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Lidia Batali  

 

 

Aş vrea să fiu mereu copil, 

Să mă-nvârtesc fără sfială, 

Să văd bujorii în April 

Trezindu-se din amorţeală, 

  

 

 

 

 

Şi-n iarba umedă covor 

S-alerg desculţă pe afară, 

Legat de coada unui nor 

Să văd bondarul gras cum 

zboară, 

 

Să simt parfum de flori de tei 

Şi mâna mamei peste frunte, 

Sărutul cald, iubirea ei, 

Destinul încercând să-nfrunte, 

 

Şi casă fratelui cel mic 

Să fac din preşuri colorate 

Şi să nu-mi pese de nimic, 

Să râd cât pot, pe săturate, 

 

Să sar şotronul pe trotuar 

Şi să mă cred o mică zână, 

Să văd furnici în furnicar 

Şi să le iau voioasă-n mână, 

 

Şi zmeul să îl trag de sfori, 

Să sar cât vreau peste băltoace, 

Cunună să îmi fac din flori, 

Şi-ntr-una eu să cânt, că-mi 

place,  

  

 

 

 

Să fac mâncare la păpuşi 

Din flori de lăcrămioară, 

Şi să aştept de după uşi 

Un îngeraş să îmi apară, 

 

Şi să miroasă pe pământ 

A liliac şi micşunele, 

Să zburd prin ploaie şi prin vânt  

Cu ochii sus pe cer, la stele, 

 

Să prind o gărgăriţă-n zbor 

Şi să o urc pe degeţele, 

S-ascult cum cântă într-un cor 

În geamul casei, turturele, 

 

           

 

Şi să mă sui de vreau în dud 

Când stau vacanţele la ţară, 

Şi-n gârlă-atunci să mă cufund 

Cu ochii-nchişi în plină vară,  

 

Să văd bunica împletind 

Pentru nepoate mândre şaluri, 

S-aud copiii chiuind 
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Cu piatra-n apă cum fac valuri, 

 

 

 

 

 

 

Şi îndrăgitul meu bunic  

Pe prispă blând să mă alinte, 

Şi-n mâini să vină c-un ibric 

Să-mi toarne laptele fierbinte, 

 

 

 

 

 

 

 

S-aud pe tata povestind 

Cum alerga copil pe-afară, 

Cu drag în braţe să-l cuprind 

Şi cerul mai frumos să-mi pară, 

 

Şi-n geamul casei părinteşti 

Să joc de-a mama şi de-a tata, 

Şi-nchisă cartea cu poveşti 

Să nu o simt o clipă gata, 

 

Să suflu flori de păpădii 

Şi să pocnesc în mâini zorele, 

Şi struguri copţi şi mari din vii 

Să-i strâng în coşuri de nuiele,  

 

Şi-un fluture în insectar 

Să îl agăţ de o aripă, 

Să fiu un porumbel hoinar 

Doar pentru-o clipă, doar o clipă, 

           
S-aud cântând în dimineţi 

O fermecată vrăbiuţă, 

Şi înotând printre nămeţi 

Să-nham dulăi la săniuţă, 

 

Să nu mă fac vreodată mare, 

Rămân fetiţa din oglindă! 

Copilăria, dalbă floare, 

Cu-al ei parfum să mă cuprindă!  

sau 

- Spune-mi, Copilărie, 

cum ai vrea să fie cărticica 

aceasta 

de poezie? 

 

- Aş vrea să fie frumos colorată 

şi să înceapă cu "Nu se va sfârşi 

niciodată" 

 

- Bine, 

şi despre ce ai vrea în ea să 

citeşti, 

ca să nu îţi vină să caşti 

atunci când te plictiseşti? 

 

- Păi, despre multe poveşti 

adevărate 

şi...nu mai ştiu 

 

- Dar în ce culoare ai vrea 

să ţi-o scriu? 

 

- În ce culoare îţi place ţie mai 

mult, 

ca să pot să îmi imaginez orice 

când ascult 
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Îl începe o frunză – cu glasul stins 

de sfială, cu obrajii dogorâţi-şoptindu-

l: “A fosst odat’!”   

Dar şoapta îi sporeşte în freamăt 

răspândit prelung, şi frunzele, 

‘mpreună, murmură întrebător : “A 

fosst?”  De departe gânsacul hotărăşte: 

“A fosssst...” Şi gâştele îl încuvinţează 

dând din cap: “Da-da, da-da, da-da.”   

Iar firele de iarbă alergând de-a 

valma, s-apleacă şi se roagă suspinând:  

“sssspune...ssspune...”   

Prunii, deşteptaţi din toropeala verii, deschid ochi vineţi, 

aiuriţi.   

Merele şi perele fug de prin aşternutul crengilor, zugrăvindu-şi 

chipurile colorate pe feţele frunzelor, ca să nu le bage nimeni în 

samă fuga. Dar vântul descoperă înşelăciunea şi, pornind în 

căutarea lor, se uită pe fereşti, le vede şi le cheamă prin horn.   

Gutuile îngălbenesc de spaimă, privind pe sora lor mai 

mare, Luna, care-a albit de groază pe marginea prăpastiei.  
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Bostanii au cozi fudule, râd pe-nfundate de fratele 

lor, Soarele, că-i berbec.  Nucii cu miros amar se-ntreabă 

de unde li s-a tras atâta mâhnire frunzelor şi, frământaţi 

de gânduri, creierii închişi în nuci se zbârcesc mohorât.   

Frunzele viei prind culori aprinse şi se clatină de beţie, că doar sunt 

mici, şi o boabă de poamă e damigeană de must pentru o frunză.   

Prin văzduh, vara a semănat, în mersul ei, zboruri de păsări, ca 

să nu-şi piardă calea la întors. Dar păsările s-au împrăştiat şi 

vara s-a rătăcit departe.   

Prin ierburi, prizăriţi greieri, doinesc 

tremurător bejania firavilor funigei, cosaşii 

cosesc zoriţi ţiuitul tăcerii; lăcustele, în 

salturi sprintene, se joacă de-a stelele 

căzătoare; broscoi cocliţi îngână, bleg, 

croncănitul ciorilor de zgură. Cra-craaa, 

cuac-cuac...   

Ţânţarii, aţâţaţi de frunzele roşii, le înţeapă, şi trupul toamnei 

tremură înfrigurat.   

Castanul sălbatec, nătâng de felul lui, se bucură că-i doldora de 

fructe, dar se ruşinează că-s zburlite 

fructele rotunde şi, mânios, le aruncă de 

pe el.   

Floarea-soarelui, îngrijorată de ropotul 

căderilor, s-apleacă la pământ, tot mai 

jos, şi trage cu urechea...   

Basmul e lung, dar trece pe nesimţite şi poposeşte în împărăţia 

lenei, pesemne, căci de la o vreme frunzele 

pică de somn, cerul picură...   

http://www.universdecopil.ro/soarele-si-luna.html
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... Când te deştepţi, eşti cu capul în poala iernii care-şi toarce 

fuiorul de fulgi şi-ţi pare că de când lumea iarna îţi povesteşte 

basmul, căci de frunze nici urmă nu-i. Şi iarna-ţi povesteşte 

înainte basmul început de-o frunză, căci gura vetrei e gura 

iernii, şi gura vetrei - cu flăcări şi cu jar - îngână dogorind 

basmul de aur al Toamnei.  

  

 

http://www.universdecopil.ro/povestea-toamnei-in-versuri.html
http://www.universdecopil.ro/povestea-toamnei-in-versuri.html
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Veveriţa-Riţa se pregăteşte pentru iarnă. Ajutaţi-o voi să ajungă la alune!  
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Vrei un măr să desenezi?        

Hai să-ţi spun cum să 

lucrezi.  

   

Mai întâi faci un inel               

Cât un fund de păhărel.  

Sus, un arc mai      

mititel,   

Nu deasupra, ci în 

el,  

Iar pe arc pui o 

codiţă  Şi pe ea o 

frunzuliţă.  

   
  
   

Mărul este gata? Nu-i?  

Colorează-l în gălbui,      

Auriu sau tot roşcat.        

Poftă bună la mâncat!  

   
  

 

 

 

 

 

  

  

  Sursa : http://www.universdecopil.ro/sa-invatam-sa-desenam-un-mar.html  
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Rodiile și avocado cresc în copaci. 

 

Kiwi cresc în vii, asemenea strugurilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gojiile sunt fructele unui arbore lemnos, 

originar din China. Acesta pot fi 

consumate crude, gătite sau uscate, 

precum stafidele. De asemenea, ele sunt 

folosite la ceaiuri, sucuri, vinuri sau 

medicamente. 

 

 

 

 

Boabele de cacao se dezvoltă în 

interiorul unor păstăi luminoase care 

cresc în arborele de cacao 
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În Japonia, pepenii sunt în forma unui 

paralelipied dreptunghic pentru a fi mai 

ușor de transportat și depozitat. 

 

Varza de Bruxelles crește pe tulpini lungi 

și seamănă cu un băț care are în vârf un 

clopot      

 

 

 

 

        

Istoria cultivării portocalelor începe 

undeva în jurul anului 2500 îHR în partea 

de sud-est a Chinei, pentru ca mai apoi 

plantațiile să se extindă către țările vecine 

precum India, Pakistan și Vietman. 

Locuitorii Arabiei au fost c 

 

 

 

        Istoria cultivării portocalelor începe 

undeva în jurul anului 2500 îHR în partea 

de sud-est a Chinei, pentru ca mai apoi 

plantațiile să se extindă către țările vecine 

precum India, Pakistan și Vietman. 

Locuitorii Arabiei au fost cei care au adus 

aceste fructe în Europa pentru ca mai apoi 

cultivarea acestui fruct să se extindă către 

America Centrala si de Sud. Este cunoscut 

faptul că în secolul al XVIII-lea, marinarii 

britanici luau portocale pe vas pentru a 

preveni scorbutul și se crede că, Cristofor 

Columb a fost cel care a dus acest fruct in 

America în timpul celui de-al doilea voiaj 

al său. 

          Portocalul este un arbore de mărime 

mijlocie, dar în condiții optime poate 

ajunge până la 13 m înălțime, are coroana 

mare, rotundă sau piramidală, cu frunze 

ovale de 7–10 cm și o margine dreaptă cu 

ramuri care au uneori spini mari de circa 

10 cm. 

Acestea reprezinta soiul de citrice cel mai 

recoltat din lume, iar Brazilia este 

considerat pe baza statisticilor cel mai 

mare producator de portocale din lume. 

Portocalele conțin vitaminele A și C, fier, 

calciu și potasiu, având un rol important în 

dezvoltarea sistemului imunitar al 

organismului, iar prin antioxidanții 

componenți reduc efectele îmbătrânirii. 

Mineralele conținute contribuie la scăderea 

tensiunii arteriale, reduc riscul de infarct și 

de accident vascular, ajută la menținerea 

ritmului cardiac regulat și oferă energie 

organismului.  
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Durian 

Durio zibethinus 

Acest fruct este venerat în Asia de Sud ca 

Regele Fructelor. Spinii care acoperă coaja 

împreună cu mirosul înţepător sunt semnul 

distinctiv al unui durian. 

Durian-ul are o aroma asemănătoare cu 

ceapa stricată, spun cei cărora nu le place 

acest fruct. Astfel acest fruct este unul 

controversat, sau îl adori sau îl urăşti. 

Fructul poate creşte până la 30 centimetri 

în lungime şi până la 15 centimetri în 

diametru. De obicei, cântăreşte de la un 

kilogram până la trei. 

 

 

 

 

Mangosteen 

Garcinia mangostana 

Este un copac tropical veşnic verde şi se 

crede că este originar de pe insulele Sunda 

şi Moluccas din Indonezia. Acum acest 

copac creşte în principal în Asia de Sud şi 

în ţările tropicale, cum ar fi, Columbia, Sri 

Lanka, India, Puerto Rico şi Hawaii. 

Mangosteenul este bine protejat de 

exteriorul său dur, iar fructul comestibil 

parfumat cu o pulpă albă moale are un gust 

dulce şi picant. 

 

 

 

 

 

 

Mărul de zăhar 

Annona squamosa 

Cunoscut şi sub denumirea de măr cremos, 

sweetsop sau atis, acest fruct este originar 

din America tropicală, dar este, de 

asemenea, pe larg răspândit în Pakistan, 

India şi Filipine. Fructul se aseamănă un 

pic cu un con de pin şi este aproximativ de 

10 centimetri în diametru. 

Sub coaja dură plină de cocoloaşe se află 

pulpa parfumată albicioasă a fructului, care 

acoperă mai multe seminţe în interior şi are 

un uşor gust de cremă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fructul arborelui de pâine 

Arborele de pâine este este un copac mare, 

din familia duzilor (Moracea), originar din 

Filipine şi găsit pe toate insulele din sud-

estul Asiei. 

Fructul este similar cu bananele, deoarece, 

poate fi consumat crud atunci când este 

copt şi poate fi gătit atunci când este 

necopt. Fructul copt este moale şi dulce, în 

timp ce fructele necoapte sunt bogate în 

amidon, din care cauză au şi primit 

numele de fruct pâine. După ce este gătit 

are un gust similar cu pâinea proaspăt 

coaptă. 
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Safou 

Safou este un copac veşnic verde care 

creşte în pădurile tropicale umede ale 

Africii, în sudul Angolei şi nordul Nigeriei. 

Fructele sunt de asemenea cunoscute sub 

denumire de pere africane, au o culoare 

albastru închis până la violet şi au o 

lungime de până la 14 cm, cu o pulpă 

verde pal în interior. 

Sa declarat că aceste fructe grase pot 

pune capăt foametei în Africa, deoarece 

fructul este compus din 48% acizi graşi, 

aminoacizi, vitamine şi trigliceride 

(principalele componente ale uleiului 

vegetal şi a celui animal). Sa estimat că o 

plantaţie de un hectar este capabilă să 

producă 7-8 tone de ulei şi toate părţile 

plantei pot fi folosite. 

 

           

 

Salmonberry 

Fructul bacă Salmonberry este nativ pentru 

coasta de Vest a Americii de Nord, creşte 

de la Alaska până la sud în California. 

Acestea se găsesc în pădurile umede şi 

creează tufişuri dense. 

Fructul arată similar cu zmeura dar sunt 

mai mult de culoare portocalie. Acestea 

sunt dulci când sunt consumate crude, dar 

sunt de cele mai multe ori transformate în 

suc, vin, bomboane şi gemuri. 

   

 

 

 

 

SURSE: http://inbors.com/fructe-exotice-

ciudate-de-care-veti-fi-cu-siguranta-

surprinsi/#ixzz4zqVN8ubQ 

https://www.libertatea.ro/stiri/magazin/top-

10-curiozitati-despre-fructe-1100117 

https://howandwhy.ro/natura/162-

Curiozitati-despre-fructe-si-legume.html 

 

 

 

http://inbors.com/fructe-exotice-ciudate-de-care-veti-fi-cu-siguranta-surprinsi/#ixzz4zqVN8ubQ
http://inbors.com/fructe-exotice-ciudate-de-care-veti-fi-cu-siguranta-surprinsi/#ixzz4zqVN8ubQ
http://inbors.com/fructe-exotice-ciudate-de-care-veti-fi-cu-siguranta-surprinsi/#ixzz4zqVN8ubQ
https://www.libertatea.ro/stiri/magazin/top-10-curiozitati-despre-fructe-1100117
https://www.libertatea.ro/stiri/magazin/top-10-curiozitati-despre-fructe-1100117
https://howandwhy.ro/natura/162-Curiozitati-despre-fructe-si-legume.html
https://howandwhy.ro/natura/162-Curiozitati-despre-fructe-si-legume.html
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Toamnă! Pădurea fumegă. Negurile se lasă perdeluind 

zările. Păsările se rotesc în înalt, se deșiră, iar se strâng 

și iar se răresc, apoi își aleg călăuzele, le pun în frunte, 

și-n vârf de săgeată călătoresc. Se ridică stolul sus-sus, 

pe apa albastră a cerului, și lin, ca împinse de un dor 

tainic, vâslesc, se șterg din zarea plaiurilor noastre. Se 

duc!                  Încotro?  

  În nopțile reci de toamnă 

văzduhul parcă 

freamătă. O lume 

ciudată pare că prinde 

ființă sub stele; 

noiane de frunze 

desprinse pare că sunt 

purtate de vânturi; 

umbre se strecoară 

rătăcite; țipăte răsar 

și se sting; chemări  de 

 călăuzire  umplu  largul 

cuprinsului. Sunt păsările  
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ele parcă iau ceva din sufletul nostru, în ochii lor parcă 

fură soarele, pe aripile lor parcă duc primăvara.  

          Un stol de turturele a întârziat. Grăbite s-au 

strâns în dimineața aceasta, și-n fâlfâirile lor, care se 

aud ca niște sunete supte ușor dintrun flaut, pornesc. 

Întâi o iau pe-aproape de pământ, peste lunci, 

deasupra rariștilor, printre plopii înalți, ca și cum ar 

vrea să mai vadă locurile aceste o dată. Apoi fac un ocol 

mare, de jur împrejurul păduricii, în vreme ce o rază 

de soare împunge pânza norilor și tivește pe cer o 

dungă de lumină. Bucuroase, păsările bat din aripi și se 

hotărăsc. Patru, două perechi, o iau mai înainte, o 

pereche rămâne în zbor mai potolit, în urmă. Ajung 

deasupra râului; un țipăt năbușit, din gușă — un semn al 

călăuzei — vrea să le strângă pe toate la un loc. Și-n 

clipa aceea un bubuit de pușcă clocotește aerul 

cuprinsurilor. Cele două perechi feresc ca fulgerul în 

lături; dar din perechea din urmă, o turturică își curmă 

zborul, își adună apoi puterile, cu cel din urmă fior al 

vieții, se rotește în două cercuri, se înalță drept, ca o 

săgeată în văzduh, spre raza de soare, apoi cade 

rostogolindu-se în undele râului, care o fură și o poartă 

mai departe.  

           Stingherul, soțul, 

urmărește puțin stolul, 

apoi se întoarce, caută 

îngrijat și, pe apa tulbure, 

își vede tovarășa. O putere 

îl ține atunci deasupra 

vâltorii, cu ochii 

nedesprinși de la trupul 

plăpând și pătat  

de sânge ce lunecă la vale, de la trupul pe care, în 

cercuri strânse, îl urmărește mereu.  
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             Și sub cerul în care raza de soare s-a stins, 

călătoresc trei: stolul care se șterge în zare ca un rămas 

bun, pasărea moartă mânată de valuri, și porumbelul 

care se rotește mereu, urmărindu-și soția, ca un simbol 

al veșnicei iubiri!…  

Și-n urma lor, toamna cade mai grea! 
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 ARTE  VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE  

,,TOAMNA  

        

                 MEDEEA                          SORINA                                                       CRINA 

                                     

             RIHANA                        DENISA                                                   RIHANA 

    

                  ANDREI                                                RADU 
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Anul trecut în noiembrie colega noastră Isabella Bulgărea a 

plecat, împreună cu mama ei, în Germania. Deşi ştiam că aşa  

e mai bine pentru ea şi că în ultimul timp îşi ţinea fotografia 

mamei pe bancă…tot a fost greu să ne despărţim!  
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O toamnă de poveste 
 

Toamna... da, știu, poate unora nu le place, dar trebuie să recunoaștem, e 
un anotimp magnific, un anotimp al poveștilor. 

Totul e minunat, numai iubire, veselie și... începe școala, bine, poate asta 
nu e cel mai frumos lucru, dar e foarte important. Trezitul de dimineață e mai 
special, să vezi toate acele colori, frunzele plutind ușor prin aer, soarele care te 
privește și iți zâmbește prietenos, nimeni nu mai vrea ca ziua să se termine. 
Natura își ia pensulele și paleta de culori și începe să picteze un tablou parcă 
scos din basmele cu Făt-Frumos și Ileana Cosânzeana. În grădinile oamenilor, 
un covor roșu ca focul sau ca soarele, depinde de preferințele copacilor, se 
așază încet pe pământul care-l așteaptă bucuros să-i țină de cald. 

Odată, demult, cineva 
mi-a zis: 

- Un sinonim al 
cuvântului toamnă... a, da, 
magie, pentru că odată 
sosită transformă totul în 
jur. Încearcă să privești o 
frunză sau un copac, cerul, 
stelele, florile, orice! Vei 
vedea cum iau chip de 
zâne, prințese, mici 
creaturi mirifice! Să-ți 
spun un secret! Doar 
toamna se întâmplă asta! 

Mi se părea atât de  ciudat ce spune, dar în felul lui avea dreptate. Da, 
toamna e magică, dar mai ales dacă știi să visezi, să privești în profunzime acea 
lume uimitoare. Să privești noaptea stelele și luna, să lași florile să te mângâie 
și păsărelele să-ți cânte! 

Asta e toamna, e veselă, e darnică, e omul bun și călduros, e fiica cea mai 
bogată a bătrânului an pe care o iubim pentru tot ce aduce și pentru tot ce 
este. 

 
Oana Spînu 

Clasa a VI-a B 
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Sfârșit 

 
Toamna rece și pustie 

Nori negri îngrămădește, 
Ce se mișcă pe deasupra 
Muntelui ce ne șoptește. 

 
Ce șoptește a tristețe, 

A sfârșit de bucurii, 
Început de iarnă grea, 
Cu fantasme argintii. 

 
Vântul bate neîncetat, 

Ploaia picură încet 
Și un fulg de nea e gata 

Să cadă și el discret. 
 

Frunzele încep să cadă, 
Copacii s-au dezgolit, 

Transmițându-ne în grabă 
Că toamna s-a cam sfârșit. 

Denisa Trandafir 
Clasa a VIII-a 
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Toate poveștile încep așa! Pentru noi, luna noiembrie a fost o lună 

de poveste. La invitația unei dragi prietene, am avut bucuria de a 

participa la una dintre activitățile desfășurate în cadrul ediției a 

doua a Festivalului Internațional de Arta Povestirii. Așa cum 

sugerează și denumirea festivalului, la Biblioteca Centrală 

Universitară din București, Bianca. Adriana, Viviana, Alexandra, 

Bianca-Ioana, Lucian, Radu, Andreea și Tania au fost purtați în lumea 

poveștilor de minunații povestitori: Giorgiana Elena, Alicia Dongjoo 

Bang, Anne Glover, Jeff Gere, John Mukeni Namai și Adriana Ene, 

plecând de acolo cu convingerea că într-adevăr Prietenia e o 

bijuterie. 

Cu mii de mulțumiri Adrianei Ene!  

Prof. Monica Arion 
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Castelul de lut din Porumbacu de Sus, o minune în Valea Zânelor 
 

 

Castelul se 

află la 40 km 

de Sibiu, în 

Valea Zânelor 

și va deveni 

pensiune. Are 

zece camere 

şi o amprentă 

la sol de 320 

mp. A fost 

construit de 

meșteri și muncitori din Maramureș, pe baza unui proiect realizat de arhitectul 

Ileana Mavrodin. Pentru amenajările interioare sunt folosite ideile arhitectei 

Ramona Pop. Fundaţia este realizată din beton şi pietre, structura este din 

lemn, iar pereţii sunt construiţi din cob (buștean de molid și apoi acoperit cu 

cob), un amestec de pământ, apă, paie, argilă şi nisip. Pereții exteriori au 60 cm 

grosime iar cei interiori 45 cm. 

 Totul este realizat cu materiale naturale, iar ferestrele şi uşile sunt 

diferite, fiecare cameră având intrarea sa separată. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cunoastelumea.ro/castelul-de-lut-din-porumbacu-de-sus-o-minune-in-valea-zanelor/ 
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Cascada Bigar, un miracol al naturii 
  

Aflată în Parcul Național Cheile 
Nerei — Beușnița, din județul 
Caraș-Severin, în Valea Minișului, 
la jumătatea distanței dintre 
localitățile Anina și Bozovici, pe 
DN 57B, Cascada Bigăr este 
practic locul în care izbucul Bigăr se 
varsă în râul Miniș. În Banat, 
localnicii numesc izbuc un izvor din 
care apa iese la lumină de sub 

stâncă. Izbucul Bigăr, a cărui apă este de o puritate rară, este alimentat de un curs de apă subteran ce 
iese de sub o stâncă înaltă de peste 50 de metri. Acesta străbate peștera cu același nume din Munții 
Aninei și după o distanță de circa 200 metri, se varsă în râul Miniș formând Cascada Bigăr.  
Cascada Bigăr a devenit foarte cunoscută după ce, în 2013, a fost declarată drept cea mai frumoasă 
cascadă din lume, de către site-ul american "The World Geography" care a plasat-o pe primul loc 
într-un top al celor mai impresionante cascade din lume. Anterior, în 2010, "National Geographic 
Traveler", un ghid turistic internațional, făcea pentru prima dată prezentarea acestei cascade în presa 
turistică de specialitate  Rezervația naturală Parcul Național Cheile Nerei — Beușnița din care face 
parte Cascada Bigăr, a fost înființată în 1982 și este locul de trecere al Paralelei 45 prin România.
 Cascada era cunoscuta cu peste 150 de ani in urma, atunci cand purta numele de Cascada 
Coronini. Denumirea a capatat-o dupa generalul austriac Johann Baptist Coronini-Cronberg, numit 
in anul 1849 guvernator militar 
si dupa aceea civil al Voivodinei 
Sarbesti si Banatului Timisean, 
infiintate dupa infrangerea 
Revolutiei de la 1848. Generalul 
Coronini indragostit de aceasta 
cadere de apa, a fost cel care a 
insistat ca pentru prima data 
aceasta cascada, locul sau de 
tihna si relaxare, sa fie trecuta pe 
hartile acelor vremuri sub 
numele de Cascada Coronini.  

*** 
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 Potrivit legendei, pe meleagurile Văii Almăjului, trăia o familie de țărani, a cărei durere era lipsa 
unui urmaș. Într-o noapte, femeii i s-a arătat în vis o vrăjitoare care i-a spus că, doar dacă va bea 
apă  de la izvorul de sub stânca așezată la granița dintre lumi va rămâne însărcinată, precizând că 
dacă urmașul va fi fată, acesteia nu-i va fi îngăduit să se îndrăgostească, altfel va muri. Femeia a 
băut apă, iar după o vreme a născut o fată deosebit de frumoasă, care s-a îndrăgostit de un băiat 
chipeș pe nume Bigăr.  

Fata fost închisă de tatăl ei în grota de deasupra izvorului dintre lumi, strigătele de disperare 
ale acesteia fiind auzite de vrăjitoarea care trăia în cealaltă lume, în Tărâmul Regăsirii Dorului. 
Înduplecată de suferința fetei, vrăjitoarea i-a transformat părul într-o cascadă pe care au început să 
alunece lacrimile ei. Legenda mai spune că flăcăul a venit și s-a aruncat în apele cascadei, iar fata s-a 
stins odată cu el, dar s-au reîntâlnit în cealaltă lume, singurul  loc în care iubirea lor se putea împlini. De 
atunci, îndrăgostiții, spre a-și pecetlui dragostea, dar și pentru a avea parte de iubirea veșnică, vin să 
bea apă din cascada ce poartă numele flăcăului Bigăr.  

https://www.agerpres.ro/flux-documentare/2015/10/28/monumentele-naturii-din-romania-

cascada-bigar-din-caras-severin-11-40-44 

 

  Lacul Sfânta Ana 
 

 

Lacul Sfânta este 

singurul lac vulcanic 

din România. Este 

situat în masivul 

Ciomatu din județul 

Harghita, pe stânga 

râului Olt, în apropiere 

de stațiunea Tușnad. 

Lacul este așezat pe 

fundul craterului unui 

vulcan stins, denumit 

Ciomatu Mare din masivul vulcanic Puciosu, locul celei mai recente erupții 

vulcanice în Carpați și în Europa de Est, care a avut loc acum câteva zeci de mii 

de ani (probabil mai recent de acum 42.000 ani). 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lac_vulcanic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Masivul_Ciomatu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Masivul_Ciomatu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Harghita
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Harghita
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Olt
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tu%C8%99nad,_Harghita
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vulcan
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LEGENDE: 

            Doi tineri trebuiau să se căsătorească. Fata, pe nume Ana, care urma să 

devină soție, nu dorea acest lucru deoarece părinții o obligau să se 

căsătorească numai pentru a pune mâna pe averea tânărului, care era destul 

de necioplit în ale măritișului. În seara nunții, mireasa a fugit și s-a aruncat în 

acest lac, trupul ei neînsuflețit nefiind găsit nici în ziua de astăzi. Din această 

cauză lacul poartă numele acelei fete. În fiecare an, de hramul Sf. Ana, lacul 

este sfințit de către mitropolie. 

                          ********* 

             Odinioară, prin 

aceste locuri trăiau doi 

tirani care erau frați. 

Unul stăpânea o cetate 

pe vârful Puciosul din 

apropiere, celălalt, o 

cetate situată pe locul 

actualului lac. Stăpânul 

cetății de pe Puciosul 

avea o caleașcă 

minunată, câștigată la 

zaruri, fapt ce a stârnit 

invidia fratelui său, 

care a pus rămășag că a doua zi va veni în vizită cu o caleașcă și mai măreață. 

Pentru a câștiga rămășagul, tiranul pune să fie înhămate la caleașca sa opt din 

cele mai frumoase fete din împrejurimi. Caleașca fiind foarte grea, acestea nu 

au putut să o urnească, fapt ce a dezlănțuit mânia stăpânului, care a început să 

le biciuiască. Una din fete, pe nume Ana, l-a blestemat pe stăpânul cel mârșav. 

Blestemul fetei s-a împlinit numaidecât: s-a pornit o furtună îngrozitoare, cu 

fulgere și tunete, cutremure, iar cetatea, împreună cu tiranul ei, s-a scufundat 

în flăcări. În locul cetății de odinioară s-a format un lac albastru și liniștit, numit 

de locuitorii din zonă Lacul Sfânta Ana. 

http://blog.hotelguru.ro/7-fotografii-superbe-de-toamna-surprinse-romania/ 

 

 

 

http://blog.hotelguru.ro/7-fotografii-superbe-de-toamna-surprinse-romania/
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