yeti
Cum krillul dispărea.
În membrana străvezie
Fără nici o poezie
Krillul se pierdea treptat
Într-un ritm neașteptat.
Pe fundul Pacificului
Din ochii amicului
Krillul a pierit
În harpă acoperit.
Ce putea oare sa fie?

N-are nici măcar scufie.
Pare-o harpă palidă
Ca o stea crisalidă.
Sigur e un carnivor
Să știți asta domnilor
E chiar buretele harpă
L-am văzut eu pe o hartă.
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Cum vă place?
de Matei Someșan
Aş dori să prezint una din cărţile
mele preferate, şi anume „Insula
doctorului Libris” scrisă de Chris
Grabenstein, carte apărută în anul 2015 la
Editura Corint Junior.
Am ales această carte deoarece
mi-a plăcut felul în care autorul combină
poveşti cunoscute ale copilăriei pentru a
da naştere unei poveşti noi. Eroul cărţii,
Billy Gillfoyle, un băiat în vârstă de 12 ani,
își petrece vacanța de vară la cabana
doctorului Libris, un coleg de serviciu al
mamei lui. Cabana este situată în
apropierea unei insulepe care se află
laboratorul secret al doctorului Libris,
care desfășoară un experiment științific
secret. Ideea proiectului este capacitatea
imaginației copiilor de adeveni realitate,
lucru care l-ar fi îmbogăţit pe doctorul
Libris.
Lipsit de iPhone, jocuri video,
televizor şi alte gadget-uri, Billy e nevoit
să citească cărţi din biblioteca ce se
găseşte în cabană, pentru a-şi ocupa
timpul liber. Curând, pe măsură ce citeşte
diferite cărţişi fără să-şi dea seama,
Billy, împreună cu prietenii săi, Walter şi
Alyssa, aduc pe insulă cu ajutorul
imaginaţiei diferite personaje din cărţile
citite, cum ar fi Hercule, Robin Hood,
domnița Marian, șeriful de Notthingham,
Tom Sawyer, Pollyana, Jack și uriașul din
povestea “Jack şi vrejul de fasole”,
Șopârla Spațială din benzile desenate și
rechinodilul imaginat de Jules Verne în
“Călătorie spre centrul pământului”.

Billy va lupta alături de Robin
Hoodşi Hercule împotriva şerifului de
Nottingham, a muschetarilor şi a Şopârlei
Spaţiale şi va trece prin aventuri
uimitoare. Reuşeşte chiar să invoce
maşina timpului lui H. G. Wells cu care să-i
ducă pe părinţii săi, aflaţi în pragul
divorţului, înapoi în trecut,ca să se
reîndrăgostească unul de celălalt.
În carte sunt menţionate mai bine
de 30 de opere literare cunoscute, clasice
şi actuale, din care sunt evocate diferite
fragmente şi personaje. Prin aceasta,
cititorii sunt îndemnaţi la lectură, căci le
este stârnită curiozitatea. Cartea este
actuală atât prin faptul că a fost scrisă
recent, cât şi prin faptul că se adresează
generaţiilor tinere, Billy fiind foarte
obişnuit cu tehnologia modernă şi cu
lectura benzilor desenate.
Recomand cu căldură lectura
acestei
cărţi
tuturor
copiilor
cu
imaginaţia bogată, pasionaţi de aventură
şi mister. Această poveste ne invită să ne
îmbogăţim lista de lecturi, plimbându-ne
prin lumea cărţilor, dar ne învaţă şi
despre prietenie şi puterea imaginaţiei,
totul într-un stil simplu şi accesibil.
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Întrebări mari de la cei mici la care răspund niște oameni foarte importanți culese
de Ștefan Grama

 De ce vorbim engleza?
Prof. David Crystal– lingvist
Dacă mergi la o oarecare distanță
de regiunea în care locuiești, vei observa
că oamenii vorbesc puțin diferit de felul
în care vorbiți tu și prietenii tai. Vei auzi
că folosesc sunete diferite – pe care noi
le numim diferențe de accent. În plus, vei
observa că folosesc cuvinte diferite și
alcătuiesc altfel propozițiile – ceea ce noi
numim diferențe dialectale.
Accentele și dialectele te ajută săți dai seama din ce regiune provine cineva.
Despre unii se spune: ”Pare să fie din Țara
Galilor” sau ”După vorbă, pare să fie din
Londra”. Și oamenii din alte țări au
accente și dialecte diferite. Îți poți da
seama că cineva este din America sau din
Australia după felul în care vorbește.
Accentele și dialectele se schimbă
pe măsură ce oamenii se mută dintr-un loc
în altul. Ei lasă în urmă vechiul mod de a
vorbi, începând să vorbească altfel. Lucrul
ăsta s-a întâmplat cu mii de ani în urmă,
când oamenii au început să exploreze
planeta. Când se așezau într-o nouă
regiune, își dezvoltau, cu timpul, un nou
mod de a vorbi, iar după o perioadă mai
lungă limba lor era atât de diferită de cea
dinainte, încât, dacă se întorceau în locul
de unde plecaseră, oamenii de acolo nu-i
mai înțelegeau. Când se întâmplă asta,
spunem că s-a creat o limbă complet
diferită.

De pildă, cu aproape trei mii de ani
în urmă, niște grupuri de oameni care
locuiau în sudul și estul Europei s-au
mutat în regiunile din nordul ei, regiuni
cunoscute în prezent ca Germania,
Olanda, Danemarca, Suedia și Norvegia.
Ele se numeau popoarele germanice, iar
dialectele și limbile vorbite de membrii
lor se numeau tot germanice.
Un călugăr pe nume Beda a scris o
carte în care povestește că anumite
popoare germanice au sosit în Britania în
secolul al V-lea din diverse zone din
nordul Europei. Beda spune că unii se
numeau angli, alții se numeau saxoni, iar
alții iuți. Aceștia s-au stabilit în diferite
regiuni ale Britaniei. Nu după mult timp,
au dezvoltat și noi dialecte.
După o vreme, oamenii i-au numit
pe aceștia anglo-saxoni, cu alte cuvinte
saxonii ”englezi”, deci nu era vorba de
”vechii saxoni”, care locuiau în interiorul
continentului european. Țara aceasta au
numit-o ”țara englezilor”, care în cele din
urmă a ajuns să fie cunoscută cu numele
de Anglia, așa cum o știm și noi azi. Cât
despre limba vorbită de acești noi saxoni,
ea s-a numit ”engleză”.
Engleza vorbită de anglo-saxoni
este foarte diferită de engleza vorbită
azi. A suferit atât de multe schimbări,
încât e aproape o altă limbă. De aceea o
numim ”engleza veche”.
Dacă ai putea călătorii înapoi în
timp cu o mie de ani, ți-ar fi greu să
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înțelegi limba anglo-saxonilor. Însă vei
putea recunoaște unele cuvinte care se
folosesc și azi în engleza modernă,
precum house (casă), bed (pat), child
(copil) și friend (prieten). I-ar dacă i-ai
spune unui luptător anglo-saxon: ”Eu
locuiesc pe strada aceea”, ar înțelege la
ce te referi, fiindcă toate cuvintele din
această propoziție au rămas neschimbate,
deși au trecut mai bine de o mie de ani.
 De ce numai oamenii mari
hotărăsc ce-i de făcut?
Miranda Hart – autoare și actriță de
comedie
Ca să fiu sinceră, uneori și eu mă
întreb asta. Poate că ți-ai pus întrebarea
asta fiindcă ai văzut că unii oameni mari
fac lucruri pe care nu le înțelegi sau îți
spun să faci ceva ce pare greșit sau
nedrept. Sunt sigură că te- aibucura mult
dacă nu ar trebui să faci ce-ţi spun ei. Să
știică, deși sunt adult, mi se întâmplă să
mă supăr foarte tare când cineva mai în
vârstă de cât mine sau cu o funcție mai
importantă îmi dictează ce să fac.
Dar trebuie să avem încredere că
oamenii mai maridecât noi au suficientă
experiențășiînțelepciune de viață, care îi
ajută să ia decizii corecte. Ei se gândesc
labinele nostru, pentru că ne iubesc din
toată inima. Poatecă în acele momente nu
așa par lucrurile, iar uneori și eigreșesc.
Dacă nu ești de acord cu o decizie a lor,
vorbește-le cu calm, fără să te răstești la
ei, şi vezi ce au de spus. Însă de regulă,
pe măsură ce oamenii înaintează în
vârstă,experiențelevieții
îi fac mai
înțelepți. De aceea ei știu celmai bine cum
stau lucrurile și decid ce-i de făcut.
Cândvei fi mare, vei înțelege foarte bine
asta.

Vreau totuși să-ți spun un mic
secret. Cred că adulțiigreșesc uneori
pentru că uită cum e să fii copil. Așa
căamintește-le trei aspecte esențiale:
Primul: Arată- le că este important
să-și facă timp să se joace cu tine.
Uneori, muncesc prea mult. Al doilea:
Spune-le să nu le mai pese de ce gândesc
alții despre ei. Să fie ei înșișiși să-şi
urmeze visurile fărăteamă. E o mare
nesăbuință să nu-ți urmezi visurile, nuiașa?
Și ultimul: Învață-i să se bucure de
fiecare zi, să nu se îngrijoreze cu privire
la ziua de mâine. Oamenii mari uităsă se
simtă liberi și să se bucure de fiecare
clipă. Tu ești un exemplu excelent pentru
ei în privința asta.
 De ce este sângele roșu și nu
albastru?
Dr. Christian Jessen – medic și
prezentator de emisiuni
Ai auzit, probabil, că regii și
reginele au sânge albastru. E cât se poate
de amuzant, dar să știi că nu este
adevărat. Nimeni nu are sânge albastru.
Sângele este roșu.
Știu că, privite de aproape, prin
venele de la mâinipare să curgă sânge
albastru. Dar asta se întâmplă pentrucă
venele sunt chiar la suprafața pielii, iar
prin piele nu pot pătrunde decât câteva
culori din spectrul luminii. Astfel, văzut
din exterior, sângele pare albastru. Dar,
înrealitate, este roşu.
Ce anume face ca sângele să aibă
culoarea roşie?Culoarea este dată de o
substanţă foarte importantă dinsânge
numită hemoglobină, care duce oxigenul
din plămâni în tot corpul, dându-ți, astfel,
multă, multă energiesă te joci. Deși nu e
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nici o dată albastră, hemoglobina îșipoate
schimba puțin culoarea. Când corpul are
multoxigen, hemoglobina dă sângelui o
culoare frumoasă de un roșu aprins. Dacă
alergi şi te joci, corpul tău folosește și
mai mult oxigen, iar sângele devine de un
roșu și mai închis. Atunci este imediat
pompat înapoi în plămâni, de unde
primește mai mult oxigen.
Totuși, unele animale chiar au
sânge albastru. Știi care? Caracatițele,
calmarii, homarii, sepia și o anumită specie
de crabi au sângele albastru!
 Ce sunt atomii?
Marcus Chown – autor al unor cărți despre
spațiul cosmic și univers
A
tomii
sunt
elemente
le
din
care sunt
alcătuite
toate
lucrurile:
eu,
tu,
copacii,
ba chiar şi aerul pe care îl respirăm.
Atomii nu se pot vedea, fiindcă sunt
foarte mici. Sunt atât de mici, încât ai
nevoie de zece milioane de atomi pentru a
forma dimensiunea punctului de la semnul
exclamării
care
încheie
această
propoziție!
Însă dacă ai putea vedea un atom
ai observa un lucru foarte ciudat. Nu
găsești mare lucru în el, fiindcă e cam gol.
În mijlocul unui atom se află un punctuleț
de materiece poartă numele de nucleu. În
jurul lui, niștepunctulețeși mai mici de
materie, numite electroni, se învârt

asemenea planetelor în jurul Soarelui.
Nucleul este separat de electroni printrun mare spațiu gol. Asta înseamnă că tu și
cu mine suntem, în cea mai mare parte,
spațiu gol, căci suntem alcătuiți din atomi.
De fapt, între atomi există atât de
mult spațiu gol, încât, dacă ar fi să
scoatem spațiul din atomii ce alcătuiesc
toți oamenii din lume, acei atomi ar fi cât
un cub de zahăr. Imaginează-ţi: întreaga
omenire să fie cât un cubde zahăr!
Și încă ceva interesant: există 92
de tipuri de atomi(plus câteva care au
fost create de oamenii de știință; decinu
le vei găsi în natură). Și, așa cum tu faci
tot felul decombinații cu piese de Lego
pentru a construi o casă, obarcă sau un
câine, tot așa atomii se aranjează în
diversecombinații, formând un trandafir,
un copac sau un bebeluș. Cu toții suntem
construiți din mai multe combinațiide
atomi. Și asta ne face să ne deosebim unul
de altul.
 Dacă universul a apărut din
nimic, cum de a devenit totuși
ceva?
Dr. Simon Singh
– autor de lucrări
științifice
Oamenii de știință au descoperit
dovezi potrivit cărora universul a fost
creat în urma unei explozii uriașe numite
Big Bang (Marea Explozie). Toate
părticelele care alcătuiesc galaxiile,
stelele și planetele existente azi au
apărut brusc ca urmare a acestei explozii.
De fapt, Big Bangul a creat spațiul și,
lucrul cel mai ciudat, a creat și timpul.
Datorită caracterului exploziv al
Big Bangului, universul e în continua
expansiune încă de când a fost creat.
Asta
înseamnă
că
galaxiile
se
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îndepărtează cu rapiditate și se vor
îndepărta și mai mult în viitor. Totuși,
forța de atracție gravitațională ar putea
schimba situația.
Această forță face ca toate
corpurile să se atragă între ele. Așa se
explică de ce, atunci când cazi, nu cazi în
sus, în direcția opusă pământului.
Gravitația te atrage pe tine către pământ
și viceversa. Asta înseamnă că orice
părticică din univers e atrasă de celelalte
părticele. Așa că s-ar putea ca, în viitorul
îndepărtat,
forța
gravitațională
să
încetinească procesul de expansiune a
universului, să-l oprească și să-l inverseze.
Asta înseamnă că universul va începe să se
comprime.
Apoi, în viitorul foarte, foarte,
foarte îndepărtat, universul va trece
printr-un proces opus Big Bangului, care
mai e numit uneori și Gib Gnab (adică Big
Bang scris de la dreapta spre stânga) sau
Marea Implozie. Aceasta ar putea duce la
o Mare Renaștere și din nou la un Big Bang
și așa mai departe. Istoria universului ar
fi formată din Marea explozie, Marea
Expansiune, Marea Oprire, Marele Colaps,
Marea Implozie, Marea Renaștere, Marea
Explozie etc.
Cu alte cuvinte, universul nu a
apărut din nimic, ci a apărut în urma
colapsului unui univers anterior. Universul
nostru este versiunea reciclată a unui
univers anterior. Din nefericire, nu
dispunem de prea multe dovezi pentru a
demonstra că această teorie despre
universul care se reciclează este corectă.
E adevărat, avem câteva dovezi care
arată că universul nu-și poate inversa
expansiunea. De aceea, savanții continuă
să cerceteze acest mister.

În timp ce așteptăm un răspuns
științific la această întrebare, cred că
merită să amintim un lucru interesant.
Sfântul Augustin, un filozof creștin din
secolul al IV-lea d.Hr., a fost pus în fața
unei întrebări similare. Cineva l-a întrebat
nu ”Ce a fost înainte de Big Bang?”, ci ”Ce
făcea Dumnezeu înainte de a crea
lumea?”. Sfântul Augustin a răspuns că
Dumnezeu crea Iadul pentru cei care pun
astfel de întrebări.
 De ce trece timpul încet atunci
când vreau să treacă repede?
Claudia
Hammond
–
psiholog
și
prezentatoare de emisiuni radio
Problema este că timpul se
deformează, și nu întotdeauna așa cum
vrem noi. Ceasul spune una, dar mintea ta
spune alta. Dacă te-aș pune acum să
închizi ochii și să ghicești fără să numeri
când au trecut două minute, în scurt timp
te-ai plictisi. Ți s-ar părea că a trecut
foarte mult timp. Însă dacă te-ai uita la
serialul tău preferat acele două minute ar
părea o clipă.
Ai avut vreodată senzația că o oră
de curs trebuie să se termine, iar când
te-ai uitat la ceas ți-ai dat seama că nu
trecuse nici jumătate din ea? Lucrul ăsta
se petrece atunci când ești foarte
plictisit și vrei ca timpul să treacă mai
repede. Când te plictisești, începi să fii
atent la trecerea timpului. Și fiecare
minut ți se pare cumplit de lung. Dar când
ești cufundat în jocul tău preferat se
întâmplă exact invers. Ești atât de
absorbit de el, încât nici prin cap nu-ți
trece să te concentrezi asupra timpului.
Te distrezi mult prea bine ca să te
gândești la asta. Când te bucuri de un
lucru, timpul parcă zboară. Amintește-ți
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de ora dinainte de culcare. Timpul parcă a
dispărut cu totul.
Motivul pentru care timpul se
scurge încet, deși tu vrei să treacă mai
repede, are legătură cu modul în care
creierul cronometrează timpul. Nimeni nu
știe exact cum anume, fiindcă deși avem
ochi pentru a vedea și urechi pentru a
auzi, nu există o parte a corpului care să
fie specializată în măsurarea timpului. Cu
toate astea, ne pricepem surprinzător de
bine să ghicim când a trecut un minut. Poți
să încerci și tu asta acasă. Pune pe cineva
să te testeze, dar nu trișa: nu începe să
numeri o oiță, două oițe etc!
O teorie despre cum anume
măsoară creierul timpul este aceea că el
își cronometrează impulsurile, impulsuri
cu ajutorul cărora îndeplinește alte
sarcini. Creierul nostru este foarte activ
chiar și atunci când suntem plictisiți și
credem că nu facem nimic. Oamenii de
știință sunt de părere că atunci când
suntem plictisiți și începem să acordăm
atenție timpului impulsurile respective se
accelerează. Mintea le cronometrează, iar
noi ajungem să credem că a trecut mai
mult timp decât s-a întâmplat cu
adevărat. Cu alte cuvinte, ora de curs
care nu-ți place încă nu s-a terminat.
Timpul trece încet, deși ți-ai dori să
treacă mai repede.
Mintea ne joacă feste în privința
timpului. Când ai o zi extrem de
plictisitoare și nu faci nimic sau ești
bolnav, timpul abia se scurge. Însă când te
uiți în urmă la acea săptămână în care ai
fost bolnav îți dai seama că nici nu știi
când s-a terminat. Asta se întâmplă
pentru că nu ai făcut nimic nou. Iar
săptămâna respectivă nu ți-a ocupat prea
mult spațiu din memorie, astfel că pare

scurtă când îți amintești de ea. Timpul e
tare ciudat și nu reușim niciodată să ne
obișnuim cu el.
 De ce este apa udă?
Roger Highfield – director de relații
externe al ScienceMuseum Group
Un răspuns ar fi că, atunci când
atingi cu degetele un ochi de apă, simți că
e udă deoarece degetele i-au transmis
creierului senzația de ”ud”.
Impulsurile nervoase trimit mereu
mesaje de la piele la creier, prin care
comunică informații despre lucrurile din
jurul nostru. Asta numim noi simțul tactil,
sau simțul pipăitului. Acest simț îți spune
și când ceva este uscat, fierbinte sau
rece, aspru sau moale. Simți că apa este
udă deoarece este un lichid.
Însă apa este în stare lichidă
numai dacă are între zero și o sută de
grade Celsius. Sub zero grade, apa
îngheață, devenind deci solidă. Dacă iei
niște cuburi de gheață din congelator și le
pui într-o băutură aflată la temperatura
camerei, gheața se încălzește și începe să
se topească. Prin topire, ea devine din nou
lichidă. Iar când apa dintr-un ibric fierbe,
atingând temperatura de o sută de grade,
ajunge în stare gazoasă, sub formă de
vapori, care sunt invizibili pentru ochii
noștri. (Acel abur pe care-l vezi ieșind din
ibric e format, de fapt, din micile picături
de apă lichidă rezultate în urma
contactului vaporilor de apă fierbinte cu
aerul mai rece din jurul ibricului.)
Privind la un supermicroscop, se
poate observa că apa este alcătuită din
molecule care, la rândul lor, sunt alcătuite
din particule și mai mici, numite atomi. Îi
putem asemăna cu niște piese de Lego,
care constituie moleculele necesare
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formării
tuturor
substanțelor
(sau
elementelor chimice) din jurul nostru și
din organismul nostru.
Fiec
are
moleculă de
apă conține
doi
atomi
de hidrogen
legați de un
atom
de
oxigen. Și
moleculele
sunt legate între ele, dar se pare că
moleculele de apă sunt ”lipite” una de alta
cu ajutorul hidrogenului într-un mod
neobișnuit. Vei învăța mai multe detalii
despre acest lipici special când vei fi
mare. Tot ceea ce trebuie să știi acum
este că aceste ”legături de hidrogen” țin
moleculele de apă mai strâns legate decât
în cazul altor molecule de dimensiuni
asemănătoare, care nu au legături de
hidrogen. De aceea, apa este neobișnuită
în multe privințe.
Iată câteva:
 Apa în stare lichidă are la
suprafața ei un fel de peliculă, un
înveliș. N-o poți vedea, dar pelicula
e atât de puternică, încât insectele
pot merge pe ea. Datorită acestei
pelicule, noi simțim că apa rămâne
pe mâinile noastre și avem senzația
e ud. Alte lichide la temperatura
camerei, precum mercurul, nu-ți
dau senzația de ud, deoarece nu au
această ușoară aderență. Dacă ai
pune mercur lichid pe mână, s-ar
rostogoli de pe ea ca niște biluțe.
(Dar să nu faceți asta, fiindcă
mercurul e cam periculos!)

 Apa fierbe și se evaporă la o
temperatură mult mai mare decât
substanțele cu molecule similare ca
mărime.
 Majoritatea
substanțelor
își
micșorează volumul când sunt
înghețate, pe când apa își mărește
volumul.
Acest
fenomen
se
datorează faptului că legăturile
speciale de hidrogen țin moleculele
mai depărtate una de alta. De
aceea, apa înghețată ocupă mai
mult spațiu decât apa în stare
lichidă. Și tot din acest motiv
cuburile de gheață plutesc în apă.
 În urma experimentelor avansate
făcute de Rich Saykally la
Berkeley
University
(din
California) și a calculelor efectuate
de David Clary, care lucrează în
prezent la Oxford University, s-a
constatat că pentru ca noi să avem
senzația de ud este nevoie de cel
puțin șase molecule de apă. Dacă
sunt
mai
puține,
moleculele
formează pelicule de grosimea unei
singure molecule. Dacă grupului de
molecule i se adaugă cea de-a
șasea moleculă, el devine un
microscopic ochi de apă, care ne dă
nouă senzația de ud.
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O altă poveste a celor trei purceluşi
de Matei Someşan
Au fost odată ca niciodată trei
purceluşi. Aceştia aveau o mamă iubitoare
care încerca mereu să-i ferească de
pericolele pădurii din apropiere. Cu toate
acestea, când s-au făcut mari, purceluşii
au fost nevoiţi să se despartă de mama
lor. La despărţire, aceasta le zise:
Aveţi mare grijă la Lupul cel
Rău! Este tare şiret şi va dori să vă
mănânce!
- Vom
avea
grijă,
mamă!
răspunseră purceluşii în cor şi
porniră la drum.
La o răscruce, se despărţiră şi
fiecare o luă pe alt drum. Primul purceluş
se opri să culeagă nişte paie de pe câmp,
gândindu-se să-şi confecţioneze o căsuţă
din ele. Începu lucrul la căsuţă nu departe
de acel loc. După puţin timp, se opri ca să
tragă un pui de somn. Brusc, fu trezit de
un răget înfiorător:
Ah, am să te mănânc! strigă
Lupul cel Rău şi, nici una, nici două, bietul
-

purceluş se trezi în burta lupului care se
chinuia să-i îmbrace acestuia hainele.
Odată astfel deghizat, lupul fugi
spre casa din lemn a purceluşului
mijlociu.
- Ajutor, frăţioare! Lupul! strigă
falsul purceluş.
Purceluşul mijlociu îi deschise uşa
şi-l primi pe lup în casă.
Ha! Te-am păcălit! strigă
bucuros crudul animal şi îl înghiţi şi pe
purcelul mijlociu.
Ca să se sature pe deplin, porni
spre casa celui mai mare dintre purceluşi.
Acesta, văzând animalul mare care purta
haina fratelui său, ghici că era lupul.
Totuşi, îl primi în casă şi-l întrebă unde îi
erau fraţii.
- Uită-te în gura mea! zise lupul
şi hap! fu mâncat şi ultimul
purceluş.
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Samara – poveste țesută cu fire de sfoară
Autor colectiv
Profesoara spune:
Ioana are zece ani și locuiește
într-o vilă dintr-un cartier liniștit.
Într-o zi din vacanța mare a apărut
la poarta ei o fată cam de doisprezece ani
tunsă scurt și îmbrăcată cu niște blugi
uzați. S-a prezentat scurt:
Răzvan Cătană adăugă sigur pe el:
- Samara! Pe mine mă cheamă
Samara!
- Ioana! Încântată să te văd la
poarta casei mele, spuse Ioana
cu bucurie în glas.
Deodată se făcu liniște. Ioana o invită pe
Samara în sufragerie la o limonadă.
Mara Petean, ridicată în picioare, rosti
răspicat:
Ioanei i se părea că Samara
era foarte timidă. Încercând să o
cunoască mai bine a întrebat-o cu sfială:
- De unde vii tu Samara? Cine
sunt părinții tăi? Cu un voal de
tristețe pe față, Samara îi
povesti despre familia ei care
a abandonat-o la naștere. Știe
doar că doi dintre farții ei
trăiesc în India.
Noaptea, Ioana l-a convins pe tatăl ei să
le cumpere un bilet de avion spre
Thailanda.
Ștefan Hărăstășan cu degetele în vânt
completă:
Dimineața, lângă ușa camerei
sale, găsește un plic rozaliu parcă învechit
de timp. Nedorind să-l deschidă, Ioana îl
ascunse în valiza verde a Samarei crezând
că este vreo informație despre familia ei.

Alina Mălăescu zicea gândită:
Apoi se duce la dulap, ia o cutie
cu chibrituri și aprinde o lumânare
parfumată, o ridică încet și se îndreaptă
spre mansarda casei. Acolo, Ioana avea
ascunsă o statuetă ce reprezenta o pisică
thailandeză în dungi galbene și negre.
Acea pisică era primită de la mama ei
când au fost în vacanța din Thailanda. Era
o pisică specială: la gât avea prinsă o
biluță din aur cu un clopețel pe care era
gravată litera N, pe spate se zăreau niște
dungi galben-maro vărgate și o coadă
subțire ridicată. Lângă pisică era un bilțel
pe care Nora scrisese cu peniță neagră:
”Întotdeauna cu tine va fi mama... și P.S.

Nu atingeți clopoelul!”.

Matei Someșan, mai filosof de felul
lui, povesti mai departe:
Curioasă,
Ioana
atinse
clopoțelul de la gâtul pisicii misterioase,
Un clinchet cristalin se auzi. Deodată,
Ioana scăpă lumânaea care se rostogoli
până lângă un vechi leagăn de lemn. Lumina
caldă a acesteia se oglindi pe o o poză
uitată pe masă.
Matei Barbu, mai aprig din fire,
lămurește lucrurile. Acum e rândul meu:
Poza veche era puțin arsă și
îndoită pe jumătate. Ioana, deschide
colțul acesteia și obsevă un mesaj scris
mărunt și abia lizibil:
Tania Sălcudean, bătând cu degetele în
masă de parcă ar cânta la pian, rosti:
Chinuindu-se
să
citească
literele mărunte, se auzi vocea blândă a
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Samarei. Această urcă la mansarda și o
strigă:
- Ioana, te-am căutat peste tot!
Te-ai ascuns de mine?
- Nu, nu....îngăimă Ioana. M-am
gândit să-mi reîmprospătez
memoria. Mi-e așa de dor de
mama....
Stefan Grama continuă nerăbdător.
Gândurile sale curgeau:
Tocmai am găsit o pisică
thailandeză care mă face nostalgică.
Ioana, timorată, aduse vorba că are și ea
o pisică vărgată identică. Parcă sunt
gemene, se miră ea! Sunt ca doi picuri de
loaie de vară. În acel moment
își
reamintise cât de multe lucruri au în
comun.
Vegas Viman, serios cum este el, își
pune ochelarii și narează mai departe:
În tinerețe Nora a avut două fete
cărora le-a făcut un cadou la naștere: a
sculptat două pisici thailandeze pe care
și-a gravat numele și le-a adăugat un
clopoțel. Sunetul acestuia amintea fetelor
momentele când se jucau cu mama lor în
grădina din spatele casei.
Maria Giurgiu, cu privirea fixă și sigură
pe ea ea, relată cele întâmplate:
Nora primise un diagnostic crunt și
, cu durere în suflet, hotărâ să înfieze
fetele. Era convinsă că este spre binele
fetelor. Astfel, într-o noapte când Nora
dormea a sosit un domn la ușă. Speriată,
s-a trezit buimacă ...spera să nu-l mai
vadă niciodată în viața ei. Forțată de
împrejurări a plecat în Thailanda, în
schimbul
cruțării
fetelor
răpite.
Nemaiputând reacționa, Nora s-a văzut pe
bancheta din spate a mașinii străinului pe
o stradă din Bangkok.

Matei Ciupei, din ultima bancă, rezumă
totul cu voce tare:
Nu după mult timp, Nora îl
întreba cu frică în glas:
- Unde plecăm, domnule?
Niciun răspuns nu primi. Mașina se opri la
o baracă stranie. Deschise ușa care
scârțăia și văzu o lumină pâlpâind.
Andreea Baraboi nu se dezice și
subliniază că:
Se apropia de ea și văzu o poză cu
cele două fete când aveau vreo trei ani.
Timorată, Nora îl interogă pe domn:
- De unde aveți această poză?
- Eu, eu ...sunt tatăl fetelor!
recunoscu acesta cu o voce
tremurândă.
Acesta, cuprins de emoție, îi povesti că
este tatăl Samarei, doar că în timpul
naufragiului de pe Marea Roșie, Samara ia fost luată de către echipa de salvare și,
de zece zni, nu mai știe nimic despre ea.
Ariana Zenko, fire de artistă, a scris
ultimele rânduri:
După zece ani...
Samara, Ioana și tatăl acesteia se plimbau
pe străzile Bangkokului încercând să
retrăiască timpul pierdut. Ajung la
cabinetul faimosului doctor Aran Sunan
care le mărturisește că el le-a consultat
după ce au supraviețuit cumplitului
naufragiului petrecut în urmă cu 13 ani.
Le-a mai spus că cel care le însoțește
este tatăl lor adoptiv și că nu vor mai fi
separate nicodată . Cât despre mama
voastră, Nora.....veți afla totul! Acum că
v-ați regăsit, aveți tot timpul din lume să
vă bucurați una de cealaltă.
- Fiți puternice mai departe! le
ură
doctorul
la
plecare.
Îmbrățișându-le,
ochii
au
început a i se umezi....
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Just a maniac Monday
de Ștefan Hărăstășan

Luni - echivalentul în limba latină
este “dies Lunae” – ziua lunii. În franceză
şi italiană se spune Lundi respectiv
Lunedi. Pentru englezi este cea de a doua
zi a săptămânii dedicată zeiței lunii,
derivat
din
cuvântul
anglo-saxon

“momadaeg” care înseamnă “ziua lunii”. În
germană se spune Montag.
“Lunea neagră” este numele dat
celei de a doua zi de Paşti: 14 aprilie
1360, când sute de trupe ale lui Edward
III, regele Angliei, care atacau Parisul, au
îngheţat şi au murit de foame.

Dies martis
de Ștefan Hărăstășan

Marti - Prin el romanii l-au cinstit pe zeul
războiului Marte, denumind această zi
“dies Martis”, în fr. Mardi, it. Martedi, sp.
Martes.
În culturile nordice această zi a
fost denumită după zeul războiului Tiu sau

Tyr, fiul lui Odin sau Woden, în Suedia
Tisdag, Tirsdag în Danemarca, în
Germania Dienstag- iniţial însemnând ziua
de adunare. În ebraică se spune Yom
shilishi - a treia zi.

Ziua lui Mercur
de Matei Someșan
Miercuri este în mod tradiţional a
treia zi a săptămânii. Numele ei provine
din limba latină Mercurii dies, care
înseamnă ziua lui Mercur, (zeul comerţului
şi mesager al celorlalţi zei). Este
denumită şi după prima planetă de la
Soare (în sistemul nostru solar), Mercur.

În mitologia românească, Sfânta
Miercuri este o divinitate folclorică, de
obicei silvestră, cu înfățișare monahală
sau de maică bătrână îmbrăcată în alb.
Are puteri miraculoase: îngrijește și
hrănește animale sălbatice, ajută călătorii
sau pe cei rătăciți. Posedă un tezaur de
obiecte miraculoase pe care le dăruieşte
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în împrejurări speciale: o furcă de aur
care toarce singură, mere de aur, perii
care aruncate în spate se preschimbă în
păduri, etc.
În limba engleză, numele modern al
zilei, Wednesday, îşi are originea în
wōdnesdæg, literal “ziua zeului Wōdne”
(engleza veche) sau a lui Woden (engleza
medievală) – acelaşi cu Odin din mitologia

nordică, tatăl tuturor zeilor. Prin procesul
numit interpretatio romana, caracteristici
similare au fost transferate până la
identificarea zeului străin cu cel roman.
Asemănările între Odin şi Mercur constă
în faptul că ambilor li se atribuie un rol
psihopomp, sunt înfăţişaţi ca drumeţi
purtând pălărie şi toiag, şi sunt
consideraţi protectorii negustorilor.

Joile oprite
de Ariana Zenko
A patra zi din săptămână, era
dedicată de romani planetei și zeului
Jupiter, zeul tunetelor și al fulgerelor,
stăpânul cerului. Joia este considerată
cea mai norocoasă zi a săptămânii.
În tradiția românească, Sfânta Joi
protejează holdele, ferește de catastrofe
naturale, iubește animalele și ține la
distanță bolile și supărările dintre soți.
Este ziua încrederii, comunicării în
comunitate și alături de duminică, este o
zi dedicată odihnei.
Ca să le apere recoltele între
Paște și rusalii, țăranii țineau ”Joile
oprite”, adică nu ieșeau la lucru. Cea mai

mare și mai însemnată zi de joi, în
calendarul popular, rămâne Joia Mare din
Săptămâna Patimilor. Despre cei născuți
în ziua de joi se spune că sunt extrem de
afectuoși dar tot atât de exigenți.
Superstiții și credințe din vatra
satului, legate de ziua de joi:
 nu se spală rufe.
 dacă vezi prima floare a
primăverii într-o zi de joi,
vei avea parte de bani.
 Orele bune sunt între 13:30
– 15:00, iar cele rele sunt
între 9:00 – 12:30.

Sfânta zi de Vineri
de Ariana Zenko
Vineri, a cincea zi a săptămânii era
dedicată de romani zeiţei Venera
şi
planetei Venus, planeta iubirii, frumuseţii,
rafinamentului şi simţului artistic. După

ziua de Duminică, este considerată cea
mai importantă zi din săptămână.
Biserica Universală o numeşte
“Ziua Crucii” în amintirea răstignirii în
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această zi a Mântuitorului. Patroana zilei
este Sfânta Vineri, protectoarea femeilor
căsătorite şi a animalelor. Este o zi de
purificare spirituală şi trupească prin
post şi rugăciune.
Superstiţii şi credinţe populare:
- nu e bine să începi o călătorie
Vinerea
- aşternutul schimbat Vinerea
anunţă vise urâte

-

-

nu se coace pâine, căci ia
cuptorul foc
dacă vezi prima floare a
primăverii într-o zi de Vineri,
vei avea parte de sănătate
orele bune ale zilei de Vineri
sunt între 10:30 şi 12:00 iar
orele rele între 7:30 şi 9:00

Ziua Sabbatului
de Ștefan Hărăstășan
A şaptea zi a săptămânii este
denumită în onoarea zeului roman Saturn.
În latină Sâmbăta este ”dies Saturni”, la
anglo-saxoni Saterdaeg. Este ziua sfântăa
evreilor din Vechiul Testament şi în
ebraică se numeşte Sabbath, singura zi a
săptămânii cu un nume, celelalte fiind
numerotate. Cuvântul sabbath deriva de la
cuvântul ebraic care însemna a se odihni.
Evreii nu lucrau în a şaptea zi. Sabbath
începe Vineri la apusul soarelui şi ţine
până Sâmbătă la apusul soarelui.

La începuturile creştinismului
ziua sfântă a alunecat încet spre Duminică
care ca prima zi, s-a considerat a fi mai
potrivită deoarece a fost ziua învierii
Domnului şi ziua când a început crearea
lumii. În Suedia, sâmbăta este Sardag,
ziua domnului, iar în Danemarca şi
Norvegia Saordag. În spaniolă El Sabado
sau în italiană Sabato, ambele provenind
din Sabbath. Mai multe secte creştine, ca
de exemplu biserica Adventistă a revenit
la practica Vechiului Testament şi
consideră Sâmbăta ca zi de rugăciune.

Dies Dominus
de Mara Petean
Europa şi în America Latină Duminică este
considerată a şaptea zi din săptămână, în
timp ce în Statele Unite ale Americii,
Brazilia, Biserica Ortodoxă şi biserica
catolică este considerată prima zi din

săptămână. Cuvântul provine din latină
„Dies Dominus”, adică ziua Domnului. În
tradiţia creştină, este o zi în care nu se
lucreaza.
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Primul meu interviu
de Ștefan Grama

Era 17 septembrie 2012. Pășeam
plin de emoții, ținând strâns mâna mamei,
spre ceea ce va fi prima zi de școală din
viața mea.

Foarte mulți copii emoționați și
doamne învățătoare cu zâmbetul pe buze.
Forfotă mare. Așa arăta curtea școlii de
pe strada Avram Iancu, numărul 6.
N-am apucat să mă dezmeticesc
prea bine când s-a apropiat o domnișoară
cu părul lung, negru, cârlionțat, care a
început să-mi pună diverse întrebări. Am
răspuns cât am putut eu de bine. A
întrebat-o și pe mama câte ceva.
Abia mai târziu am aflat ce se
întâmplase de fapt. Dădusem primul meu
interviu.

72

MICII JURNALIȘTI

Concurs semestrial– Cel mai politicos elev
de Ștefan Grama

Dragi cititori, după cum v-am obișnuit și
până acum, doar de la noi aflați ultimele
noutăți. Începând de azi, 10 ianuarie 2018
și până în 18 ianuarie 2018, se desfășoară
concursul semestrial ”Cel mai politicos
elev”. Sunteți așteptați cu toții la urne!
Votul vostru va desemna câștigătorul.
Pe buletinele de vot veți găsi
douăzeci și patru de nume. Fiecare clasă
si-a desemnat câte un reprezentant. Iată
lista participanților, în ordine alfabetică:
Bacali A. Maria – Alexandra (VI A), Bacea
I. Dan Sebastian (IX A), Burlacu D.
Bianca – Patricia (XII B), Buta T. Rareș
Călin (VII A), Ciobanca I. Mihai (IX B),
Cornea A. Alina (X A), Dăian M. Geanina
Denisa (XII C), Dumitru F. Robert Ioan
(X B), Hărăstășan A. Luca Ștefan (V B),
Lacatiș D. Adriana (IX D),Margin I. Dan –
Andrei (IX C), Moldovan R. Denisa Adina
(X C),Oarga V. Carina – Diana (XII A),
Pintea M. Andrei Octavian (X D), Remete
D. Dumitru (XI D), Reti P. Simona –

Mădălina (XII D), Rus C. Bianca – Nicoleta
(XI C), Rusu G. Alecsandra – Viorica (VI
B),Sarcă O. Alexandru Răzvan (XI B),
Seușan R. Ștefan Andrei (VII B), Stroe F.
Ioana Paula (VIII A), Telembici V. Toma
(V A),Tripon M. Dragoș Horațiu (XI A) și
Vlas V. Adrian – Valer (VIII B).
Pe avizierul de la intrarea în școală
găsiți
informațiile
despre
fiecare
candidat. Puteți vedea caracterizarea lor,
realizată de doamna profesoară Dana
Filip.
Ne auzim mâine. Până atunci, nu
uitați să vă informați și să votați
candidatul favorit!

Lic. Teoretic
Napoca

Gheorghe Șincai, Cluj-

Știrea zilei – Câștigătorul
de Ștefan Grama
Dragi cititori, după cum v-am tot
amintit săptămânile trecute, la noi în
școală s-a desfășurat concursul ”Cel mai
politicos elev”. Ieri, 18 ianuarie 2018, a

fost ultima zi în care v-ați putut exprima
votul. Urnele s-au închis la orele 16:00.
Toți elevii școlii noastre au participat la
vot. Pe buletinele de vot ați găsit 24 de
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nume. După cum știți, doar un elev poate
fi câștigător. Vreau să fac acum un anunț
în premieră: vă voi dezvălui numele
câștigătorului.Dar, mai întâi, vă voi spune
că 100% din voturile exprimate au fost
valide.

Să bată tobele! Să sună
trâmbițele! Cu o majoritate covârșitoare
de voturi, 98% din voturile total
exprimate, cel maipoliticos copil a fost
desemnat un elev al clasei a V-a B, colegul
meu de clasă, Ștefan Hărăstășan
Îl felicităm în numele
redacției și al meu personal. Felicitări,
Ștefan!
Vom sărbători reușita lui Ștefan în
această după-amiază, la orele 16:00, în
curtea școlii. Toți sunteți așteptați cu
drag!
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ȘTIAȚI CĂ?
Rubrică semnată de Ștefan Hărăstașan
1. În medie, în prezent, fiecare
persoană citeşte mai puţin de o carte
pe lună.
2. Fetele citesc mai mult decât băieţii.
3. Dacă citeşti doar 15 minute pe zi,
într-un an vei ajunge să citeşti 1 000
000 de cuvinte.
4. Honoré de Balzac citea o carte de
200 de pagini într-o jumătate de oră.
5. Thomas Edison putea să citească
simultan 2-3 rânduri şi să înveţe pe
de rost pagini întregi.
6. Cititul reduce stresul mai mult decât
muzica, ceaiul, plimbările sau jocurile
video.
7. Litera E este cea mai frecvent
utilizată literă.
8. Napoleon citea cu viteza de 200 de
cuvinte pe minut.
9. Ochiul uman, la cititorii care citesc
lent, face între 12 şi 16 opriri la
citirea unui rând de text, iar la cei
care citesc cu o viteză ridicată, doar
între 2 şi 4 opriri
10. În Regatul Unit se publică în fiecare
an aproximativ 360 000 de cărţi noi.
11. Dacă citeşti despre căscat, începi să
caşti şi tu.
12. În medie, oamenii petrec 6 ore şi
jumătate pe săptămână citind.
13. Un studiu al Universităţii Yale arată
că elevii care nu citesc în clasa a IIIa, nu vor fi buni cititori nici în timpul
liceului.
14. Scrierea
unui
roman
durează
aproximativ 475 de ore.

15. Jumătate din cărţile care sunt
cumpărate în ziua de azi, sunt
achiziţionate de oameni cu vârste
care depăşesc 45 de ani.
16. Din zece cărţi vândute, şapte sunt
cumpărate de femei.
17. Pagina la care majoritatea cititorilor
renunţă la o carte neinteresantă este
pagina 18.
18. Studiile arată că unul din patru adulţi
nu a citit o carte în anul care a
trecut.
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10 CELE MAI FRUMOASE BIBLIOTECI
DIN LUME
1. Biblioteca Mănastirii St. Gallen
din Elveţia;
2. Biblioteca Colegiului Trinity din
Dublin, Irlanda;
3. Biblioteca
Mănăstirii
Benedictine, Adnont, Austria;
4. Biblioteca
George
Peabody,
Baltimore, SUA;
5. Biblioteca Mănăstirii Wimbligen,
Ulm, Germania;
6. Biblioteca Naţională a Franţei;
7. Biblioteca Apostolică, Vietnam;
8. Biblioteca Naţională Americană,
Biblioteca Congresului;
9. Biblioteca
Universitară
din
Coimbra, Portugalia;
10. Biblioteca Naţională din Rio de
Janeiro, Brazilia.

DREPTURILE CITITORULUI
Scriitorul Daniel Pennac a scris o listă de
drepturi pentru cititor
1. Dreptul de a nu citi.
2. Dreptul de a sări pagini
3. Dreptul de a nu finaliza ceea ce
citeşti.
4. Dreptul de a reciti.
5. Dreptul de a citi orice.
6. Dreptul de a fi nemulţumit de ceea
ce citeşti.
7. Dreptul de a citi oriunde.
8. Dreptul ce a citi cu voce tare.
9. Dreptul de a tăcea în legătura cu
cele citite.
10.Dreptul de a căştiga bani din ceea
ce ai citit
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K-Pop-ul – un nou trend al momentului
de Siena Peter
Totul a început acum un an…..Eram
la şcoală, într-una dintre pauze, când
Temin, colegul meu coreean, asculta şi
urmărea captivat clipurile unor coreeni
talentaţi. Ritmul pop era contagios şi nu
auzisem nimic atât de deosebit până acum.
De atunci am început să caut
diferite trupe coreene şi să devin
pasionată de stilul nou-apărut “k-pop”.
Trupa mea favorită este BTS (Bantang
Boys), iar solistul meu preferat este
Jungkook. Ei sunt unici prin coregrafiile
lor, limbajul, vestimentaţia și prin stilul
nonconformist al aparițiilor. Melodiile au
refrene uşor de reţinut, cu ritmuri
dansante si videoclipuri interesante. Deşi
sunt total diferiţi faţă de noi europenii,
aleg să-i ascult în locul oricăror alţi
artişti internaţionali.
Deoarece în România nu sunt atat
de cunoscuţi, nu pot să achiziţionez
albumele lor, tricouri, postere sau bilete
la concertele lor.Mi-aş dori ca pasiunea
mea pentru ei sa inspire si alţi copii ca să
poată susţine concerte si în ţara noastră.
Până atunci, mi-am confecţionat singură
un hanorac cu numele preferatului meu,pe
care îl port cu placere.
În concluzie, în urmatorii
ani,coreenii k-pop-eri vor fi difuzaţi peste
tot în lume şi vor deveni internaţionali. Să
vă prezint câteva banduri!

TRUPA SEVENTEEN
Seventeen sau SVT este o trupă
coreeană descoperită de ’’ Pledis
Entartainment ’’, formată din 13 băieţi:
S.Coups, Jeonghan, Joshua, Jun, Hoshi,
WonWoo, Woozi, DK, Mingyu, The8,
Seungkwan, Vernon si Dino. Ei au
patrualbume ‘’ 17 Carat ‘’ în anul 2015 ,
‘’Boys be’’ în anul 2016, ‘’ Seventeen [first
love & letter]’’ în anul 2016 pe 25 aprilie, ‘’
17 Hits’’ în anul 2016 pe 21 octombrie,
‘’Going Seventeen’’ în anul 2016 pe 5
decembrie şi ’’ Al1’’ în anul 2017 pe 22 mai.

Ei au debutat în anul 2015 cu
melodia ‘’Adore U’’ şi au avut un succes de
22.066.818 de vizualizări. Stilul lor este
diferit deoarece k-pop-ul este o
combinaţie între hip- hop, rock, pop şi
câteva elemente din muzica clasică.
Melodiile cele mai cunoscute sunt:
‘’Don’twanna cry’’ și ‘’Clap’’. Ei au nişte voci
minunate şi aspectul vizual creat de
coregrafii şi de stilul vestimentar este
unul special care îi reprezintă.
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TRUPA BTS
BTS este o trupă din coreea de
sud formată din şapte baieţi. Ei au
debutat în 2013, primul album al lor a fost
“Skool Luv Affair Special Addition” . Să
vă spun câteva cântece: ”No more dream,
N.O., War of hormone, Blood sweat and
tears, Fire şi DNA, pe care au scos-o
acum o lună. Acum o să îi prezint pe
fiecare în parte:
Nume de scenă: Rap Monster
Nume complet: Kim Nam Jun
Poziţie: Rapper principal, lider
Data naşterii: Septembrie 12, 1994
Zodie: Fecioară

Nume de scenă: Suga
Nume complet: Min Yoon Gi
Poziţie: Lider rapper
Data naşterii: Martie 9, 1993
Zodie:Peşti

Nume de scenă:J-hoop
Nume complet:Jung Ho

Seok
Poziţie: Lider rapper, dansator principal
Data naşterii: Februarie 18, 1994
Zodie: Vărsator
Nume de scenă: Jin
Nume complet: Kim Seok Jin
Pozitie: Vizual,vocalist
Data naşterii: Decembrie 4, 1992
Zodie: Săgetator
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Nume de scenă: Jimin
Nume complet: Park Ji Min
Poziţie: Lider vocalist, dansator principal
Data naşterii: Octombrie 13, 1995
Zodia:Balanţă

Nume de scenă: Jungkook
Nume complet: Jeon Jeong-guk
Pozitie: Vocalist principal, lider dansator,
maknae, centru, sub rapper.
“Maknae” (mezinul grupului)
Data naşterii: Septembrie 1, 1997
Zodie: Fecioară
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☺Frățiorul
- Cum îi merge noului tău frățior,
Popescu? întreabă învățătoarea.
- Lui îi merge foarte bine, dar mă tem
că mama are de gând să-l vândă.
- Cum așa?
- Păi în fiecare zi îl cântărește.

☺“Shopping”
La ora de engleză, copiii au de scris o
compunere despre petrecerea timpului lor
liber. Alunița își întrebă colega de bancă:
- Oare cum se spune în engleza la
"shopping"?

☺ - Dragule, dacă hoții m-ar răpi pe mine
și pe mama, de cine ți-ar fi mai mult milă?
- De hoți!

☺ – Care fluviu e mai lung: Prut sau
Mississippi?
– Mississipi.
– Bravo, Bulă! Cu cât este mai lung?
– Cu şapte litere.
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☺O blondă într-un restaurant comandă:
– O pizza vă rog frumos!
– Cu cea mai mare plăcere domnișoară. O
doriți în patru sau opt bucăți?
– În patru bucăți vă rog. Nu pot mânca
opt, este prea mult.

☺ Azi, în loc de apă, am pus Red bull în
cafea. După 15 minute de condus, am
realizat că mi-am uitat mașina acasă.

☺Poliţistul, apropiindu-se de un bărbat, îi
spune:
- Ati putea vă rog să ma însoţiti la sectie?
- De ce domnule politist? N-am făcut
nimic.
- Stiu dar mi-e frica noaptea singur.
A consemnat Tudor Rusu și Răzvan Cătană
Desene – clasa a V-a B
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Iată și expoziția noastră de cărți - manufacturi atent create. Sunt primele noastre
cărți realizate integral de către elevi. Secretul e că ele pot fi citite dintr-o suflare….
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Fiindcă suntem îndemânatici și sensibili, ne-am mobilizat și am realizat câteva
felicitări pentru a ne așterne gândurile de recunoștință pentru părinți, apoi le-am
așezat sub brăduț. Vă iubim!
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Învață să fii tolerant!
Decalogul toleranței
1. Nu judeca fără să
cunoști!
2. Asculă și respectă-i pe
cei din jurul tău!
3. Acceptă oamenii așa
cum sunt ei!
4. Controlează-ți emoțiile!
6. Nu fi indiferent la
problemele celuilat!
7. Acceptă diferențele!
8. Fii solidar cu cei din
jurul tău!
9. Toleranța înseamnă să
nu ai prejudecăți.
10.Intoleranța provine din
nesiguranță și lipsă de
iubire.

Activitatea claselor a V-a A și B a
fost un excelent prilej de a învăța să
ne acceptăm diferențele.

88

Mulțumim doamnei prof. bibl. Adriana Draiman că ne-a ajutat să înțelegem mai bine
simbolul vieții eterne prin brăduț. Îl mai țineți minte?
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Desenați cu noi?
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