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Frânturi din viaţa noastră

Aproape toate denumirile pentru această sărbătoare
sunt după numele din slava veche a sărbătorii creştine
"Aflarea Capului Sfântului Ioan Botezătorul". Această
sărbătoare, numită în spaţiul slav "Glavo-Obretenia", a
fost preluată de romani ca şi in cazul altor sărbători din
calendarul popular (Probajenii sau Obrijenia, Procoava,
Ovidenia, Zacetania, Stratenia s.a.). Denumire din slavă,
apare in veacurile evului de mijloc sub denumirile
"Vobritenia", "Rogobete"," Bragobete", "Bragovete"
(unele dintre ele, foarte apropiate de mult mai cunoscutul
Dragobete), până când, probabil şi sub influenţa
principalelor caracteristici ale sărbătorii, s-a impus pe arii
destul de extinse, mai ales în sudul şi sud-vestul
României, denumirea "Dragobete".O altă explicaţie dată
de unii filologi asupra provenienţei numelui "Dragobete"
proneşte tot de la douş cuvinte vechi slave "dragu" şi
"biţi", care s-ar traduce prin expresia "a fi drag". Alţi
filologi, adepti ai autohtonismului total al sărbătorii,
explică denumirea prin două cuvinte dacice, "trago" - tap
si "pede" - picioare, aceste două cuvinte transformânduse, în timp, în drago, respectiv bete.
.
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Frânturi din viaţa noastră
Dragobete, zeu al tinereţii în Panteonul autohton,
patron al dragostei
La noi, Dragobete era ziua când fetele şi băieţii se
îmbrăcau în haine de sărbătoare şi, dacă timpul era frumos,
porneau în grupuri prin lunci şi păduri, cântând şi căutând
primele flori de primăvara. Fetele strângeau în această zi
ghiocei, viorele şi tămâioase, pe care le puneau la icoane,
pentru a le păstra până la Sânzâiene, când le aruncau în
apele curgătoare. Dacă, întâmplător, se nimerea să găsească
şi fragi înfloriţi, florile acestora erau adunate în buchete ce
se puneau, mai apoi, în lăutoarea fetelor, în timp ce se
rosteau cuvintele: "Floride fragă/Din luna lui Faur/La toata
lumea să fiu dragă / Urâciunile să le desparţi".
Dimineaţa zilei de Dragobete
În dimineaţa zilei de Dragobete fetele şi femeile
tinere strângeau zăpada proaspătă, o topeau şi se spălau cu
apa astfel obţinută pe cap, crezând că vor avea părul şi
tenul plăcut admiratorilor.
De obicei, tinerii, fete si băieţi, se adunau mai mulţi
la o casă, pentru a-şi "face de Dragobete", fiind convinşi că,
în felul acesta, vor fi îndrăgostiti întregul an, până la
viitorul Dragobete. Această întâlnire se transformă, adesea,
într-o adevărată petrecere, cu mâncare şi băutură.
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Frânturi din viaţa noastră
De multe ori baieţii mergeau în satele vecine, chiuind şi
cântând peste dealuri, pentru a participa acolo la
sărbătoarea Dragobetelui.
Uneori, şcolii
fetele se acuzau unele
Din
viaţa
pe altele pentru farmecele de urâciune făcute împotriva
adversarelor, dar de cele mai multe ori tinerii se întâlneau
pentru a-şi face jurăminte de prietenie. Se mai credea că
în ziua de Dragobete păsările nemigratoare se adună în
stoluri, ciripesc, îşi aleg perechea şi încep să-şi
construiască cuiburile, păsările neîmperecheate acum
rămânând fără pui peste vară. Oamenii bătrâni ţineau
această zi pentru friguri şi alte boli. Dragobetele era
sărbătorit în unele locuri şi la data de 1 martie, deoarece
se considera că el este fiul Dochiei şi primul deschizător
de primăvară.
Zi aşteptată cândva cu nerăbdare de toţi tinerii, au
fost în bună parte uitate, păstrându-se doar în amintirea
bătrânilor. Iar în ultimii ani, Dragobetele autohton riscă să
fie dat cu desăvârşire uitării, el fiind înlocuit de acel Sfânt
Valentin ce nu are legătură cu spiritualitatea românească.
.
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Frânturi din viaţa noastră
Dragobetele e o contrapondere la sărbătoarea de
Sfântul
Valentin
Sfântul Valentin a trăit în secolul al doilea şi a fost
un preot în timpul împăratului Claudiu al II-lea. Acest
împărat a interzis toate căsătoriile şi logodnele în Roma,
considerând că soldaţii necăsătoriţi se luptau mai bine
decât cei căsătoriţi pentru că nu aveau pe nimeni care să ii
aştepte acasă. Preotul Valentin a fost unul dintre cei care
i-a ajutat pe tineri să se căsătorească în secret. Valentin a
fost prins, încarcerat şi torturat pentru că a
încălcat porunca împăratului Claudiu. Se spune că
Asterius, unul din judecătorii lui Valentin, avea o fiică
oarbă, iar Valentin s-a rugat alături de ea, astfel că ea s-a
vindecat. Ca rezultat, Aterius a trecut la creştinism. În
269, Valentin a fost condamnat la moarte. Legenda spune
că ultimele sale cuvinte au fost scrise către fiica lui
Asterius si erau "al tău Valentin", aceasta fiind motivaţia
pentru scrisorelele şi felicitările de Ziua Îndrăgostiţilor. În
496, papa Gelasius a oficializat data de 14 februarie ca
ziua Sfântului Valentin. Treptat, 14 februarie a devenit
ziua în care se făcea schimb de mesaje de dragoste, iar
Valentin a devenit sfântul patron al îndrăgostiţilor. Ziua
era sărbătorită
prin trimiterea
de cadouri
cu mesaje de
Frânturi
din viaţa
noastr
dragoste. Sărbătorirea zilei de Sfântul Valentin îşi are
originea într-o tradiţie a Romei antice, respectiv serbările
numite Lupercalia, care se organizau pe 15 februarie.
Acestea erau nişte sărbători în cinstea lui Lupercus sau
Faunus, acea lupoaică ce era emblema Romei, cea care i-
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Acestea erau nişte sărbători în cinstea lui Lupercus sau
Faunus, acea lupoaică ce era emblema Romei, cea care i-ar fi
hrănit şi pe Romulus şi Remus, care pentru perioada
respectivă reprezenta un simbol al autenticitaţii lumii
romane. În acea perioadă pe 15 februarie era în lumea
păgână un fel de pregătire, purificare. Februarie înseamnă la
rândul său purificare. O purificare a aşa numitelor elemente
feminine: ogoare, femei. Sărbătoare în care se aducea un
câine şi o capră jertfă lui Lupercus pe Palatin în Roma la
aşanumita Peşteră a Lupului. Iar cei care formau Frăţia
Lupului, fraţii lupului erau nişte tineri preoţi care apoi
jupuiau animalul, capra. Tăiau în fâşii pielea ei şi alergau
apoi goi cu pielea aceea muiată în sânge şi loveau cu ele
pământul şi pe femeile întâlnite, considerând că aşa le vor
face mai apte de dragoste şi mai rodnice. Mai mult decât atât
tot în această perioadă pe 13 februarie se băgau numele
femeilor, se scriau pe biletele numele femeilor şi burlacii din
Roma trăgeau câte un bilet, urmând ca timp de un an să
petreacă cu acea femeie al cărei nume îl scotea din urnă şi
după un an de zile să constate dacă putea să fie sau nu o
căsătorie.
Observăm în ceea ce se întâmplă astăzi o reluare a
ideii precreştine cu conotaţii foarte negative, pentru că şi
astăzi există asemenea practici care justifică imoralitatea,
desfrâul dintre tineri, ideea de căsătorie de probă sau de o zi,
ideea de petrecere şi nu ideea de jertfă, de bucurie, de familie
întărită aşa cum o vede sfântul Valentin.
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ideea de petrecere şi nu ideea de jertfă, de bucurie, de familie
întărită aşa cum o vede sfântul Valentin.
Tradiţia spune că dacă gaseşti o manuşă în ziua de
Sfântul Valentin, stăpânul ei va fi alesul tău; dacă sufli într-o
păpădie vei avea atâţia copii câte seminţe rămân pe ea; primul
nume de bărbat auzit în această zi, va fi numele bărbatului tău;
te vei căsători cu un bărbat sărac, şi vei fi fericită dacă va zbura
o vrabie deasupra ta şi te vei căsători cu un bărbat bogat dacă
vei vedea un sticlete.
În epoca modernă, ziua de 14 februarie, s-a transformat
în Ziua Îndrăgostiţilor - Valentine's Day, şi din raţiuni
comerciale s-a accentuat sărbătorirea ei,ceea ce a făcut-o
celebră la inceput în Statele Unite, mai apoi şi în Europa. La
noi Valentine's Day a fost importată recent, după anul
1990.Dragobetele, fiul Dochiei, numit şi Cap de primăvară,
Ziua Îndrăgostiţilor, sau Logodnicul păsărilor se sărbătoreşte pe
24 februarie, zi considerată începutul primăverii, ce aduce
renaşterea naturii. Poate de aceea, spre deosebire de blajinul
Sfânt Valentin, Dragobetele este perceput de-a lungul tradiţiei
ca un bărbat chipeş, plin de viaţă şi năvalnic. Povestea lui e
veche de pe vremea dacilor, când el reprezenta divinitatea
mitologică similară cu Eros sau Cupidon şi oficia în cer nunta
tuturor animalelor. De-a lungul anilor, romanii au transformat
Dragobetele în protectorul iubirii, tradiţia s-a extins şi la
oameni, astfel se spune că băieţii şi fetele se întâlneau în această
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zi pentru că iubirea lor să ţină tot anul. Odinioară, satele
răsunau de zicala: Dragobetele sărută fetele.
Obiceiul era că tinerii satelor, îmbrăcati de sărbătoare, să
se întâlnească dimineaţa, în faţa bisericii şi să plece cântând
către pădure sau lunci în căutarea florilor de primăvară. La
prânz, fetele plecau spre sat în fugă, urmărite îndeaproape de
băieţi. Când băiatul era acceptat de fată, aceasta se lăsa prinsă şi
sărutată în văzul tuturor. Gestul avea semnificaţia unei logodne,
care mai târziu se putea transforma în logodna adevarată.
Obiceiul se numea zburătorit. După-amiaza avea loc petrecerea.
Se spunea că tinerii care nu petrec de Dragobete nu-şi vor găsi
perechea tot restul anului. Femeile îşi doreau să atingă un
bărbat din alt sat pentru a fi drăgăstoase tot anul.
Sărbătoarea Dragobetelui, Ziua Indrăgostiţilor
românească, pierdută în timp, a fost şi ea "resuscitată" în ultimii
ani ca o reacţie la pătrunderea insistentă a Zilei Îndrăgostiţilor varianta de import.

Alegeţi sau distraţi-vă cu ambele prilejuri, dar iubiţi în
fiecare zi!
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În perioada 2-6 aprilie 2012, învăţământul românesc a
experimentat săptămâna „Şcoala altfel”, cu programe dedicate
activităţilor educative, cu prezenţa obligatorie a elevilor.
Săptămâna „Şcoala altfel” a fost o combinaţie de şcoală şi de
timp petrecut într-un mod plăcut de către elevi, şcolarii având
astfel un bun prilej de a-şi cunoaşte mai bine dascălii şi de a
consolida relaţia cu aceştia. Fără presiunea unui clopoţel, a
tablei, a lecţiei şi mai ales a catalogului, elevii s-au bucurat în
unanimitate de săptămâna “altfel”.
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Şi elevii clasei a III-a de la Şcoala cu clasele I – VIII
Dumbrava Roşie, Structura Cut s-au bucurat de această
săptămână, ieşind în aer liber, într-o activitate de observare a
naturii, cu scopul stimulării în investigarea realităţii.

Prima activitate a fost cea de formare a deprinderilor şi
priceperilor, de alimentaţie raţională şi de igienă a muncii, de
odihnă şi de recreere. Elevii au participat la activitatea ,,O
minte sănătoasă într-un corp sănătos”. În cadrul acestei
activităţi, copiii au pregătit câte o gustare uşoară şi o salată de
fructe, după ce au înţeles importanţa unui mod de hrănire
sănătos. Au vizionat şi documentare, au citit şi articole cu
importanţă vitală pentru dezvoltarea psiho-intelectuală a
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copilului: “Minte sănătoasă în corp sănătos” , “Suntem ceea ce
mâncăm”.
A doua zi elevii au făcut ordine în sala de clasă, apoi am
aşteptat un invitat de seamă al satului Cut, bătrânul satului în
vârstă de 94 de ani. Acest a povestit copiilor viaţa satului din
perspectiva sa, prezentându-le fotografii. Elevii şi-au asumat
rolul de reporteri, aflând tot ceea ce îi interesa. Spre sfârşitul
zilei au realizat desene, picturi, poezii, compuneri având ca
temă localitatea natală.

Miercuri, vremea neprielnică ne-a împiedicat să ne
îndreptăm spre pădure, prietena românului, aşadar am rămas în
clasă unde s-a desfăşurat programul ,,Micii cercetaşi”. Copii au
lucrat în grup şi, respectând regulile jocurilor, au participat la
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diverse jocuri de dezvoltare a atenţiei şi a imaginaţiei. La sfârşit
au servit cu toţii câte o gustare şi un pahar cu lapte. Să spunem
NU televizorului şi calculatorului, măcar o zi pe săptămână, aşa
cum am făcut astăzi!

În cea de-a patra zi, încă de la primele ore ale dimineţii, au
avut loc întreceri sportive şi diverse jocuri de orientare şi
cercetare. Sportul este factorul determinant în dezvoltarea
armonioasă a organismului, iar copiii noştri trebuie să
conştientizeze că mişcarea ajută la relaxare şi la destindere, fapt
ce îi ajută să înveţe mai mult şi mai bine, sporindu-le
capacitatea de concentrare. Mi-am propus să-i învăţ să se
JOACE. Vă puteţi imagina ce reacţie au avut! Spre marea lor
surprindere, m-am prins cu ei în jocurile copilăriei. La final, toţi

13

Şcoala cu clasele I-VIII Dumbrava Roşie
au fost entuziasmaţi şi veseli. M-am bucurat pentru adevărata
lor copilărie.

Vineri, în ultima zi a programului, am desfăşurat programe
dedicate artelor şi a sărbătorii creştine -Învierea Domnului: o
galerie de pictură, desen şi colaje, unde au participat toţi copiii
pe ateliere de lucru. Ziua a debutat cu o vizită la biserica din sat
unde ne-am închinat şi am ascultat cuvântul de învăţătură al
preotului paroh.
La sfârşit, toţi copiii au primit diplome pentru participare şi
comportament deosebit. Prof. Leahu Alina
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VIAŢA
E greu să plângi
Acolo unde râdeai odată
Când vezi că fericirea
În lacrimi e scăldată
Degeaba te vei îndrepta
Şi-ţi vei schimba cuvântul
Nu poţi aduce înapoi
Tot ce duce vântul
Stamate Diana Andreea
1 MARTIE
1 Martie-a venit
Ghiocelul a înmugurit
Iarna încă e în ţară
Se simte miros de primăvară
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Ghiocei şi fluturaşi
Zâmbete de copilaşi
Iarna încă n-a plecat
A rămas la noi în sat

Primăvara va întârzia
Acum, chiar în ţara mea
Alb şi roşu se îmbină
Sunt culori ce te……
Stamate Diana Andreea
TIMPUL
Timpul trece şi se scurge
Ca o pasăre în zbor
Dar viaţa rămâne
Ca un trandafir….
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De-am putea întoarce timpul
Şi i-am putea citi gândul
Timpule, noi te-am opri
Măcar să stai în loc o zi
MUNTELE
La răsărit se vede-un munte
Trezit de dimineaţă
Fiindcă o fâşie de fum
L-a învăluit cu gheaţă
Natura este tristă
Că prietenul ei drag
A îngheţat sărmanul
Şi nu mai are………
În fiecare zi ei se jucau mereu
Ori îşi spuneau poveşti
Pe care-i fermecau
Dar în sfârşit gheaţa se topea…
Un muget cald de cerb se auzea
Muntele se dezgheţa…
Venise primăvara…
Stamate Diana Andreea
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GHIOCELUL
Mititelul ghiocel
A ieşit din nou afară
Peste noi frumos zâmbeşte
Şi pe toţi ne-nveseleşte
El vesteşte primăvara
Ce ne-aduce bucurii
Alungând ierna geroasă
De la noi, mii de copii
Anghel Mădălina
MAREA VESTE
Soarele frumos răsare
Pe pământul răcoros
Aducând vestea cea mare
Că a înviat Hristos!
Păsările ies afară
Gângurind încetişor
Bucuraţi-vă de vestea
Că a înviat Hristos!

Anghel Mădălina
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FULGII
Toţi în jur ne înconjoară
Şi cad peste noi
Zbor uşor şi ne albesc
Stratul de vapori…
Stau la geam şi mă gândesc
Cum ar fi să călătoresc
Şi-n caleaşca iernii
Eu să mă trezesc
Anghel Mădălina

PRIMĂVARA
Primăvara-i anotimpu-care
Este veselie mare
Gărgăriţe şi albine
Mişunau prin casa lor
Flori frumoase au ieşit
Peste tot în grădinuţe
Iarba-i verde şi frumoasă
Ghiocei au înflorit
Din stratul înzăpezit
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……………………..
Ţi-am trimis un soare
Ţi-am trimis o floare
Ţi-am trimis un ghiocel plăpând ca tine,
Ţi-am trimis poveşti şi fabule
Hazlii şi surprinzătoare
Grigore Karina
VIAŢA
Viaţa este o pasăre în zbor
Un fir de lăcrimioară,
Un cântec de dor.
Asemănată cu primăvara
Iarna
Toamna
Şi vara
Privită ca pe o carte,
Ca pe o carte de vis.
Ca un vis devenit realitate,
Dar…un vis.

Eva Mihaela
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NOAPTEA
Se aşterne noaptea,
Se întunecă zarea.
Se închid toate uşile
Se sting toate luminile
O bufniţă se mai aude în zare.
Zbor liliecii
Regina nopţii se deschide

Eva Mihaela

FERICIREA
Fericirea e speranţa
E speranţa în noroc
Fericirea e speranţa
E speranţa unui nou lăuntric foc
Fericirea e o floare.
Fericirea e-o poveste
E lucirea stelelor din cer
Eva Mihaela
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CERUL ŞI PĂMÂNTUL
Cerul e sus
Pământul e aici,
Într-un vis de-al lui
Cerul e stăpânit de păsări
Pământul de oameni
Buni şi răi
Eva Mihaela
CĂLĂREŢUL
A venit în zori de zi
Un călăreţ din alte zări
Şi închinăciune ne-a adus
Pentru bogăţiile noastre
Care pentru el există numai în vis
Se opreşte,
Ne laudă
Şi pleacă departe,
În pustietate…
Eva Mihaela
MELANCOLIE
Plânge soarele…
Păsările au plecat din ţara asta
A venit toamna călare
Întâmpinată de frunze ruginii
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Un covor se aşterne
Un covor în culori ruginii…
Plânge soarele de dorul lor Eva Mihaela
MI-E DOR
Mi-e dor de zilele cu soare
Mi-e dor de-acea caldă rază de soare
Mi-e dor de blânda îmbrăţişare
Mi-e dor de zâmbăreaţa lună
De luna care apărea în nopţile de vară
Mi-e dor de nopţile acelea…
Mi-e dor de vară…
Eva Mihaela
STAU SUB SALCÂM
Strălucesc stele pe cer
Eu stau sub salcâm,
Se simte dor pri-mprejur.
Eu stau sub salcâm,
Se simte tristeţe
Eu stau sub salcâm,
Se simte-nduioşare.
Eu stau sub salcâm,
Se simte spaimă.
Eu stau sub salcâm,
Copacii se leagănă.
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Eu stau sub salcâm,
Se simte înfrigurare,
Se aud şoapte
Eu stau sub salcâm
Se aude orchestra
Se simte, vine toamna cu orchestra ei. Eva Mihaela
FOCUL SPERANŢEI
Focul speranţei
e scris într-o carte
Într-o carte de poveşti.
În cartea speranţei.
Tot ce era de aflat
S-a aflat
Speranţa-i mau mare
Când nu te aştepţi

Eva Mihaela
E INIMA MEA

E inima mea
După o zi
Ea stă şi povesteşte…
Da! Ea…
Vise şi basme
Basme din vise
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După o zi
E inima mea
Ba plânge
Ba râde
E inima mea.
Ea se scaldă
În poveşti de dor şi fericire
După o noapte de vis
E inima mea
Eva Mihaela
O RAZĂ
Pe un colţ de soare luminos
Era o rază…
Stătea deoparte
Soarele falnic, strălucitor
Întreba raza:
De ce stai?
De ce plângi, draga mea ?
Stau deoparte singuratică
Nimeni nu mă priveşte…
Dar eu nu plâng…
Plâng doar când vreau să plâng…
Eva Mihaela
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DORUL
Dorul e peste tot
E nemărginit
E sub formă de lacrimă,
Ce pe faţă-i se revarsă
E sub formă de întristare
Sau fericire…
E într-un vis
Şi într-un surâs
Dorul e în inimă
În inima cuprinsă de roşia flacără
Dorul e dor
Şi dorul nu-i rar.
Eva Mihaela
UN VIS
Ce raze de steele!
Privesc printre ele
Ce minune arzătoare…
Văd o zare
Dintr-un vis ca acesta
Nu te poţi trezi
Ştiu că a ta
26
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E privirea nopţii
Şi mereu lucind
Adesea ei privind
Prin poveşti de dor
Ale tuturor
Şi când scânteie zarea
Tu vei şti mereu
Că în vis poveştile-s zarea
Vei şti mereu…

Eva Mihaela

ŞOPTESC FLORILE DE NEA
Şoptesc florile
Se-aud în noaptea târzie
Cum vorbesc despre noi şi despre ele
Şoaptele lor învie într-o poezie
Şi-i aduce Fericire şi Bucurie
Şi multă duioşie…
Şoptesc florile
Să vină amurgul pe cer
Şi luna între stele
Şi albastru să fie mereu albastrul nostru cer
27
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Şoptesc florile, dacă ar putea
Să ne spună ceva?
Şoptesc florile de nea
Despre zi şi despre noapte
Despre lună şi despre soare
În fiecare zi ceva…
Eva Mihaela
DANCING
Dancing is gold
Dancing consists on a single way
Dancing is but a mean of expressing
Dancig is in my imagination
Dancing, dancing,
Dancing…
UN VIS
Ce raze de stele!
Privesc printre ele
Ce minune arzătoate...
Văd o zare.

Eva Mihaela

Dintr-un vis ca acesta
Nu te poţi trezi.
Ştiu că a ta
E privirea nopţii.
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Şi mereu lucind
Adesea eu privind.
Prin poveşti de dor,
Ale tuturor
Şi când scânteie zarea
Tu vei şti mereu
Că în vis poveştile-s zarea
Vei şti mereu...
Eva Mihaela
CÂND TREMURĂ BRAZII
Când tremură brazii
Din adâncul pădurii
Vei şti mereu că sunt cu tine,
Oriunde-ai fi...mereu cu tine
Şi când tremură brazii
Tu vei şti că eu nu te-am uitat
Şi n-am să te uit
Acolo voi fi mereu
În inima ta...
Eva Mihaela
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DRAGOSTEA
Dragostea trăieşte în zare
În sufletul nostru e tristeţe şi fericire,
Dar dragostea e printre toate,
Aurul vieţii noastre
Bogăţia inimii
Şi a omului
Dragostea se simte
Ca şi noaptea de apoi este.
Dragostea nu se uită
Nu se lasă deoparte.
Dragostea e pură, oarbă
Oarbă între toate
Dragostea e avuţie
Dragostea e bucurie
Dragostea e printre toate
Dragostea e rege mare
Dragostea n-o poţi uita
Nici dacă ai vrea.
Eva Mihaela
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DRAGOSTEA
Dragostea oarbă,
Zboară şi zboară,
Prin paradisul ei,
Prin paradisul vieţii.
Inima-i înflăcărată,
Ca focul vieţii arată.
Şi mintea-i orbită.
De-ale dragostei cuvântă.
În casa iubirii
Dorm regii dragostei
Şi timpul ce-nvie
Te aşteaptă doar pe tine.
În dragostea lunii
Soarele-i vis.
Luceafăru-i jos
Şi lumea-i zarea iubirii.
Eva Mihaela
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Toamnă iarăşi
Soarele aţipeşte şi adoarme,
Natura începe a-şi croi haine roşiatice.
Pe deal, copacii îşi scutură a lor coroane,
Tremurând către cer braţele sărace.
Iată, toamna se apropie desculţă,
Cu paşi repezi, e lângă noi.
Dacă eşti atent, o vezi pe uliţă,
În luncă, în pădure şi în zăvoi
-Toamnă, mi-e greu să cred că ai venit,
În ţinutul unde odată stăpânea vara,
Mă bucur pentru că am de primit
Mere, pere, nuci, gutui, din poala ta, seara.
Zbor de păsări, toamna
Berze, rândunici, cocoare,
Trec în zbor, din ţară-n soare.
Aripi mari şi aripioare,
Zboară dincolo de mare.
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Ceru – o foaie-n cumpănă
Strigă tare: - Toamnă, umblă-mă
De la Nord la Sud, pieziş,
Taie-mă-n curmeziş
Păsării mii nu stau s-asculte
Vântu-n şuierări de munte.
Lasă ţara-ntunecoasă
Zbor spre ţara luminoasă.
Toamnă târzie
Pentru mine toamna
E uliţa mea,
Galben-arămie, strălucitoare,
O privesc într-o zi cu soare.
Toamna mai înseamnă şi satul meu,
Cu cerul cenuşiu peste el cunună.
Mirată îl privesc,
Într-o albăstrie zi cu brumă.
Şi toamnă e în sufletul meu,
Când o dorinţă mare stă ascunsă-n lună.
-Stai, toamnă, la noi până târziu.
Să nu văd nori negri cum se adună. Gluscenco Eliza
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FULGII
Toţi în jur ne înconjoară
Şi cad peste noi
Zbor uşor şi ne albesc
Stratul de vapori…
Stau la geam şi mă gândesc
Cum ar fi să călătoresc
Şi-n caleaşca iernii
Eu să mă trezesc
Anghel Madalina
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Aroma amintirilor
Din punctul meu de vedere, copilăria este vârsta
basmelor, a legendelor, a poveştilor nemuritoare cu prinţi şi
prinţese, este cea mai frumoasă perioadă din existenţa unui om
pe pământ. Este acel timp ireversibil, care ne dă impresia că
suntem stăpânii universului, că niciun rău nu se va atinge de noi
şi că mereu vom putea face doar ceea ce ne place. Zână a
inocenţei, a fericirii depline, a naivităţii, copilăria este darul de
nepreţuit de care ar trebui să profităm la maxim, deoarece, o
dată plecată, nu o mai putem întoarce din drum.
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Îmi amintesc întotdeauna, cu plăcere, de ghiduşiile făcute
împreună cu sora mea, dar şi de pedepsele primite de la părinţi.
Uneori chiar ne amuzăm copios pe seama acestora. Nu era zi
lăsată de la Dumnezeu în care să nu facem vreo şotie şi să nu
fim certate. Nu aveam de făcut teme, nici treabă, aşa că,
împreună cu sora mea, Denisa, mergeam la locuşorul nostru
preferat, în spatele casei. Acolo se năşteau ideile cele mai
năstruşnice, jocurile cele mai haioase... Uneori mă încearcă un
sentiment de tristeţe şi mi-aş dori atât de mult să dau timpul
înapoi şi să retrăiesc acele minunate clipe... Îmi vin în minte şi
lungile plimbări prin pădurea de la marginea satului, în
compania părinţilor şi a unor prieteni. În timp ce părinţii
cercetau zona, în căutare de plante şi uneori de ciuperci, noi ne
distram jucându-ne de-a Baba oarba, Cât e ceasul, împărate?
sau Ascunsa; când ne plictiseam culegeam bucheţele de flori,
care de care mai viu colorate şi mai parfumate. Confecţionam
brăţări din floricele şi fire de iarbă, coroniţe de prinţesă din
crenguţele de salcii şi multe altele... Într-un târziu, când
soarele, în asfinţit, îmbrăţişa cu razele-i ca nişte săgeţi
însângerate, întreg satul, ajungeam şi pe la bunica. Ne aştepta
surâzătoare, cu privirea-i caldă şi aromatele plăcinte cu mere şi
scorţişoară, pe băncuţa din faţa porţii. Îi răsplăteam acel zâmbet
de zână blândă cu un buchet proaspăt, făcut din florile culese cu
toată dragostea noastră, pe care îl aşeza la loc de cinste – pe
măsuţa de pe holul aflat la intrarea în casă, aşa încât toată lumea
să-l poată admira.
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Dintre toate jocurile copilăriei mele, înălţarea zmeului era
preferatul meu. Ce bucuroasă şi mândră mă simţeam atunci
când îl priveam plutind triumfător către imensitatea albastră! De
câte ori înălţam zmeul, obişnuiam să-mi pun o dorinţă, fiindcă
aveam convingerea că, atingând văzduhul, el va şopti lui
Dumnezeu ceea ce îmi doream, iar astfel ea va deveni realitate.
Îmi amintesc cât de dezamăgită am fost când am constatat că
visurile mele nu s-au îndeplinit, că totul era o iluzie...câtă
tristeţe în inima mea! Toţi cei din jurul meu încercau din
răsputeri să mă consoleze, dar, obstinată cum eram, am hotărât
să nu renunţ la visurile mele şi să mă rog în continuare pentru
îndeplinirea lor. Acum, când privesc cu nostalgie în urmă, mă
gândesc că frumuseţea incontestabilă a acestei vârste constă
tocmai în puterea de a crede în visuri, în forţa pe care o
investeşti în credinţa că, într-o zi, tu ai putea să schimbi lumea!
Din păcate timpul trece, noi creştem, şi responsabilităţile
se înmulţesc. În urma noastră rămâne doar o umbră ce ne face
cu mâna în semn de rămas bun şi un glas suav, al cărui ecou
răsună în eternitate: „Râmâi cu bine!”. Adesea mă întorc şi
încerc să o prind „Mai stai! Te rog, nu pleca!”, dar umbra se
destramă precum firul unei vechi, dar parfumate ţesături.
Cumpătă M. Bianca-Gabriela
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Pledoarie pentru prietenie
În opinia mea, prietenia este unul dintre cele mai preţuite
sentimente de pe pământ. Ea izvorăşte dintr-o legătură
profundă, din respect şi lealitate, din iubire şi dragoste pentru
cel de lângă tine.

Prietenia este frumoasă precum bolta senină a cerului,
protejată ca floarea de colţ, neasemuit de frumoasă, precum un
luceafăr, strălucitoare precum razele soarelui într-un bob de
rouă. Omul fără prieteni este un lup singuratic, rătăcind fără
ţintă, este un câmp fără flori, în bătaia dogoritoare a soarelui de
vară.
O prietenie trainică se poate lega atât între două persoane,
cât şi între om şi animale sau plante. Această comuniune între
om şi natură creează legături speciale, aşa cum este şi cea dintre
poetul Mihai Eminescu şi natura înconjurătoare, reperezentată,
în cele mai multe poezii, de codru.
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Îmi aduc aminte de o povestioară pe care mi-a istorisit-o
unchiul meu, în copilărie. Această scurtă naraţiune ilustrează
legătura de netăgăduit dintre om şi cel care, pe drept, este
considerat prietenul fidel al omului - câinele. Trebuie să vă
spun că este vorba despre o întâmplare reală, petrecută acum
mult timp chiar în satul meu.

În acel an fusese o iarnă cumplit de geroasă. Norii de
zăpadă puseseră stăpânire pe întreg satul, omătul părea că va
înghiţi întreaga fire, iar gerul năprasnic îşi întindea suflarea
precum balaur din basme. Oamenii din sat erau din ce în ce mai
neliniştiţi, căci lemnele pentru foc se împuţinau pe zi ce trece.
Moş Vasile şi mătuşa Ana, doi bătrânei simpatici, cu simţul
umorului şi foarte generoşi cu toată lumea care le trecea pragul,
rămaseră fără lemne, nemaiavând cu ce să se încălzească.
Locuiau la marginea satului, aşa că unchiaşul se hotărî să
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meargă în pădure, după lemne. Porni, aşadar, cu sania trasă de
unicul său cal şi însoţit de credinciosul său amic – câinele
Negruş. Nu străbătură mult pădurea că, la un moment dat,
găsiră un copac mare, marcat, ce stătea să se prăbuşească în
drum. Moş Vasile nu mai stătu pe gânduri: hotărâ să-l taie şi săl încarce pe sanie. Zis şi făcut. Doar că timpul trecu pe nesimţite
şi bătrânul observă că, în curând, seara se va lăsa peste sat şi era
pericol de lupi. Fiind iarnă grea, ei se apropiau de sat pentru a
căuta de mâncare. Terminând de încărcat lemnele, se îndreptă
spre sat. Ajungând la un podeţ acoperit de gheaţă, acesta cedă
sub greutatea saniei şi a calului, iar bătrânul căzu, cu tot cu
sanie, în apa îngheţată a pârâului. Câinele Negruş, vâzându-şi
stăpânul într-o aşa încurcătură, o luă la goană spre sat.
Întunericul învăluia pădurea, iar bufniţele scoteau sunete
înfiorătoare. Unchiaşul simţea fiorii reci ai întunericului, iar
gerul punea stăpânire pe întregul său corp. Deodată i se
aşternură în faţa ochilor două licăriri ce conturau, din ce în ce
mai pregnant, două sfere stălucitoare. La orizont se iveau doi
lupi. Bătrânul se simţi pierdut – singur, în apa îngheţată – nu
mai avea nicio speranţă că Negruş va găsi vreun ajutor. Dar
aşteptarea îi fu înşelată, căci auzi lătratul câinelui şi nişte voci
cunoscute. Erau trei vecini, care, intrigaţi de atitudinea lui
Negruş, porniră pe urmele acestuia. Aşa ajunseră la locul cu
pricina şi reuşiră să-l ajute pe moş Vasile să iasă, cu tot cu
sanie, din apa îngheţată a pârâului. A doua zi câinele fu răsplătit
cu o masă copioasă, iar mătuşa Ana începu să-i împletească un
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aştenut din lână, care să-i ţină de cald în iernile geroase. De
atunci, câinele Negruş deveni umbra stăpânului său: unde
mergea unchiaşul, acolo era şi el.

Această întâmplare m-a impresionat şi, totodată, m-a
determinat să meditez asupra acestui minunat sentiment ce
poate să se nască în mod spontan şi în realitate, nu doar în cărţi.
Din nefericire, în timpurile actuale, calculatorul şi televizorul
acaparează puţinul timp liber al copiilor, împiedicând contactul
direct cu mediul înconjurător. Astfel, crearea şi menţinerea unor
legături trainice de prietenie riscă să dispară, ameninţând chiar
existenţa umană, sub aspectul ei spiritual.
Ciorobîtcă Florin
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Jocurile copilăriei

Pentru mine copilăria reprezintă bucuria de a trăi clipa
fericită, suspendată între trecut şi viitor. Ca o boabă de rouă,
reflectă lumea din jur, răsfrânge lumina soarelui prin
transparenţa ei uimitoare şi ne atrage privirea ca o piatră
preţioasă. Îmi vin în minte o mulţiume de jocuri: Baba oarba,
Am pierdut o batistuţă, Prinsa, Şotron, Fazan, Telefonul fără
fir etc.
Farmecul jocurilor în grup este mult mai mare decât cele
jucate de una singură. Iarna venea pe furiş cu jocurile ei: bătaia
cu bulgări, săniuşul, schiatul, alunecatul pe gheaţă. Totul
depindea de ninsoarea abundentă care se aşternea peste tot. Îmi
aduc aminte o întâmplare petrecută la săniuş. Era o dupăamiază plăcută, când soarele se îndrepta spre dealul din
marginea satului, izind în jurul lui umbre roşiatice şi violete.
Înserarea nu întârzia să apară, de aceea ne-am grăbit eu, cu
prietenii mei Maria, Mihai, Florin, Ştefana, să mergem cu
săniile la derdeluş. Eram copii cuprinşi între patru şi zece ani
şi nu ştiam decât a ţipa cât mai tare. Am format întâi trenuleţul
săniilor, cu cel mai mare în faţă şi cel mai mic la urmă. Eu şi
Maria, fiind mai în faţă, trebuia să strigăm „uuu”, Ştefana şi
Mihai rosteau ritmic „puf puf puf”, iar Florin avea datoria de a
anunţa staţia de sosire. Cel mai nostim lucru era dat de salturile
câinelui Max, care ne însoţea din capătul trenuleţului pâna în
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gard la mătuşa Mărioara. Primele plecări şi sosiri cu
„trenuleţul” au mers ca după ceas, mai pe urmă o piatră din
drum a aruncat „vagoanele” în toate părţile. Eu şi Maria am
aterizat cu faţa într-un morman de zăpadă, dând din mâini şi din
picioare ca să ne urnim din loc. Următorii doi au rămas la
jumătatea drumului, uitându-se după săniile plecate la vale
singure. Iar Florin l-a îmbraţişat pe câinele Max, blana lui
moale amortizându-i căderea. Credeţi că ne-am înspăimântat
doar de atât? Jocul ni l-am continuat în râsete şi chiote, până
când valurile întunecoase ale nopţii ne-au alungat pe la casele
noastre.
Acum, că anii au trecut şi stau şi mă gândesc la
momentele copilăriei de atunci şi fac o comparaţie cu copilăria
din ziua de azi, constat că este o diferenţă foarte mare, prin
faptul că acum totul a evoluat, au apărut jocurile pe calculator,
care pentru copii sunt mult mai captivante, mult mai diverse, şi
poţi juca aproape tot ce „îţi trăsneşte prin cap”.Asta le ocupă
timpul liber şi chiar cel dedicat învăţăturii.
Într-un cuvânt, acele minunate clipe petrecute în copilărie
nu le mai întâlneşti apoi în viaţă, de aceea trebuie să te bucurii
cât poţi de mult, pentru că timpul nu coboară din trenul vieţii
decât în staţia finală.
Nechita V. Ioana-Maria
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PRIMĂVARA
Primăvara, cea mai tânără fiică a bătrânului An, a sosit la
noi plină de lumină şi culoare.
Totul e învăluit de lumina puternică a soarelui care
mângâie pământul şi vietăţile lui. Bolta albastră se oglindeşte în
râuri, iar zilele sunt mai lungi. Peste tot domneşte veselia şi
agitaţia. Lângă firicelele subţiri de apă, din pământul negru şi
umed, se zăreşte o suavă floricică – ghiocelul – cu gluga lui cea
verde şi clopoţelul de argint. El priveşte timid împrejur, la
razele soarelui care zâmbesc muntelui pustiu.
Libelulele îşi scutură aripile verzui în aşteptarea marelui
zbor către florile tăcute de la malul lacului.
Natura îşi spală chipul somnoros…ea tocmai s-a trezit
din odihna anotimpului rece. Păsările ne încântă cu simfoniile
lor. Dar deodată se aud nişte voci şuşotind… Sunt copacii,
îmbrăcaţi în haine noi de sărbătoare, care pare că au prins viaţă.
Parcă îmi amintesc şi acum livada acoperită cu o plapumă
albă de nea, aşternându-se peste frunzele ruginii căzute
toamna…
Copiii, entuziasmaţi de aroma primăverii, par nişte
balerine gingaşe.
Deşi toate anotimpurile au farmecul lor, primăvara ocupă
un loc special în sufletul meu.
Stamate Diana
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MAI APROAPE DE NATURĂ
Este o zi frumoasă de primăvară! Natura zâmbeşte
fericită către soare. Ghioceii străpung plapuma subţire de
zăpadă şi se ivesc timizi şi bucuroşi de reînvierea naturii.
Se simte miros de primăvară! De după norii pufoşi,
soarele trimite razele sale încălzind mugurii fragili ai copacilor.
Roiurile de albine zumzăie grăbite, mieii zburdă pe covorul
crud al câmpiei, zambile frumos colorate surâd panseluţelor…
Pădurea e plină de fericire şi culori vesele. Steluţele
galben-aurii ale cornilor împrăştie lumină.

Totul a revenit la viaţă: flori, animale, păsări, insecte… .
În „Cetatea Soarelui şi Florilor” domneşte liniştea şi lumina.
Deodată un fior umplu aerul proaspăt:
-Hai ghiocel! Hai ghiocel! Grăbeşte-te! strigă alaiul de
flori.

45

Şcoala cu clasele I-VIII Dumbrava Roşie
-Ce bine ! Ce senzaţie uluitoare! De două săptămâni îmi
doream să mă deschid şi să văd lumina soarelui…, spuse galeş
ghiocelul
-Era şi timpul! încuviinţă mama acestuia care aştepta
nerăbdătoare ca micul moştenitor să înflorească.
-Bună! salută vesel vântul.
-Bună-ziua! dar cine sunteţi dumneavoastră?
-Cum?! Nu mă cunoşti? Sunt vântul care te-a vegheat zi
şi noapte.
-A! Înseamnă că tu eşti tatăl meu! exclamă ghiocelul
-Poţi să-mi spui şi aşa…
În acest timp o micuţă viorea se apropie sfioasă şi salută
ghiocelul. Era nerăbdătoare să-l cunoască.
-Salut! Bine ai venit în lume! zâmbi vioreaua. Cum ţi se
pare acest tărâm?
-Minunat! De abia aştept să o descopăr . Însă acum sunt
fericit că mi-am întâlnit tatăl!
-Serios? Cine este?
-Vântul!
-Ha! Ha! Ha! izbucni vioreaua
-Dar de ce râzi?! întrebă ghiocelul
-De naivitatea ta. Vântul este tatăl tuturor!
-Cum aşa?! Eu credeam că-mi aparţine doar mie…adaugă
el trist. Şi porni dezamăgit, însă totodată curios să descopere
tainele lumii.
Anghel Mădălina
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FLORILE PRIMĂVERII
În sfârşit zâna Primăvară şi-a făcut apariţia pe
meleagurile noastre!. Copacii au început să înmugurească, iarba
a ieşit de sub pământul moale şi reavăn, păsările s-au întors din
ţările calde, iar oamenii sunt parcă mai veseli şi mai binevoitori.
Florile abia ivite, cu şarmul lor duios, aşteaptă să fie
dăruite unor persoane dragi…
Într-o zi, mergând în livadă să culeg flori, am auzit un
foşnet uşor. Eram curioasă… Oare ce se întâmpla?
O floare şi o frunză stăteau de vorbă. Floarea povestea
frunzei ce a văzut într-o împărăţie, în timpul unei călătorii.
Acolo trăia o familie de crizanteme care slujea la palat. Prinţul
– o lalea foarte frumoasă – era în căutarea perechii potrivite.
Umblase foarte mult, însă nicăieri nu găsise pe cineva cu
sufletul nepătat. Dar uite că Dumnezeu are grijă de cei
bineplăcuţi Lui. Într-una din zile, o fată frumoasă foc, însă cu
straie ponosite, neîngrijită, a bătut la poarta palatului, spunând
că s-a rătăcit din cauza furtunii.
Prinţul, milostiv şi încântat de vocea suavă a fetei, i-a
oferit găzduire, i-a dat haine noi…şi, pe zi ce trecea o îndrăgea
mai tare. Aşa că prinţul-lalea s-a hotărât să-i ceară mâna. Pe
chipul fetei se citea acum imensa fericire, dar şi deznădejdea
care-i scălda ochii în lacrimi. I-a povestit prinţului că ea nu se
va putea căsători vreodată, căci o mare vrăjitoare, Feriga, o
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blestemase ca alesul inimii sale să moară chiar în ziua nunţii.
Auzind acestea, prinţul se întristă şi căzu pe gânduri.
Simţământul mistuitor al dragostei îl determină să plece
în căutarea vrăjitoarei să vadă cum poate înlătura blestemul.
Odată ajuns pe tărâmul vrăjitoarelor, prinţul o găsi cu
uşurinţă pe Ferigă. Aceasta i-a spus că blestemul se va curma
doar dacă prinţul îi va ceda jumătate din împărăţia lui. El a
acceptat fără să clipească măcar, căci aşa de mare era iubirea ce
i-o purta fetei.
Întors în împărăţia sa, prinţul i-a spus iubitei că vraja
fusese dezlegată şi acum se vor putea căsători liniştiţi, ceea ce
s-a şi întâmplat.

La nunta lor apăru şi vrăjitoarea Ferigă. Mişcată de
dragostea curată dintre cei doi, ea hotărî să redea prinţului
jumătatea de împărăţie şi, de asemenea, îi binecuvântă astfel
încât să nu se prindă de ei nicio vrajă. Şi aşa trăiră fericiţi până
la adânci bătrâneţi.
Diaconu Alexandra
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Nunta gâzelor, toamna
Deşi este toamnă, căldura încă îşi spune cuvântul. Pe
lângă locuinţele insectelor, adie un miros îmbătător de pelin.
Soarele domol al dimineţii mă îndrumă spre o nouă zi plină de
speranţe. Roua de pe florile din jur mă face să mă gândesc la
răul subteran din oraşul Insects, să-mi amintesc de pădurea
ierburilor bătrâne, cu lujeri ca turnurile unui castel din basme.
Păsările îşi cântă trilurile prin copacii încă umbroşi. Un covor
de flori mătăsoase şi multicolore mă aşteaptă în grădină.
Bobocii de trandafiri îţi fură privirile cu delicata lor frumuseţe.
Dar vremea superbă îşi scutură clipele aurii, dând la iveală
vălurele de ceaţă, ploi morocănoase şi-şi schimbă temperatura.
Toamna este anotimpul cel mai potrivit pentru ceremonia
de nuntă a prietenilor mei, Libela şi Cărăbuşescu. Lucrurile nu
merg aşa de bine în oraşul Insects. Domnişoara Libela şi
domnişorul Cărăbuşescu ar dori să se căsătorească, iar
petrecerea să o facă la localul Flower's Garden, dar dacă vin
ploile şi frigul, totul se închide, invitaţii nu vor mai veni, totul
se amână. Într-o seară, după o ploaie uşoară de toamnă,
familiile Libelis şi Cărăbuşescu şi alţii din neamul lor, s-au
adunat să discute despre apropiata nuntă.
- Eu mă gândesc să o ţinem la terasa Greengrass, spuse
doamna Cărăbuşescu.
- Da, da, vor pregăti vinul din rouă proaspătă, zise
domnul Libelis.
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- Mă gândesc să chemăm ca să cânte trupa Greierband. E
singura care a mai rămas pe aici, intră în vorbă domnişoara
Libela.
- Eu nu ştiu dacă voi avea prea mult timp pentru
pregătirea ospăţului de nuntă, deoarece domnul Gândac de
Colorado a dispărut în mod misterios. Trebuie să aflu ce s-a
întâmplat, şopti mirele îngândurat.
- Ştiu, el era cel mai bun bucătar de la Crizantema
Veselă. Făcea o tocăniţă de cartofi de-un gust divin, zise tatasocru.

- Da, iar localul Melcăria Zâmbitoare s-a închis,
deoarece trupa de greieri „Cântăreţii Rock & Roll” au plecat de
mult timp, a intervenit domul Cărăbuşescu.
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- Dacă mai ţine vremea rea se vor închide atâtea
insectorante! Iar până la primăvară e mult timp! strigară toţi în
cor.
- Nu disperaţi, copii, zise trezindu-se din moţăit bunicul
Liby maior. La emisiunea TV „Lasă-mi, toamnă, florile!” s-a
anunţat vremea pentru această lună. Urmează slabe ploi şi apoi
căldură de august. Faceţi programările şi organizaţi nunta
săptămâna viitoare. Aduc o bucătăresă talentată, pe Mary
Melcuţa; va pregăti supă herba lux şi rulouri de ciupercuţe.
- Vai, bunicule, ne-ai scos din impas! Săriră mirii şi îl
sărutară pe amândoi obrajii. E adevărat proverbul „Cine nu are
bătrâni să şi-i cumpere.”
- Să trăiţi fericiţi şi la anul să-mi faceţi nişte libeluli şi
nişte cărăbuşei.
Cumpătă Anastasia Denisa
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Unde dai şi unde crapă
Nu pot să spun că nu-mi place toamna. În acest anotimp
contrariile se atrag: asprime şi moliciune, frunze uscate şi încă
treze, petale de trandafir, căldură de amiază şi nopţi friguroase,
amintiri de vară şi pregătiri de iarnă.
O pală de vânt îmi aduce arome de dumitriţă sfioasă. În
grădină, un robinet numără clipele care curg: pic, pic. Stau
comod în fotoliu şi nu ştiu dacă s-adorm sau să mă trezesc. Mai
bine mă trezesc. Îmi amintesc de anunţata-mi vizită la familia
Şerpeanu. Buna mea prietenă, Lisa, e o gospodină desăvârşită şi
îşi ţine mereu casa curată, îngrijită, strălucitoare. Cel mai mult
îţi fură privirea geamurile ce lucesc ca oglinda. Are o voce
divină: cântă romanţe la o terasă din cartier. Cel mai adesea
auzi celebra-i melodie „Lăsă-mi, toamnă, florile”, care a fost
difuzată şi la radio. Sper să petrecem un ceas sau două cu o
cafeluţă, lângă măsuţa de pe verandă. Sună telefonul. Aud
vocea agitată a domnului Şerpeanu, spunând că soţia a fost
dusă la spital. Neliniştită, mă grăbesc spre staţie. Iau autobuzul.
Ajung la camera de gardă. Scumpa mea Lisa nu-i în afara
oricărui pericol. Apoi am aflat despre jaf.
- Autorii sunt încă neidentificaţi! Repetă oricui vrea îl
aculta domnul Şerpeanu, surescitat.
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- Mă hotărăsc să investighez acest caz. Sunt dornică să
aflu adevărul. Am o fire curioasă şi un oarecare renume
de detectiv. Am discutat cu toţi vecinii, cu verişorul Tom
şi cu verişoara Sara, ei fiind cei mai apropiaţi de soţi.
Astfel am aflat că avea un adorator ţinut mai la distanţă de
gelozia domnului Şerpeanu. Îi trimitea flori şi cutii de
bomboane îmbrăcate în ciocolată. L-am bănuit şi i-am spus-o în
faţă, dar el a negat totul. Mai târziu am găsit câteva indicii: un
şirag de perle şi un inel cu smarald, vândute într-un magazin de
tip amanet, de unde au fost recuperate. Făceau parte din colecţia
de bijuterii a Lisei. Erau expuse pentru vânzare la un preţ de
nimic, fiind imitaţii. Patronul areuşit să schiţeze un portret al
celui care le lăsase acolo. Văzuse un ins cam de treizeci şi patru
de ani, înalt, cu sprâncene groase, prezentabil, negăsindu-şi
locul în magazin. S-a prezentat ca fiind Horaţiu Serafim, iubitor
de muzică şi de arte plastice. A dat explicaţii vagi cum că ar
avea nevoie de bani pentru achiziţionarea unui tablou dintr-o
expoziţie. Fiind implicată şi poliţia, a urmat o percheziţie într-o
garsonieră din strada Paloma şi, într-un sertar dintr-o bibliotecă
veche au fost găsite şi celelalte bijuterii: brăţări, inele, şiraguri
de diamante, toate false. Autorul jafului a fost reţinut de poliţie.
Probabil că se gândea că nu merită cele câteva mărgele din
sticlă sau zirconiu câţiva ani de studiu la „universitate”.
Buna mea prietenă şi-a revenit cu greu în urma acestei
întâmplări nefericite. Şi-a prelungit concediul cu o lună, iar la
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prima ei apariţie pe scenă nu mai strălucea de atâtea bijuterii şi
tonul vocii ei melodioase suna mai melancolic ca altădată.
Nechita Ioana Maria
Melancolie
Era o după-amiază frumoasă cu vânt palid de toamnă. Mă
plimbam încet pe alee şi priveam în partea cealaltă a parcului
total ofilit.
Acum, câmpia îngălbenită şoptea toamnnei:
- Te rog, toamnă, lasă-mi florile nevestejite!…
Biata de ea striga disperată, însă nimeni nu o băga în
seamă.
Uitându-mă la strada împodobită de frunze şi nuci verzimaronii, am observat că toată lumea era întristată. Copacii
amorţiţi priveau cu melancolie cum frunzele – „copiii lor” – se
desprind de crengi, tânguindu-se.
Soarele palid apărea printre ramurile nemişcate şi încerca
să-şi reverse ultimele raze asupra pământului. Păsările călătoare
deja au părăsit meleagurile noastre. Pe câmpia amorţită, un
greier mic îşi cânta tristeţea pentru că ştia că se apropie timpul
friguros şi iar va fi nevoit să rabde de foame.
Chiar dacă pentru mine acest anotimp este unul dintre cele
mai frumoase, pentru întreaga natură ea nu reprezintă decât
pregătirea pentru un îndelungat somn…
Grigore-Agopşa Ana-Karina
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Jocurile primăverii
Mai ieri-alaltăieri, totul era învăluit într-o mantie albă de
nea, care se îngroşa clipă de clipă, cu noi fulgi argintii. Dar
astăzi iată că zăpada a dispărut şi natura reînvie. Primăvara se
apropie cu paşi mărunţi şi îmi tresaltă sufletul de bucurie.
Vântul călduţ adie printre braţele zgribulite ale pomilor. Razele
soarelui se strecoară încet-încet printre firele de iarbă şi
mângâie, ici-colo, valul alb de flori aşternut peste pajiştea
verde. După lungi aşteptări iernatice se aude cântecul
păsărelelor, glasuri dumnezeieşti răsunând în ramurile
încărcate cu speranţa fructului aprins în culorile soarelui de
vară. Arome suave de flori se risipesc în aer. Fumuri străvezii
se înfăşoară în fuioare toarse de mâini nevăzute .
Odată cu venirea primăverii, îmi aduc aminte de scumple
momente ale copilăriei, de când aveam vreo şase-şapte ani. Nu
ştiam decât să mă joc non-stop cu vecinii şi prietenii de pe uliţa
mea. Acele clipe le păstrez în minte nealterate, clar întipărite şi
înconjurate de o lumină azurie. Şi fiecare primăvară se adaugă
în amintiri ca o boabă de rouă ce răsfrânge înafară un univers
microscopic al unei tăinuite vieţi. Pe dată mă cuprinde un
sentiment de nostalgie şi parcă nu pot trece mai departe,
zăbovind cu gândul în alte staţii ale vieţii, trecute de ceva timp.
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Îmi amintesc cu un zâmbet jocurile copilăriei. Ce frumos
era atunci când alergam, ţipam, săream pe câmpurile înverzite,
răsfăţându-mă în căldura blândă de primăvară! Cel mai mult
îmi plăcea să mă joc cu cei de vârsta mea. Ne înfăşuram într-o
pătură şi ne dădeam de-a dura din vârful unui deal. Ne
aşteptam rândul nerăbdători. Uneori ne mai şi loveam, dar asta
conta mai puţin. Îmi aduc aminte că, înainte de a începe acest
joc, cu toţii eram cam speriaţi. Nimeni nu avea curajul să
încerce primul. Ne-am hotărât să punem un căţel în pătură şi săl rostogolim, ca să vedem dacă ajunge teafăr în vale. Zis şi
făcut! Am dat drumul de-a berbeleacul bietului animăluţ şi am
fugit la poale. Câinele a ajuns întreg şi nevătămat. Încurajaţi de
aceasta, ne-am urcat pe colină şi am început să ne rostogolim.
Răsuna văzduhul de ţipetele noastre. Parcă în tot universul
rămăsesem numai noi, copii şi căţelul nostru acrobat. Un joc
plin de surprize era: „Flori fete sau băieţi, murături sau
castraveţi”, prin care aflam secretele unora.Mai participam şi la
: „De-a v-aţi ascuns”; „Prinsa”; „Fazan”; „Hoţii şi vardiştii”.
Erau plăcute şi jocurile jucate pe înserate, atunci când soarele
apunea şi cerul se răsfăţa cu o baie de culori. Fugeam
neastâmpăraţi şi vântul uşor de primăvară stârnea în pletele
noastre un fior nemaipomenit. Când oboseam, şedeam o clipă,
liniştindu-ne. Apoi o luam de la capăt. Buna dispoziţie nu mă
părăsea niciodată.
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Îmi mai amintesc de rândunelele care veneau şi îmi băteau în
geam pentru a-mi atrage atenţia asupra arhitecturii cuiburilor lor
înălţate sub acoperiş.
Şi acum în noua primăvară mă las cuprinsă de farmecul
acestui anotimp. Visez cu ochii deschişi, dar mă trezesc din
reverie, deoarece la poarta mă strigă prietenele mele.
Nechita V. Ioana-Maria
Idilă de primăvară
-Bunico, bunico, am luat locul întâi la concursul de
creaţie literară „Vestitorii primăverii”!
Aşa şi era. Dar nu primisem doar atât, câştigasem şi o
nouă istorisire de suflet despre sărbătorile galante ale
gândăceilor, cărăbuşilor, coropişniţelor, furnicilor, sărbători
organizate de regele anului în cinstea măritişului fiicei lui,
Primăvara. Povestea narează despre gângăniile samurai, lăudate
pentru victoria deplină împotriva insectozmeilor, continuă cu
valsul suavelor garofiţe care îşi răsfiră în vânt fustele aerate şi
apoi ne intoduce în mica poveste de dragoste a prinţesei
Primăvara şi a gingaşului ghiocel, primul ieşit din căsuţa de
humă a lunii martie.
-Dragă bunică, iată ce poveste mi-am imaginat! A fost
odată ca niciodată o împărăţie unică, apărată de soldăţei viteji,
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cântată de flori pregătite la „Conservatorul de canto” ţi populată
de tot felul de mici vieţuitoare şi tinere plante. În acel mic
paradis trăia şi cea mai mică fiică a Anului. Avea ochii albaştri,
părul ca aurul buze roşii, faţa luminată de un zâmbet ce făcea ca
arborii să înflorească şi pajiştile să înverzească. De la o vreme,
tristeţea începu a-i chinui sufletul şi tărâmul acelui mic Eden se
scufunda încet în întuneric. Copacii păreau să se vestejească din
senin, păsările nu mai ciripeau vesele, iar vântul nu mai anima
natura. Prinţesei îi era ciudă, fiidcă dintre surorile ei, ea singură
rămăsese nemăritată. Tatăl său, văzând că pe zi ce trece e tot
mai melancolică, îi zise:
-Dragă fată, eu ca tată nu-ţi pot oferi altceva decât averea
mea, dar fericirea nu ţi-o pot dărui. Voi organiza un concurs, iar
câştigătorul îţi va fi soţ.
Zis şi făcut. A doua zi, toată împărăţia fierbea. Tot ce era
viu fremăta. Toţi cavalerii se întrebau:
-Pot fi eu ginerele regelui?
Au fost puse la punct probele. Mai întâi concurenţii s-au
prezentat la un interviu. Au promovat în etapa următoare doar
un greier, un cărăbuş, un ghiocel, un nufăr şi un crin de baltă.
Cum toţi străluceau în haine de sărbătoare, doar ghiocelul
plăpând, slăbuţ şi sărăcăcios îmbrăcat, se scuza cu o voce
timidă:
-Iertaţi-mă, sunt şi eu pe aici!
Pristavul se adresă onoratei adunări şi concurenţilor:
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-Bine aţi venit! doamnelor şi domnilor, regi şi
împărătese, prinţi şi prinţese la „Jocurile primăverii”. Prima
probă constă în găsirea acului magic din padocul „La fânul
mătăsos”. A doua probă e mult mai grea şi presupune
descopereirea perlei cunoaşterii lumii vegetale, din hruba
întunecoasă a grădinii. În ultima încercare, cel mai iscusit va
trebui să colecteze primele picături de rouă necesare preparării
ceaiului tinereţii veşnice.
Concursul începu. Micul ghiocel dovedi inteligenţă,
iscusinţă, răbdare şi atenţie în fiecare probă. Ajutat fiind de naşa
lui, misterioasa mumă a pământului, câştigă toate probele. În
final, obţinu punctajul maxim şi fu declarat învingător.
Fericirea şi entuziasmul îi dădură forţa necesară pentru a se
adresa socrului său şi celor prezenţi:
-Preamărite rege, doamnelor şi domnilor, copii, tineri şi
bătrâni, ştiu că nu sunt bogat şi frumos ca ceilalţi concurenţi,
dar trecând prin trei probe dificile, am dovedit fiicei
dumneavoastră cât de mult o iubesc. Eu îi pot oferi efemera şi
periodica mea viaţă la începutul lunii martie, în fiecare an.
-Bunule ghiocel, puritatea sufletului tău ne-a ajuns la
inimă! Ai mâna fiicei mele şi vei fi declarat deschizătorul de
drumuri pentru un şir întreg de vieţi. Ţi se acordă titlul de
„Vestitorul primăverii”. Tu şi fata mea veţi fi nedespărţiţi,
petrecând în sărbători şi baluri săptămânile care urmează lunii
februarie.
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-Bunico, ai aţipit?
-Nu, dragă nepoată, ţi se pare! Meriţi un premiu la
concurs; scrie o poveste şi despre torida vară pentru că e
singura ce mai poate să-mi încălzească oasele îmbătrânite.
-Aşa voi face, bunicuţo!
Asavei Alexandra-Georgiana
Semnul primăverii
Crăiasa Zăpezii nu se lăsa dusă din satul meu, deşi luna
Martie scutura calendarul din perete, anunţându-i sosirea. Încă
scârţiau arborii sub povara gerului. Vântul năprasnic frângea
crenguţele din faţa geamului meu. Stratul de zăpadă creştea
continuu, până aproape de fereastră. Mă gândeam că poate s-a
mutat Polul Nord la noi! Suspineam şi mă temeam la gândul că
Alba Crăiasă nu va pleca nicicând de pe tărâmul nostru. Casele
somoroase, sprijinite de pământul amorţit nu sunt cuprinse de
surâsul primelor raze de soare, care dau startul renaşterii naturii.
Într-o zi, de dimineaţă, aerul parcă părea schimbat, vibra
în valuri purtate de o melodie nouă. Într-o caleaşcă verde-crud
sosi Crăiasa Primăverii, însoţită fiind de un alai multicolor şi
parfumat. Florile plăpânde îmi îmbiau privirea. Narcisa galbenă
şi narcisa albă, brânduşa, zambila, vioreaua, toporaşii, brebeneii
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şi dediţeii valsau după armoniile vâmtului şugubăţ. Pădurea din
marginea satului parcă înverzise peste noapte. Mai întâi
mugurii nerăbdători izbucneau în frunzuliţe verzi şi în flori
amare. Apoi păsărelele vioaie doineau în cerngile copacilor
împodobiţi. Bistriţa, ca un şarpe imens şi solzos, se ondulează
lângă marginea pădurii, în lunca trezită la viaţă. Copiii ei,
pâraiele şi izvoarele, porneau repezi de pe dealuri la vale, spre
apele materne, ridicând firişoare de argint printre pietrele mai
mari.

Mai înainte ca magia reînceperii noii vieţi să-şi facă
simţită prezenţa deplină, Crăiasa primăverii îi zise Prinţesei
Zăpezii:
-Nu ştii că vremea ta e pe sfârşite, nu te-ai uitat în
calendar?! Adună-ţi mătăsurile albe şi catifelele norilor
plumburii! Ia-ţi cu tine trena de nea şi lasă-le purtate de vântul
din nord!
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-Mă obişmuisem aici, aproape consideram că este casa
mea şi voiam să-mi lărgesc împărăţia, dar venirea ta m-a
moleşit...am nevoie de odihnă, vreau să-mi recapăt forţele şi mă
voi întoarce la anul.
-Dar înainte de a porni la drum, aş vrea să te întreb, dragă
surioară, care e marele tău secret? De unde vine forţa ta
interioară ce schimbă faţa pământului şi mă lasă aproape fără
suflare?
-Aş putea să tac, totuşi îţi voi destăinui cea mai puternică
dintre tainele mele. În ascunzişurile pământului, în cuibul
întunecat, doarme somnul liniştitor, bulbul mic al ghiocelului.
Dumnezeu i-a dat tăria de a se trezi primul în martie şi de-a
suna uşurel din clopoţelul alb. Atunci, ca prin minune,
primăvara şi toată fire îi aude semnalul şi viaţa îşi reaprinde
flacăra sufletului aproape stins. Pe acestă floare frumoasă şi
plăpândă, ieşită din zăpadă, am numit-o „vestitorul primăverii”
şi nimeni nu are puterea de a o năpăstui, fiin cel mai drag
prieten pentru cei ce mă aşteaptă.
Privesc cu recunoştinţă şi uimire primul ghiocel ivit în
grădina mea...
Cumpătă M. Anastasia-Denisa
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Ghiocelul povesteşte
Era o seară minunată de primăvară. Soarele privea liniştit
în jur. Leneşii gândăcei se odihneau la umbră, iar gingaşii
fluturi sărutau uşor florile ce-şi împrăştiau parfumul îmbietor
prin grădina mângâiată de ultimele raze ale soarelui. Păsărele
jucăuşe îţi încântau auzul cu trilurile lor, săgetând aerul;
furnicile harnice căutau mâncare, iar copacii îşi unduiau
ramurile în adierea vântului. Florile se prindeau într-un graţios
dans, plutind până pe catifeaua pământului.
În grădina din faţa casei florile sporovăiau de zor,
ignorând pufoşii nori ce anunţau căderea serii. O zambilă
firavă, abia înflorită, începu:
- Ghiocelule, ne poţi spune o poveste înainte de lăsarea
nopţii?
- Da, da, ce idee minunată! exclamă brânduşa zâmbitoate.
O poveste despre primăvară!
- Dar... sunt cam obosit şi mi-e cam somn..., zise, aproape
moţăind ghiocelul.
- Haide! Te rugăăăm! insistă un stânjenel.
- Da, da! Vrem să te ascultăm! încuviinţară celelalte flori.
- Bine, bine! Se înduplecă el până la urmă.
Se spune că demult, într-o împărăţie de la marginea
pământului, Bătrânul An trăia liniştit cu cele patru fiice ale sale:
Iarna, Toamna, Primăvara şi Vara. Apropiindu-se ziua lor, el îşi
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frământa gândurile, întrebându-se ce dar ar putea să le ofere.
Stând aşa, îi veni o idee; le chemă pe cele patru copile şi le zise:
-Dragele tatii, eu vă iubesc pe toate deopotrivă de mult.
M-am gândit să vă dau fiecăreia prilejul de a conduce
împărăţia. Am decis ca tu, Iarnă, să acoperi pământul cu o
hlamida-ţi albă şi pufoasă, să alungi păsările şi soarele, să
stârneşti gerul năprasnic şi vântul aprig, stăpânind regiunile
Undrea, Gerar şi Făurar. Toamnă, tu vei îndruma păsările pe
alte meleaguri însorite, vei strânge recoltele, vei picta natura în
culorile cele mai aromate, vei aduce ploaia şi ceaţa asupra altor
regiuni: Răpciune, Brumărel şi Brumar. Vară dragă, tu te vei
îngriji de flori, fructe şi de animale, vei semăna bucuria în
sufletul oamenilor, împrăştiind razele astrului atotstăpânitor
asupra regiunilor: Cireşar, Cuptor şi Gustar.
În sfârşit veni rândul Primăverii, cea mai mică şi mai
timidă dintre surori. Tatăl îi dăruise alte trei regiuni: Mărţişor,
Prier şi Florar, spunându-i că va trebui să readucă păsările
călătoare în regat, să trezească animalele din somn şi să dea
viaţă întregii naturi.
-Şi toate fetele erau mulţumite de ceea ce le oferise tatăl?
Nu erau invidioase una pe alta? întrerupse curios un toporaş.
-Fireşte! Erau nespus de bucuroase că tătăl le dăduse voie
să-şi dovedească măiestria în conducerea regatului Ele trăiau în
armonie deplină şi ţineau foarte mult una la alta. Însă Primăvara
era cea nespus de frumoasă, fiind anotimpul cel mai aşteptat de
natură. Toţi se bucurau de sosirea ei; întrega fire prindea viaţă.
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În jurul regiunilor pe care le stăpânea, avea o grădină
imensă cu tot felul de flori, de care se îngrijea mereu. Iarba
verde ca smaraldul nu se vestejea deloc; florile nu se ofileau; iar
soarele nu-şi ascundea privirea sub nori niciodată. Avea
vestmântul croit din flori parfumate şi multicolore, conduri
cusuţi cu fir de iarbă fină, iar pe cap – o splendidă coroniţă de
stânjenei, zambile şi lăcrămioare. Părul lung, mătăsos şi auriu îi
îmbrăca umerii trandafirii, iar ochii verzi împrăştiau lumină şi
dragoste în jurul tuturor.
-Unde se afla regatul Primăverii? întrebă un gândăcel
somnoros.
-Nimeni nu ştie. Tot ceea ce v-am spus mi-a povestit
bunicul meu.
-Dar celelalte surori cum arătau? se interesă o furnică.
-Dar de unde vreţi să ştiu eu?! răspunse iritat ghiocelul.
- Bineee...! se resemnară ceilalţi.
-Acum, că v-am spus povestea, lăsaţi-mă să dorm!
Peste grădină se aşeză o linişte deplină, iar în văzduhul
însângerat plutea o aromă dulce şi îmbietoare...
Cumpătă M. Bianca-Gabriela
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Renaşterea naturii
Este o spendidă zi de primăvară. Pământul s-a trezit la
viaţă, eliberat de covorul argintiu de nea. Soarele palid îşi
strecoară razele printre crengile copacilor adormiţi. Fiica cea
mai tânără şi mai frumoasă a Anului reînvie întrega fire. Lângă
firicelele subţiri de iarbă se iveşte câte o suavă viorea. Firavii
ghiocei luptă cu mantia albă şi fină a zăpezii, ieşind învingători.
Nici graţioasele lalele nu renunţă, făcându-şi apariţia prin
colţurile mângâiate de soare. Glasul duios al păsărelelor răsună
prin livezi, încântându-ne auzul. Insectele mişună peste tot,
dezmorţindu-şi picioruşele după o lungă odihnă. Zilele blânde
ale magnificului anotimp sunt mai lungi, iar nopţile din ce în ce
mai scurte.
Am hotărât, împreună cu prietenii mei – Elena, Miruna,
Florin şi Mihaela – să curăţăm copacii din livada bunicii mele.
Ajutând-o pe Miruna să adune crengile uscate într-un sac, aud
deodată o voce subţire:
-Umblă cu grijă! De abia am reuşit să văd lumina zilei şi
n-aş vrea să mă sting atât de repede! Vreau să mă bucur şi eu de
razele soarelui!
Uimită, am privit în jur. N-am observat nimic şi mi-am
continuat liniştită treaba.
-Hei! Hei! Aici sunt! răsună vocea caldă.
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Când mă uit mai bine, observ un ghiocel plăpând,
plecându-şi privirea.
-Tu ai vorbit? întrebai curioasă
-Da. De ce eşti aşa mirată?
- Pentru că florile nu pot vorbi!, am răspuns intrigată.

Ghiocelul mă privi tulburat.... Mi-am dat seama că se
întristase şi l-am rugat să-mi spună povestea lui. Voiam să ştiu
de ce tocmai el, dintre atâtea flori, vestea renaşterea firii. Însă
chiar în acel moment mă strigă Florin, anunţându-mă că trebuie
să ne grăbim, dacă vrem să facem şi o drumeţie prin pădure.
Am promis ghiocelului că mă voi întoarce a doua zi.
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Niciodată pădurea nu mi se păru mai frumoasă şi mai
plină de viaţă. Turturica, rândunica şi sturzul deschideau marele
concert al primăverii, acompaniaţi fiind de susurul tainic al
izvoarelor. Atmosfera din crâng părea desprinsă dintr-o
poveste: parfumul toporaşilor, al ierbii proaspete, razele jucăuşe
ale soarelui, nufărul întristat de pe baltă, albastrul tăriei brăzbat
de-o rândunică – toate acestea răspândeau speranţa,
îndemnându-ne la celebrarea vieţii. Plimbarea nu a durat mult,
căci se apropia cu paşi repezi seara.
Adierea vântului în amurg aducea izul proaspăt al
primăverii, jucându-se prin părul meu şi împrăştiindu-mi
departe gândurile...După o binemeritată plimbare prin pădurea
de la marginea satului, m-am aşezat în leagănul din curte,
aşteptând cu nerăbdare dimineaţa pentru a afla povestea
ghiocelului.
Grigore-Agopşa C. Ana-Karina
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Frânturi din viaţa noastră
Obiceiuri de dragobete/Obiceiuri de Sf. Valentin
Şcoala altfel la Şcoala Dumbrava Roşie
Creaţiile elevilor
Secţiunea Poezie
Secţiunea Compuneri
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