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November
runs fast,
but it never
goes for the last
because it wants
to rest.
(Creație comună,  VII R)



Dragă toamnă
(Luca Onofrei, V R)

Măreață și mult iubită Toamnă,
Ascultă-mă pe mine, dragă doamnă:
De toamn-ar-fi mai cald,
Cât o să cresc eu de-nalt,
Tot timpul mă voi mândri
Că toamna frig nu va mai fi!
Ploile de-ar fi mai puține,
Ce fericit aș fi eu pentru tine!
De vei face ce ți-am spus
Îi voi mulțumi Celui de sus,
Că scrisoarea te-a schimbat pe tine,
Și că m-ai ascultat pe mine!



Animalele toamna
(Melisa, IX R)

       
De afară se aude 
O veveriță care vrea să sune 
La soneria casei
Pentru a intra la adăpostul familiei,
Căci ea era veverița Lidia
Care locuia cu familia.
De mică am luat-o dintr-un parc
Și zilnic adună alune și le aduce în țarc.
Și alte animale se iubesc 
Datorită puilor care cresc.
Vulpea cu blana roșiatică
Se ascunde în pădurea întunecată,
În covorul de frunze bogat
De multe culori colorat.



Seară de toamnă
(Melisa, IX R)

Stăteam la geam
Și priveam,
Picurii de ploaie care fac concurs
Care este de nepătruns
Iar tu dintr-o dată
M-ai luat in brațe toată.
     

Acesta e anotimpul începutului frigului
                               Când e noul începutului,
                                       Când toată natura încet moare
                                             Apoi la primăvară revine la soare.

Vântul încet adie 
Și poartă bucurie
Datorită șoaptelor spuse
A iubirilor ascunse. 



Toamna apune peste frunzele frumoase 
ale copacilor verii trecătoare 
și cade lin 
în brațele reci
ale iernii geroase.
(Creație comună,  X R)



December comes and it doesn’t go,
Earth, countries, houses will be full of snow!
Children now play with joy,
Every child has now a toy.
Merry Christmas everyone,
Beginning of the peace starts now,
Everyone join angels’ dance,
Ready for the second chance.
(Andrei , VII R)

Toamna apune peste frunzele frumoase 
ale copacilor verii trecătoare 
și cade lin 
în brațele reci
ale iernii geroase.
(Creație comună,  X R)



December snows with
Endless peace,
Christmas comes
Embracing dreams,
Morning’s surrounding us all
Bringing us into the snow.
Everything is different in my soul
Ringing bells from the unknown.
(Creație comună,  VII R)



Do you know the sense of Christmas?
Everywhere is happiness!
Can you laugh and dance with strangers?
Every time you sing about angels
Maybe you will understand:
Be with your friends anywhere
Even if it’s night and cold
Ring the bells with all your love.
(Irina, VII R)



Prima ninsoare
(Luca S, V-a R)

 Era 19 decembrie. Toamna trecuse cu bine, era ora 7.00. Adam 
era în pat devreme, iar eu nu știam ce să fac. Mă uitam cum fulgi grei cad 
pe geamul rece. Uneori am impresia că lucrurile sunt din ce în ce mai 
mici. Așteptam ca moș Ene să mai vină și pe la mine, dacă n-o fi uitat.

 M-am ridicat din pat, m-am uitat în dulapul cu jucării și am găsit 
o sabie laser. Acea sabie avea ceva special, dar nu știam ce. Cam o oră 
am stat în pat și m-am uitam la sabie. Tata a venit dintr-o dată la mine, 
m-am speriat un pic dar mi-a trecut. Tata a spus neliniștit:

- De ce nu te-ai culcat?
- Păi...nu știu, nu pot adormi.
- Ok, dar acum închide ochii, iar când vin data viitoare să te văd că 

dormi.
- Bine, noapte bună, tati.
- Noapte bună.
 După ce a plecat tata, am simțit că leșin dar a fost doar o senzație 

neplăcută.
 Am văzut o stea căzătoare și mi-am pus o dorință:
- Îmi doresc să mă întâlnesc cu cel mai bun prieten!
 Și s-a întâmplat...
 Toate lucrurie se micșorau, inclusiv fratele meu. Eu când m-am 

trezit l-am văzut pe Onofrei.
- Trezirea! Trezirea! urla el.
- Ok! Bine, bine, m-am trezit.
 Eram într-o junglă, mare de tot. Era cam întunecoasă, dar mi-a 

plăcut, cât timp eram cu  Onofrei.
 Și am avut multe aventuri înpreună cu el, de exemplu o data ne 

aflam pe o barcă, în mijlocul oceanului și înfruntam valurile ca niște 
balauri neînfricați. 

 Mă rog, m-a cam luat valul ... unde rămăsesem...a, da, la Albert. 
Dar nu doar Onofrei m-a vizitat în vis. M-am întâlnit și cu Albert. Atunci 
se făcea că eram pe Everest și încercam să urcăm pe vârful muntelui.

 Prietenii din clasa mea au fost și ei în multe rânduri alături de 
mine în vis, mai ales Vlad, Albert sau Lizu. 

 A doua zi la școală, am povestit totul doamnei învățătoare și 
colegilor mei. Am avut noroc că m-au crezut, deoarece de obicei spun că 
inventez. Ca și mine, Onofrei are și el un  mare hobby în a face povești 
frumoase. 

 Și așa, de prima ninsoare și până la ultima VISELE SE 
ÎNDEPLINESC după ce ai adormit. 



Zborul fluturelui
(Horia, VII R)

Sunt un fluture venit din amintire
Sufletul meu e doar amăgire.
Fii fluture tu
Cucerește înaltul
Cum nu a făcut-o altul.

Povestea   fluturelui
(Răzvan, IX R)

Sunt un fluture venit de amintire
Așezat pe mâna florii
Strălucindu–mi ochii
Luminăndu-ți chipul.

Rozele flori se deschid
În depărtări albastre
Îmbrățișând lumina lunii
Acum sunt în siguranță.



Ah și Of
(Vlad, V R)

 Într-un sat mic trăia un băiat pe nume Ah. El era tot timpul fericit. În 
acel sat mai trăia și un băiat pe nume Of. El era tot timpul plictisit și nu avea 
chef de nimic. Într-o bună zi Ah veni la Of și îi spuse:

- Ah, ce zi minunată! Nu-i așa?
Of îi răspunse:
- Of, ba nu, este prea cald...
 În aceeași zi Ah a discutat cu câțiva dintre locuitorii din satul lor 

despre cum să-l schimbe pe Of, iar unul dintre săteni a venit cu o idee - să se 
ducă cineva în pădure cu Of o noapte. Nimeni nu voia să meargă cu Of, mai 
puțin Ah. 

- Dragă Of, ce ai zice dacă am merge în pădure noi doi o noapte?
- Cum? Așa mult? Of ! Cum o să supraviețuim?
- O să fie super! Hai, fă-ți bagajul! Peste trei ore pornim. 
- CE !!! Of ...
- Nu vreau să aud niciun of ! zise Ah, bătându-l încurajator pe umăr.
 Cam pe la ora patru Ah îl aștepta pe Of, iar după câtva timp Of veni. 

Ah spuse:
- Ah, ai venit!
 Iar Of îi răspunse:
- Of...am ajuns.
 Ah îi spuse:
- Acum hai să pornim!
 Cam pe la jumătatea drumului, pe un pod vechi și putred, cum 

mergeau cei doi prieteni pe el, și cum Of avea un ghiozdan greu, podul se 
darâmă sub ei, făcându-i sa aterizeze într-un mic râuleț și să se ude. Ah spuse:

- Ah, ce bine că m-am răcorit!
 Of însă nu era atât de încântat:
- Of, acuma sunt ud...
 Acolo, lângă lac, cei doi hotărâră să campeze. Noaptea trecu fără 

peripeții.
 A doua zi, dis-de-dimineață, o oaie veni și le dărâmă cortul. Ah spuse:
- S-o prindem!
 Of nu era de acord, așa că spuse:
- Of...chiar acuma?
 Ah îl prinse de mână și alergară împreună după oaie. Așa alergând 

după oaie, ajunseră la o câmpie plina de flori. Acolo Ah hotărî să culeagă flori 
pentru a le duce ca suveniruri din călătoria lor vecinilor săi. Of, ca de obicei, 
nu vroia, așa că n-a cules. După ce Ah a adunat destule flori, s-au pornit spre 
casă – Ah voios fredonând un cântecel, Of posac. Când au ajuns în sat, Ah le 
povesti tuturor despre călătoria lor și că nu a reușit să-l schimbe pe Of. Și le-a 
spus și de ce: fiindcă nu poți schimba pe cineva, fără voința lui. 



De obicei vineri, înainte să ies de la școală, 
doar la weekend mă gândesc. 
Și aș vrea să mă potolesc 
Dar doar un ritm vorbesc 
Și cu putere jelesc, 
Toate ce le poftesc, 
Unde vreau eu 
Pentru că e ceresc. 
Și nu vreau să mă obosesc 
Pentru un rol pământesc 
Făra a spune cuiva 
Te iubesc . 
Și vorbele parcă le stâlcesc 
Dar nici nu vreau să muncesc. 
(Luca O, X R)



Despre râs
(Luca O), X R)

 Amuzant este ceva foarte bine gândit, la locul lui, în momentul 
potrivit. O glumă perfectă, din punctul meu de vedere, înseamnă să nici nu 
îți dai seama când urmează cu adevărat partea amuzantă, când poți să începi 
să râzi.                           

 O altă chestie ar fi combinația dintre umor și sarcasm care, pentru 
mine, este letală. Ai nevoie de așa o minte sclipitoare pentru a face o așa 
combinație să meargă.    

 Pur și simplu nu mă pot gândi la orice (un obiect, o persoană) fără 
a mă gândi la ceva amuzant. Adică din 100% ce înseamnă acel obiect, la 
30% din el în mintea mea se creează un scenariu amuzant sau pur și simplu 
amintiri amuzante. Cred că creierul meu îmi joacă feste ca să nu pot sta 
supărat sau nervos niciodată. Pentru mine de la a fi supărat până la a fi serios 
este cale lungă. Când sunt serios încă mai am ,,urme de râs’’. Când sunt 
supărat nu prea am ,,urme de râs’’. Când sunt cu adevărat nervos nu mai am 
,,urme de râs” și nici nu mai pot râde.             

 Urme de râs însemnând acel sentiment după ce ai râs și încă te 
gândești la acel ceva despre care ai râs și încă mai zâmbești sau chicotești. 



The text with no meaning
(Andra, X R)

 Today I’m writing a text that might have no meaning. And it is not about the text on the other 
page but what I’m writing right now.  ’Cause I want to say that it’s logical that you can put cats in boots 
and boots in hoods, but you can’t put boots in cats or rats or hoods in socks and roots. Cats can’t eat roots 
and boots or shoes or gloves and sheep don’t eat bees or sheets. You can’t put ships in sheep as you can put 
sheep on ships and write words on sheets instead of sheep. And boots don’t grow in roots as roots don’t 
grow in boots which can’t grow roots. He cannot see the cheese if he can’t see the bees if she can’t see the 
flies and the way it flies. And I can’t feel how much if I can’t see how it just it has to be in order to truly be 
the way it should be and it isn’t yet.

 So it is very logical that cats don’t grow toots like trees grow roots and ships don’t fit in boots like 
cats in boots and only sheep fit in ships and not the other way.

 Did that make any sense to you? Or have I got you dizzy with my words and sentences about roots, 
boots, ships and sheep and sheets and hoods and all of the cats and rats all coming from inside my head. I’d 
say it has logic if you’re awake and can keep up with the boots, roots, rats and cats, sheets, sheep and ships 
and hoods. 



A 
Mermaid 
Asked her 
Zebra:
Is your tail black in 
Night or is it 
Glowing like a star?
(Adriana, VIII R)



My 
crush is
very beautiful
and I like 
his blue
eyes.
(Cristia, VIII R)

E o șansă pierdută 
Să fii mută,
Dar și eu aș vrea să stau pe o plută 
Fără să trebuiasca să fiu stătută.
Foarte mult îmi place să fiu acută
Pentru că ea este încrezută.
Mă uit la ceas .
Am un compas, 
Fără a fi viața un impas.  
(Luca O, X R)





5 minute de oxigen
(Ema, V R)

 Era o zi rece...Sufla vântul. Mă plimbam pe plajă. 
 Văzusem ceva în apă, parcă mă atrăgea - m-am apropiat.  Era o bucata dintr-un ghețar… strălucea… 

ca și un diamant. Am intrat în oceanul cel albastru ca noaptea… spuma se lovea de nisip. Eram fix la marginea 
oceanului. Simțeam cum valurile se spărgeau de pietre. 

 Intrasem în apă să văd ce era cu acea bucată de gheață pură. Dar dintr-o dată simțeam că mă scufund. 
Ajungeam tot mai jos…. și mai jos în ocean. M-am uitat înapoi, nu mai vedeam malul, dar eram sigură că am 
intrat doar până unde apa îmi ajungea la genunchi. 

 Nu mai înaintam, doar mă scufundam, valurile aproape că îmi ajungeau peste cap. Până când… dintr-o 
dată am căzut. Foarte brusc, am ajuns pe fundul oceanului. Vedeam acea bucată, am înotat până la ea. Strălucea 
mai tare ca soarele, era ceva scris pe ea…. Scria “5 minute de oxigen”. Am încercat să înot până la suprafață 
dar când mă îndepărtam un metru sau mai mult de nisipul pietros, când mă uitam în jos, încă vedeam cum 
nisipul mi se scurgea printre degete. Parcă nu mă mișcasem deloc. Până când am realizat că nu mai aveam nici 
o singura șansă… să scap. Am așteptat. Să mor. Cele 5 minute s-au terminat. 



Gheață subțire
(Raul U, IX R)

         Căldură…Soare...Briza caldă a verii mă cuprinde. Este o zi minunata de iunie. Fluturii dansează 
zglobiu în jurul meu, oferindu-mi o stare de pace, liniște interioară. Florile mă parfumează cu mireasma lor 
fantastică. Mă simt acasă. Mă simt liber. Pădurea aceasta mă face să vreau să nu mai plec. Mereu mă primește, 
indiferent de cum sunt sau cum mă simt, și încearcă să mă ajute, ca un prieten adevărat.

          Înaintând spre inima pădurii, ajung la un lac superb. Soarele care se reflectă în apa cristalină, 
căprioarele care se scaldă pe marginea lacului. Este o senzație care nu aș vrea să se termine. Mă apropiu și eu 
de apa răcoroasa, pentru puțină relaxare. Ating ușor suprafața apei cu palma și simțeam un fior pe șira spinării. 
Sunt copleșit de curiozitate. Mă îndepărtez de lac. Simt cum încep să îngheț pe din interior. Ignor această 
senzație și mă apropiu mai mult și încerc să ajung cu mâna mai adânc în lac. Dintr-o dată, ceva mă trage în lac 
cu o forță supranaturală. Mă duce înspre fundul lacului, la o lumină care aproape că mă orbea. Ajuns în fața 
luminii, leșin de la intensitate…

            Mă trezesc după aceea în același loc, dar nu chiar. Totul era înghețat, eram singur. Sunt șocat…Nu 
știu ce să fac. Sunt pierdut…Singurătatea face totul să pară mai înfrigurat. Căprioarele erau statui de gheață, 
copacii erau morți în interior, înghețați. Vreau înapoi, vreau la căldura cuptorului verii. Mă uit înspre lac, dar 
e înghețat. Frica mă prinde și mă amorțeste. Lovesc gheața lacului, cu speranța de a putea creea o crăpătură. 
Niciun rezultat…Nu mai am idei…Acesta îmi este sfârșitul…Totul era înghețat, dar deja nu mai simțeam frig. 
De fapt, nu mai simțeam nimic, nu mai aveam nicio emoție, nicio senzație. Parcă nu mai aveam suflet. Știam 
că dacă stau și nu fac nimic, nu o să ajute deloc. Așa că am decis să îmi încep aventura în pădurea înghețată. 
Și așa a început totul… 



Mina de carbune
(Raul U, IX R)

          Durere…Epuizare…Trăiesc cum se poate. Încerc să îmi duc 
veacul până la sfârșit.  Într-o mină de cărbune, singur, mă gândesc…Mă 
gândesc dacă mai are rost…Frigul peșterii mă cuprinde întrutotul.

            Aș vrea să merg la școală, să învăț ca și copiii norocoși. 
Dar nu am primit această șansă și nici nu o să o primesc prea curând. 
Plec spre casă, ca să ajung în sfârșit să îmi văd sora și mama. După 
vreo 3 minute de mers, am trecut pe lângă o crăpătură. Acea crăpătură 
emană niște sunete foarte bizare…Mă apropiu și niște lilieci, cu viteză, 
m-au copleșit, amețindu-mă. Cad pe jos si impactul îmi afectează zona 
capului. Sânge…Durerea este îngrozitoare. Gem pentru ajutor, dar nu 
e nimeni. Mă gândeam că acesta îmi este sfârșitul, că aici se termină 
totul…

             Dar ceva îmi trezește la viață ultima mea fărâmă de speranță…
Aud o voce…O voce feminină…Se îndreaptă spre mine…Era sora mea. 
Imediat cum m-a văzut căzut, a început să plângă, dar vine și mă ia pe 
sus și mă duce spre ieșire. Ajuns afară, simt razele călduroase, care mă 
mângâie blajin. Apoi leșin…

              M-am trezit la spital. Mama și sora mea erau acolo, plângând 
de fericire că sunt bine.



Proiectul cel 
mare
(Oliver, IX R)

 O data de mult a existat o ființă 
celestă foarte puternică. Într-o zi, ea, 
stând plictisită pe tronul său făcut din 
stele, s-a gândit sa înceapă un mare 
proiect. S-a dus până în vid, o lume 
blocată în timp și spațiu, de unde a 
luat o structură numită atom. Din ea 
a creeat patru lucruri esențiale pentru 
proiectul său : apa, foc, pământ și aer.

 În ziua următoare, binedispusă 
și veselă, începe proiectul. Ia pământul, 
îl modelează ca pe o plastelină în 
formă rotundă, ia apa, o intinde pe 
aproape toata sfera creată, ia focul, îl 
pune sub pământ, și nu în ultimul rând 
face o cupolă, un scut de protecție, un 
ecosistem din aer pentru ultimele sale 
creații.

 Prima parte o proiectului cel 
mare a fost realizată, mai trebuie să 
creeze ceva ce să trăiasca pe sferă.

 A mai făcut încă o dată o 
călătorie în vid și mai ia un atom  și 
creează sumedenii de ființe cu două, 
patru sau șase picioare, cu mai multe 
capete, cu mai multi dinți, dar cea care 
s-a evidențiat cel mai mult a fost omul.



Eclipsă
(Ioana, IX R)

Soarele e îndrăgostit de Lună
Așa că fuge dupa ea.
Dar  Lunii îi  e frică de Soare
Așa că fuge de el.

Soarele, de tristețe,
A început să plângă.
Dar pentru că e făcut din lumină,
Lacrimile lui au fost  raze.
Iar razele au rănit-o pe Lună
Și i-au împrăștiat noaptea.

Așa că Luna a fugit
Și s-a ascuns departe.
Soarele, de tristețe, tot plângea,
Că nu mai putea vedea Luna.
Iar tristețea lui era atât de puternică,
Încât Luna,
Oricât de departe fugea,
Razele Soarelui o ajungeau
Și o răneau.

Atunci Luna a creat Pămantul
Și l-a pus între ea și Soare.
Atunci razele Soarelui nu o mai atingeau
Dar Soarele nu o mai putea vedea
Și a continuat să plângă.



Mașina timpului
(Andi, IX R)

 Timpul  trece repede. Azi am implinit vârsta de 16 ani. În fiecare 
an mă gândesc că mă apropiu încet , încet spre clipa în care inima mea nu 
o să mai bată că viața din mine o să dispară, dar dintr-o dată , tot ce mi-am 
dorit mi s-a ivit în calea mea. O mașinărie abandonată între vechile blocuri 
ale orașului , lângă o cupola de gunoi. Curiozitatea m-a frământat . Am 
luat aparatul și am plecat cu el în în brațe spre casă. Speram că acel aparat 
m-ar putea întoarce în timp și să retrăiesc anumite momente din viata mea. 
Să nu mă mai tem de moarte. Și chiar și așa a fost. Mi-a făcut plăcere 
să călătoresc în timp să îmi revăd membri ai familiei care nu mai trăiau, 
prieteni, momentele bune și cele rele din viața mea. Nu mai îmi era frică de 
momentul final al trăirii, de somnul de veci, până când viața mea a început 
să devină plictisitoare. Să mă trezesc dimineața și să am un sentiment în 
fiecare zi de deja-vu. Trecuseră 349 de ani de când am folosit pentru prima 
dată mașina timpului. Am început să mă plictisesc de viață, să vreau să mor 
și să reîncep să cred în rai și în iad ca și mai demult .



Rupestru
(Ioana, IX R)

 Eram cu turma mea pe o pășune liniștita. Nici un sunet nu le trăda prezența. Doar păsările ciripeau 
ușor și vântul foșnea frunzele. Doar vântul... sau... Doar atunci i-am văzut  țâșnind de la doar câțiva pași de 
noi, din iarba înaltă. Erau puțini – pe lângă noi, dar aveau multe sulițe și săgeți, suficiente ca dacă fiecare și-ar 
atinge ținta să omoare trei turme întregi. Dar nu asta era ceea ce vroiau ei. Vroiau doar pe unul dintre noi. Acela 
care va fi mai slab și va rămâne în urmă, cel mai ușor de prins. Eu eram rănit de la un atac al leilor, de care, din 
fericire, am scăpat. Dar de data asta nu mai aveam cum să mai scap.

 Dar trebuia să fug – pur și simplu așa trebuia – până la ultimele puteri, până ce voi cădea răpus de sulițe 
și săgeți. Aș fi putut doar sta, așteptându-mi moartea iminentă și ar fi fost mai rapid, dar eu am fugit. Nu-mi 
mai simțeam picioarele. Știu că ei erau în spatele meu – le simțeam săgețile înfigându-se necontenit în spinarea 
mea, le auzeam pașii picioarelor goale pe pământ, răsuflul greu și sacadat.

 Și în acel moment am rămas să trăiesc mereu – zugrăvit pe un perete – milenii întregi nemișcat. 
Durerea și panica necontenită au ramas mereu acolo într-o fugă fără de sfârșit, fără mișcare fizică, în întuneric 
milenar. Și poate cineva va ajunge acolo căndva și mă va vedea, și va simți ce am simțit eu atâta timp. Și poate 
odată timpul mă va șterge de pe acel perete și voi fi în sfârșit liber.



 Era o zi superbă de 
vară când mă plimbam în 

pădurea umbrită de un verde 
smarald deschis. Cunoșteam 

pădurea aceea din copilărie, dar 
acum că împlinisem 18 ani aveam 

voie să merg într-o parte interzisă a 
pădurii. Am ajuns în fața unei bolți de 

trandafiri; după acea boltă se afla un loc 
scos ca dintr-o poveste. Am dat trandafirii de 

o parte iar în fața mea a apărut o pădure de brazi 
plini de zăpadă iar în mijloc un lac acoperit cu un 

strat subțire de gheață aproape transparent. M-am 
apropiat de lac și am început să umblu pe stratul subțire 

de gheață. Mă ținea, deși credeam că se va crăpa. Am 
ajuns la mijlocul lacului și m-am uitat sub picioare: se afla 

o pădure de brazi impresionantă, toată înghețată, parcă mă 
aflam deasupra cerului. Acum înțeleg de ce nu am avut voie aici 

până la vârsta asta: nu aveam cum să înțeleg frumusețea acestui loc 
minunat,  misterios. Admiram impresionată pădurea ca de cristal de 

sub picioarele mele. Vârfurile brazilor arătau ca niște bucăți de diamant 
iar dintre brazi se ivește un lac de un turcoaz minunat. Mă uit mai atent 

iar sub lac se afla o altă pădure.
 M-am întors unde eram cazați și i-am spus mamei ce am văzut 

și mi-a spus o legendă: fiecare fată din familia noastră când împlinește 18 ani 
reușește să vadă această minune. Acele păduri reprezintă etapele vieții până la 

vârsta de 18 ani. Sunt 18 lacuri până la mijlocul pământului, lumina interioară a 
sufletului familiei, maturizarea.   

  Pădurea din 
lacul inghețat
 (Melisa, IX R)



O zi
(Andra, X R)

O zi. O zi pentru mine nu e la fel ca și pentru tine. O zi pentru tine sau pentru mine nu e ca pentru el 
și nici ca pentru ea. O zi pentru mine este așa cum mi-o fac eu. O zi pentru tine este așa cum ți-o faci tu 
și la fel se pune problema și pentru el și pentru ea, bineînțeles. Și asta pentru că, pentru mine, o zi poate fi 
bolnavă și în același timp acea zi poate fi pentru tine una fericită sau pentru el una depresivă, iar pentru ea una 
„heartbreaking”. O zi pentru mine poate însemna viață, iar pentru tine poate însemna moartea; pentru mine ar 
putea însemna povară și pentru tine o descărcare de tot ce te afectează într-un mod negativ. 

O zi. O zi este tot ce îți, îmi, îi, le trebuie ca să facă ceva. Să facă o schimbare, să faci o schimbare; să faci 
ceva ce mai târziu se va vedea diferit de felul în care se vede acum. O zi și toate pot să înceteze din a mai fi 
sau toate pot să înceapă de la început. O singura zi și lumea poate muri sau poate renaște din ceea ce este 
și se poate schimba. Doar o singura zi este necesară pentru mine, pentru tine, pentru el și ea și pentru toți, 
ca noi să facem un pas înainte spre a schimba ceva. Și pot spune că o zi e cam lunga și că de fapt îți trebuie 
doar o secundă pentru asta, pentru că fiecare vietate, corp de energie, are secunda, milisecunda, minutul său la 
dispoziție pentru a face ceva și toate le fac in ritmul lor și adunate toate acele mili/microsecunde vei vedea că 
îți vor lua o zi. De ce o zi? Pentru că mereu este zi undeva.  Deci mereu va fi doar o zi pentru că această zi nu 
se termină niciodată pentru toata lumea. Chiar și după ce murim componentele noastre încă își petrec „viața” 
în acea „zi”. Deci este nevoie mereu doar de una, doar de o zi, o zi pentru toți, ca o schimbare să se întâmple.



Luna strălucește puternic,
Umbra sufletului rămâne înecată
Marea șoptește secretele tainic,
Inima plânge supărată,
Negura nopții învăluie haotic,
Arsura trecutului ajunge uitată.
(Creație comună,  X R)

Ieri
am fost în
minunata pădure, după tine,
și cortul tău  era în  bătaia 
vântului domol, dar
tu luai
vise.
(Creație comună,  X R)



Dragă Școală, 
nu mai ești chiar așa o povară, 
ești aproape ca o zi de vară, 
nu mai ești așa de chioară 
și mă vezi ca o persoană specială, 
nu ca una inferioară, 
nu mai simt că mor 
și parcă ai și puțin umor, 
nu mai sunt doar un trecător, 
sunt un călător visător 
unde pot fi un povestitor, 
vrei să mă înțelegi, 
nu mereu o să reușești, 
e ok, măcar tu te străduiești. 
Ești așa cum ești 
și pentru asta îți mulțumesc 
și aproape (dar departe)
pot să spun că te iubesc.  

(Anonim, X R)

Luna strălucește puternic,
Umbra sufletului rămâne înecată
Marea șoptește secretele tainic,
Inima plânge supărată,
Negura nopții învăluie haotic,
Arsura trecutului ajunge uitată.
(Creație comună,  X R)



Întunericul profund
Se lasă blând
Peste casele-nghețate
Din satele-abandonate.

Eu atent privesc
Mormintele tăcute
Și îmi amintesc
De viețile trecute

(Creație comună,  X R)



Adâncul vid al tristeții
(Raul U, IX R)

        Oamenii au ganduri și emoții care nu pot fi explicate. Nu este ușor nici pentru cel care simte emoțiile 
să înțeleagă ce se petrece. Un om poate fi vesel, dar ceva deprimant se poate întâmpla, și fără să își dea seama, 
cade în neantul infinit al tristeții. Și nu este așa de usor să scapi de acolo. Oamenii care deja au ajuns asa departe 
nu se mai pot salva singuri și au nevoie de ajutor din afară. Dar nu cer ajutor…De ce? Pentru ca ei nu știu că 
au o problemă, ei cred că totul e bine și că așa trebuie să simtă…Un gol în interior…Nu sunt conștienți de 
schimbarea care a luat loc. Așa că trebuie să găseasca pe cineva care să poată empatiza, care să poata privi de 
două ori.

          Aceasta stare continua de tristețe prin care a trecut nu putea fi vindecată total, dar va ajuta să 
amelioreze unele efecte. Omul trebuie să conștientizeze că ceea ce s-a întamplat nu trebuie să se repete. Dar 
există un avantaj în toată această situație teribilă, o lecție de învățat. Dacă vede pe cineva care dezvoltă același 
comportament, el poate ajuta, poate să susțină persoana să nu treacă prin aceeați experiență.

           În concluzie, oamenii trebuie priviti de două ori în așa fel încât să îi ajuti sau să îi cunoști. Nimeni 
nu merită și nu trebuie să treacă prin aceeași experiență.



Copilăria
(Ana, IX R )

       ,,Copilăria este cadoul pe care mi-l da viața” este unul dintre 
cele mai adevarate citate. Horatiu Malaele vrea să ne spună că aceasta este 
cea mai frumoasă perioadă a vieții,o parte din viața de care ne vom aminti 
mereu cu drag si in care toate lucrurile erau posibile. Cu cat creștem și cu 
cât timpul trece mai repede, cu atâta vom realiza ca nu vom mai putea da 
timpul inapoi.De aceea faceți din anii copilăriei cei mai frumoși ani.

     ,,Copilaria este inima tuturor varstelor”….este un citat care te pune 
pe gânduri, care te face să te gândești că viața e scurtă, că nu știi cât vei 
mai fi pe acest pământ și că vei avea proprii tăi copii care te vor face să 
îți amintești și poate chiar să ,,retrăiești” anii copilăriei tale. De aceea nu 
merită să-ți pierzi speranța.

Jocul copilariei
(Raul U, IX R)

            Copilăria mea a fost un pic lipsită de jocuri. Nu este un 
subiect foarte cunoscut de mine. Mă jucam cu ceva, mă plictiseam a 
doua zi. Nu prea îmi petreceam timpul cu jocuri copilărești, deoarece eu 
mă maturizasem mai rapid decat copiii de vârsta mea. Și mai mult mă 
fascina lumea noastră în sine decât jocurile copilăriei.

                 Nu prea aveam cu cine să mă joc, pentru că nu sunt ușor 
accesibil și niciodată nu am fost. Ca să mă cunoști pe mine aveai nevoie 
de mai multă implicare decât un simplu joc copilăresc. Doar din cauză că 
nu mă jucam jocuri, nu înseamnă că nu m-am distrat în copilăria mea, ci 
chiar din contra. Eram fericit, optimist și mi se părea că viața e un întreg 
joc. Asa că viața se transformase în jocul meu preferat.

                  Viața este un joc plin de diferite trăiri și emoții. Scopul 
unui joc e să înveți ceva la sfârșitul experienței, și să muncești pentru 
a-ți atinge obiectivul, dar, de asemenea, să poți să treci peste faptul că ai 
greșit. Cu toții facem greseli, dar e important sa ti le asumi si sa inveti din 
ele. Viata e un joc greu, amuzant și intens pe alocuri, trist și deprimant 
uneori, dar la sfârșit… poate fi doar minunat.



Un NIMIC
(Nimeni, X R)

Nu prea știu ce să zic, simt că 
ar trebui să spun ceva, dar sufletul 
mă oprește din a spune un cuvânt ce 
probabil poate să-mi facă viața cu 
mult mai multă fericire și ușurare, 
dar nu pot să zic...A..j...offf... chiar 
nu pot.

În fiecare seară stau și suspin 
și mă gândesc cum ar fi dacă aș fi 
ca restul: drăguță și etc. Mă simt 
foarte pierduta în gândurile mele zi 
de zi. Ușa mea pentru „evadare” n-o 
mai găsesc și încă încerc să-mi caut 
șansa să le arăt mai multora care mă 
consideră un nimic și nu le pasă..... 
să le arăt că nu-i așa?

    Îmi pierd speranța și încrederea 
în unii oameni care m-au dezamăgit 
când aveam nevoie de ei, când mă 
simțeam rău, ei plecaseră ca și cum 
nu existam, ca și cum eram un nor 
care a fost spulberat din viața lor.

„AJUTOR!!” e cuvântul pe 
care l-aș rosti mereu, dar visele și 
speranța au dispărut, totodată cu ele 
și glasul meu strigând…ajutor…



Adolescența
(Alexandra, X R)

Un adolescent este într-o cameră
Mii de suflete bătrâne îl înconjoară
De la care va putea învăța ceva.
Tânăr, neexperimentat și trist
Se află într-un adevărat conflict.
Fețe reci și dure îi străbat
Milioanele de vise pe care i le-au spulberat.
Adolescența nu este o joacă
Nu este o păpușă 
Ci o încercare grea care nu te va lăsa
Să cazi din nou în copilăria
Mult dorită și așteptată.
Această perioadă este un război 
Pe care îl porți cu tine însuți.



Miracolul gândurilor
(Alexandra, X R)

 Azi am un milion de gânduri care parcă-mi 
zboară prin cap ca și niște păsări voioase și pline de 
viață. Parcă le și văd. Sunt în culorile curcubeului. 
Fiecare înseamnă un lucru diferit, un alt sentiment. 
Desigur că există și păsări negre care stau mândre 
pe un copac înalt de aur, înnegrindu-l și pe acela, 
dar și pe milioanele de mici lucrători care încearcă 
disperați să dea corbul jos. Dar în zadar. Se adună 
și mai mulți și până la urmă ajung să acopere mii 
de copaci. Dar la sfârșit apare armata care poartă 
numele de gândurile bune și înlătură rapid și 
eficient, cu o bătaie din palme și cu o vorbă bună. 
Poate și un cântec să le îmbuneze și mai mult. Dacă 
metoda funcționează, păsările negre - corbii - se 
alătură papagalilor căpătând culori noi, strălucitoare 
și vesele. 

I
am you
and you are me.
Together we will always be
good and happy.
Together. 
(Anna, VII R)



Existența umană 
(Melisa, IX R)

 În lume există o grămadă de lucruri. Fiecare a iubit în viață, un 
lucru, o persoană sau chiar și un obiect. Motivul pentru care a făcut acest 
lucru doar omul respectiv îl cunoaște. Evident că ceea ce a iubit, pe lângă 
faptul că l-a făcut vesel, l-a făcut și trist în unele momente; dar așa e viața 
și cu bune și cu rele.

 Unii oameni ajung să iubească o persoană sau un lucru de două 
ori în viață sau chiar mai mult. Motivul ? E foarte simplu: persoana sau 
lucrul respectiv l-a făcut cândva fericit și de aceea nu vrea să îl piardă. 

 Din punctul meu de vedere este pur normal să ierți o persoană 
care ți-a făcut puțin rău, pentru că nu vrei să o pierzi. Dar, pentru că aici 
este un mare ,,dar”, trebuie să ai grijă pe cine ierți în viață, și ai grijă că 
poate te desparți sau nu mai ții legătura cu o anumită persoană iar peste 
ani și ani s-ar putea să o întâlnești din nou și să o iubești și mai mult. În 
viață poate ajungi să iubești de două ori.



Letter to the little me
(Andra, X R)

Hi there, little me! How are you? How about we make friends?
I want to tell you something very important that I want you to never forget. I want to 

tell you to love and cherish life and childhood, to stop taking the biggest piece off the plate 
and eat healthy to grow strong and beautiful. To play a lot outside, read and do sports. Make 
friends and never lose them. Always tell your mom that you love her and give her a kiss and 
say ”Good night!”. Be proud and look forward on doing new things challenging yourself. Try 
going on the right and healthy way in life and keep your ambitions close to you. Think wisely 
and never forget these things!

Love, the older you!



Golden star I come,
Right now I come,
Every time you need,
Anything in the world
The great creed of mine.
(Ana, VIII R)

Dust grows light,
Ears are to hear 
Calling the nights and the days,
Eleven things you have to know
My days and my nights 
Between the light and the dark
End the day and you will
Remember the day you were born.
(Marius, VII R)



Man
   is mightier
  than the animal
because he is intelligent,
but isn’t perfect
 by being
selfish.
(Eliza N, VII R) 
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