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Povestea 
anotimpului uitat 
de Jonathan Swift 

 

A fost odată ca niciodată, 

a fost odată dragi copii, într-o 

vreme îndepartată, când pamântul 

era plin de animale care nu se 

mâncau între ele, de oameni care 

nu se duşmăneau…a fost odată… un împarat. El stăpânea tot 

pamântul şi era bun şi blând, darnic şi înţelegător. Pe atunci, 

în timpul anului, nu erau patru anotimpuri, ci unul singur, în 

care le întâlneai pe toate patru, după cum îti era dorinţa. Şi nu 

numai pe cele patru pe care le cunoaştem acum, ci şi multe 

altele, azi necunoscute nouă, nici măcar din auzite. Aceste multe 

stări ale vremii erau toate copiii împăratului, care se 

numea…Împaratul Timp. 

Trăiau în bună înţelegere, fără supărare sau ceartă, fiecare 

cu domeniul lui. Soarele strălucea neobosit, răspândind peste 

întreaga natură o lumină călduţă, care îi făcea pe toţi să fie 

mereu bine dispuşi. Găseai alături, fără să ţi se para nimic 

neobişnuit în asta, copaci în floare şi câmpii acoperite de 

zăpadă, ploi torenţiale, livezi coapte şi furtuni de praf. 

Într-o după-masă, Împăratul, care dormea – vedeţi bine că 

era un împărat cuminte, care dormea în fiecare după-masă, ştiind 

că trebuie să crească mare – deci,într-o după-masă împaratul avu 

un vis ciudat. Se făcea că cerul veşnic luminat al împărăţiei 

sale s-a întunecat brusc. Era o noapte neagră, nici măcar vreun 

licurici nu se zărea prin întunecimea grea ca de smoală. Nu se 

mai vedea nimic în jur, dar în aer se simţea frigul pătrunzator, 

din ce în ce mai pătrunzator. Plantele şi animalele au început 

atunci să îngheţe, încetul cu încetul. Speriat, Imparatul Timp 

şi-a chemat copiii în ajutor. Primii au venit băieţii cei mari 

care, cu răsuflarea lor proaspătă, au dezgheţat pământul. Iar 

Soarele s-a iţit printre nori şi lumina a început să pătrundă 

printre crengile copacilor. Pe urmă au venit fetele cele frumoase 

ale împăratului, care au adus Soarele de-a binelea pe cer şi au 

încălzit lumea. 

Apoi au venit din nou băieţii – mai mici – care au făcut 

pământul să rodească. La sfârşit, cu mare greu, au apărut fetele 

leneşe şi adormite, care au cufundat împărăţia într-un somn 
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binefăcător şi au acoperit-o cu o haină albă de zăpadă. Trezit 

din somn, împaratul îşi privi împaraţia şi căzu pe gânduri. 

Imaginile pe care le visase nu-i mai ieseau din minte. Se uita cu 

atenţie la copaci şi animale şi observa că erau cu toţii foarte 

obosiţi. Că păreau foarte plictisiţi. Trăiau de prea multă vreme 

în acelaşi anotimp. Leii năpârliseră şi nu mai aveau colţi, 

fiindcă de multă vreme nu mai aveau ce sfâşia. Peştii stăteau pe 

fundul apelor şi nu se mai distrau deloc străbătând mările şi 

oceanele, vânturile de la miazazi şi miazănoapte dormeau şi doar 

sforăitul lor mai stârnea uneori nisipul deşertului. 

Până şi albastrul cerului părea lipsit de sens, decolorat şi 

palid. Şi atunci, Împăratul luă o hotărâre: avea să facă aşa dupa 

cum visase. Chemându-şi copiii, îi împarţi în patru grupuri. 

– Voi, le spuse el celor mai mari, veţi fi Primavara. Tu vei fi 

Boarea, tu vei fi Înmugurirea, tu – Ploaia Caldă. Voi – Vara. Tu 

vei fi Arşiţa, tu- Furtuna, iar tu – Mirosul Adormitor al 

Nopţilor de Vară. Şi tot aşa, îşi numi copiii pe rind: Rodnicia, 

Îmbelşugarea, Crivăţul, Zăpada. La sfârşit, luându-şi rămas bun 

de la ei, dupa ce îi investi pe fiecare cu câte o haină aleasă, 

Împăratul Timp se cufundă în vise. 

Mai doarme înca şi azi, iar copiii lui au luat în stăpânire 

lumea. Ei sunt Cele Patru Anotimpuri. De atunci Primavara ne întâmpină 

cu bucurie, trezindu-ne din Iarna grea, Boarea alungă zăpezile, 

Înmugurirea trezeşte pomii, iar Ploaia Caldă dezgheaţă apele şi cheamă 

animalele afară, în lumină şi caldură. Apoi vine Vara: Arşita fuge 

despletită pe câmpii şi zoreşte plantele să crească, le mângâie 

tulpinile verzi şi le cântă despre sosirea fratelui ei, Rodnicia. 

Furtuna face oamenii să râda şi să plânga, iar Cerul 

Instelat alungă norii în nopţile senine şi aduce cu el mirosul 

proaspat al florilor. Roua măruntă cuprinde Pământul şi 

împrospătează răsuflarea celor arşi de sete. Toamna e adusă de 

Prinţesa Îmbelşugare şi Prinţul Rodnicie, iar sora lor mai 

bătrână, Burniţa, îi ajunge din urmă. Febrili, toţi se pregătesc 

să primească alaiul sfârşitului de An. 

În sfârşit, vajnicii vestitori ai Iernii gonesc berzele spre alte 

ţări şi le aduc în săniile lor grele pe fetele adormite ale 

Imparatului Timp, care îngheaţă aerul cu privirea lor rece de pe 

altă lume. Plutesc deasupra oraşelor, munţilor şi câmpiilor şi 

dezleagă baierile Cerului cu braţele lor albe, scuturându-şi 

pletele de fulgii uşori de nea. Dar stăpânul şi tatăl lor a rămas 

şi astăzi tot Imparatul Timp. 
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Noi ce mai citim?  

 

 Întrebarea zilei este: ,,Noi ce mai citim?’’. Ei bine, într-o lume condusă de 

tehnologie, într-o lume în care elevii se plimbă cu nasul în telefoane, într-o lume în care 

o oră fără telefon este un calvar, această întrebare pare un arhaism şters de indiferenţa 

noastră. Eu am reuşit să evadez din acest univers al tehnologiei şi să mă bucur de câteva 

cărţi. Aşa că, am selectat pentru voi două dintre ele. 

 Prima dintre ele este ,,Războiul care mi-a salvat viaţa’’, scrisă de Kimberly 

Brubaker Bradley. Acesta se încadrează în categoria cărţilor history. Acţiunea are loc pe 

timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, într-o lume în care însuşi echilibrul nu mai are 

echilibru şi în care libertatea este pusă în pericol. Protagonista, o fetiţă pe nume Ada, nu 

se concentrează pe haosul din jur, ci pe războiul ei, războiul pe care îl are ea de dus 

pentru a dovedi că nu e cu nimic diferită de ceilalţi. Având un handicap fizic, Ada este 

ţinută ca într-o cuşcă de către mama ei, o femeie lipsită de sentimente, care o umileşte 

şi o tratează groaznic. Aceasta profită de răsturnările de situaţie cauzate de război şi 

fuge împreună cu toţi copiii din oraş. Fără să cunoască destinaţia, aceştia ajung într-o 

regiune rurală, ferită de suflul întunecat al obuzelor. Ei sunt expuşi asemenea unor 

animale, aşteptând să-şi găsească ,,stăpânii’’. Ada şi fratele ei nu sunt aleşi de nimeni. 

Lipsiţi de speranţă, aceştia ajung în casa enormă a domnişoarei Susan Smith, o femeie 

sobră, dar care se deschide în faţa celor doi, pe care ajunge să  îi iubească de parcă ar fi 

copiii ei. Aceasta îi oferă micuţei şansa de a-şi îndrepta defectul fizic, dreptul de a învăţa 

şi trezeşte în ea dragostea pentru cai. Dar, cel mai important, domnişoara Smith îi oferă 

Adei încrederea şi dragostea de care nu a avut niciodată parte. Astfel, pe un fundal 

zgomotos, plin de lacrimi, durere şi nesiguranţă, Ada învaţă ce este dragostea, 

încrederea, respectul şi libertatea.  

 Cea de-a doua, ,,Absolut tot’’, scrisă de Nicola Yoon, este o carte total diferită 

faţă de cea prezentată anterior. Madeline, personajul principal, este o fată diagnosticată 

cu o boală foarte rară: aceasta este alergică la lumea exterioară. Orice fir de praf îi poate 

face rău. Astfel, Madeline, care se află în pragul vârstei de 18 ani, nu a văzut natura 

decât pe fereastră sau pe internet. Situaţia, deşi monotonă şi tristă, se află sub control. 

Mama lui Madeline şi Carla, sora medicală, au grijă ca aceasta să nu aibă nicio problemă. 

Nimeni nu ştie, însă, că Olly, noul vecin, îi va schimba total viaţa lui Madeline, iar ea îşi 

dă sema de asta din momentul în care îl vede. Astfel, începe o minunată poveste de 

dragoste, care va scoate la iveala lucrurile pe care autoarea vrea să le accentueze: 
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curajul, dragostea, libertatea. La început, aceştia comunică pe reţelele de socializare, 

undese cunosc mai bine. Prinzând sentimente unul pentru altul, Madeline şi Olly încep 

să comunice faţă în faţă, dar tot la distanţă, din cauza bolii sale. În timp, Madeline devine 

tot mai nesigură în ceea ce priveşte situaţia ei medicală, dar riscă tot pentru fericirea ei 

şi fuge cu Olly într-o excursie  de neuitat în Hawaii. Starea de sănătate a fetei se 

înrăutăţeşte, iar aceasta ajunge la spital. Mama ei, îngrijorată şi speriată, o întoarce pe 

Madeline împotriva lui Olly. Această refuză să-i mai răspundă la mesaje, iar când el se 

mută din oraş, Madeline află că nu a fost niciodată bolnavă. Încercând să o ierte pe 

mama ei, tânăra pleacă în New-York, unde, bineînţeles, îl reîntâlneşte pe Olly, iar 

povestea are un final fericit.  ,,Absolut tot’’ este o poveste fascinantă, despre cât de 

important este să ai curaj şi să nu renunţi niciodată la ceea ce iubeşti.  

                                                                                                

Adriana Piciorea VIII-A 
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 Legenda cireselor  

Demult, demult, că nimeni nu mai ştie de când, departe, 

departe, dincolo de zarea în care totul se pierde în umbra 

albastră a depărtării, se întindea o ţară a colinelor pe care 

locuitorii ei cultivau cu multă dragoste şi pricepere tot 

felul de pomi roditori. Livezile erau întinse şi de cum 

dădea primăvara şi se porneau razele calde ale soarelui, 

toţi, cu mic cu mare roboteau în jurul pomilor curăţindu-i 

de crengile uscate, văruindu-le trunchiurile spre a-i feri de 

gângănii, stropindu-i cu leacuri numai de ei ştiute pentru 

ca omizile să nu-i atace, săpând pământul în jurul lor pentru ca apa să pătrundă bine la rădăcină şi  

să-i ferească de seceta verii. Pomii înfloreau şi dădeau roade bogate spre bucuria tuturor, dar mai ales a 

copiilor care aşteptau cu nerăbdare ca ele să se coacă si să se poată înfrupta din miezul lor dulce şi 

aromat. De dragul lor oamenii făcuseră o înţelegere şi nimeni nu-şi îngrădea livada, astfel încât copiii 

puteau mânca oricând fructe proaspete după pofta inimii. 

Armonia ar fi fost perfectă dacă printre ei nu ar fi trăit o femeie ciudată şi ursuză, căreia toţi 

îi spuneau Cireşoaia, fără să ştie însă de unde vine acest nume nemaiântâlnit. Ea îşi ducea traiul 

singură într-o casă din vârful unei coline înconjurată de un zid de piatră dincolo de care nici o privire 

nu putea pătrunde. Aici nu era nici o livadă. Doar în faţa casei creştea un pom înalt cu coroana 

ramificată ce rodea nişte fructe fără seamăn pe lume. Primăvara, după ce petalele albe şi gingaşe ale 

florilor se scuturau, pe ramurile lui apăreau nişte bobiţe mici şi verzi ce atârnau perechi, perechi la 

capătul unor codiţe lungi şi subţiri. Apoi creşteau, creşteau, până începeau să se pârguiască. Pieliţa lor 

căpăta o culoare sângerie, miezul devenea cărnos şi zemos cu un gust dulce şi aromat de-ţi lăsa gura 

apă. Oamenii le spuneau „fructele Cireşoaiei”, după numele femeii, sau mai simplu „cireşe”, iar pomului, 

„cireş”. Nimeni nu mai văzuse undeva asemenea fructe şi nimeni nu ştia de unde apăruse pomul în 

curtea Cireşoaiei. Femeia păstra secretul cu străşnicie. Mulţi au încercat să-l cultive aşa cum ştiau ei, 

punând sâmburii cireşelor în pământ, udându-i şi aşteptând să răsară ceva, dar fără folos.  Din 

pământ nu răsărea niciodată nimic.  

Cireşul şi fructele lui aduceau în casa de pe colină bani frumoşi căci faima lor se dusese până 

hăt, departe. Dar nu oricine se putea bucura de gustul acestor fructe  nemaivăzute. Preţul lor era mare 

astfel încât numai cei bogaţi le puneau pe masă. Ele se coceau înaintea tuturor fructelor, iar copiii le 

priveau cu jind, roşii şi cărnoase, printre frunzele crengilor ce se vedeau de după zidul cel înalt de 

piatră. Femeia nu găsea altceva mai bun de făcut cu banii câştigaţi din vânzarea cireşelor, decât să-l 

ridice tot mai sus, ca nu cumva taina să treacă dincolo de el şi cireşul să crească şi în livezile altor 

oameni. 

În vecinătatea zidului se afla o căsuţă sărăcăciosă plină de copii care mai mari, care mai mici, 

pe care-i creştea sora lor mai mare după ce părinţii lor închiseseră ochii pentru totdeauna, plecând în 

lumea fără de întoarcere. Fata muncea din casă-n casă, pe la străini, pentru o bucată de pâine cu care-

şi hrănea frăţiorii. Nu-i vorbă, că poame mâncau destule cu toţii de prin livezile fără garduri. Dar tare 
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ar mai fi gustat şi ei din minunatele fructe ale Cireşoaiei care însă îi alunga din preajma zidului de cum 

îi zărea apropiindu-se.  

Dar iată că într-o zi Cireaşoaia căzu bolnavă la pat. Nu avea pe nimeni, căci nimeni nu-i  

trecuse vreodată pragul casei. Trăise singură cu cireşul ei, înconjurată de zidul din ce în ce mai înalt. 

Aşa că nu avea cine să-i dea un pahar cu apă şi să-i uşureze bătrâneţele. Oamenii erau obişnuiţi cu 

poarta mereu ferecată cu şapte lacăte şi treceau nepăsători, în grabă, spre treburile lor fiecare, gândind 

cu toţii că bătrâna Cireşoaia îşi merita soarta. Doar sora cea mare avea milă de biata bătrână. Fată cu 

suflet bun, îşi făcuse un obicei din a-i lăsa la poartă în fiecare dimineaţă, când pleca la muncă, câte o 

găleată cu apă, iar seara, la întoarcere, câte o bucată din pâinea pe care o câştigase. După o vreme 

bătrâna începu să lase şi ea la poartă câte un pumn de cireşe. Mare fu bucuria fetei, dar şi mai mare a 

frăţiorilor ei. Îşi împărţeau în mod egal râvnitele boabe rubinii şi le mâncau încet, fără grabă, ca să nu 

se termine prea repede. 

Într-o seară, pe când fata se întorcea de la lucru, o găsi pe Cireşoaia în poarta casei. Femeia, 

fără nici o vorbă îi făcu semn să intre, îi puse în braţe un coş mare plin cu cireşe şi-i spuse să le aleagă 

pe cele cu codiţele unite perechi şi să le pună la  urechile frăţiorilor ei ca nişte cercei! Restul cireşelor să 

le mănânce... Apoi, fără să-şi dea jos de la urechi cerceii din cireşe, să sape o groapă în faţa casei lor în 

care să pună toţi sâmburii fructelor mâncate. Cireşoaia nu a vrut, până atunci, să dezvăluie nimănui 

secretul cultivării minunatului pom, de frică să nu aibă concurenţă şi preţul să scadă rămânând astfel 

fără venit. Acum îi părea rău, şi pentru că îşi simţea sfârşitul s-a gândit să dezvăluie şi altora secretul 

cireşului. Şi-apoi era prea bătrână să mai care la piaţă coşuri grele încărcate cu cireşe. Ştia că fata 

noastră dragă n-o s-o lase să moară de foame.           

Fata luă coşul mulţumind bătrânei, se duse acasă şi făcu întocmai cum o învăţase aceasta. Nu 

după multă vreme, în faţa casei sărăcăcioase se ridica un cireş mare, frumos şi plin de roade. Copiii 

făcuseră roată în jurul lui şi priveau uimiţi minunea. Au mâncat pe săturate, neuitând să-şi pună 

cireşe-cercei la urechi şi să mulţumească lui Dumnezeu şi Cireşoaiei pentru bucuria care le fusese dată. 

În fiecare zi, sora cea mare pleca de acasă cu câte un coş plin cu cireşe pe care îl lăsa la câte o casă cu 

mulţi copii, neuitând să le spună şi taina creşterii. În scurt timp colinele s-au umplut cu aceşti pomi şi 

de copii cu cireşe la urechi.  

Vestea s-a răspândit dincolo de hotarele ţării colinelor, care 

de acum se numea Ţara Cireşelor. Veneau acolo, oameni din toate 

cele patru zări şi plecau cu câte un coş cu cireşe pe care îl primeau 

fără bani odată cu secretul înmulţirii minunatului pom. Şi astfel 

cireşul a devenit faimos şi s-a răspândit în lumea largă. Ba chiar şi 

luna iunie, luna în care se coc cireşele, a fost numită de cei bătrâni 

şi de calendarele bisericeşti: „Cireşar”! Cu timpul povestea sădirii 

cireşului s-a mai uitat. A rămas însă bucuria copiilor care şi în zilele 

noastre îşi mai pun cireşe la urechi... şi nostalgia celor mari, care 

atunci când nu-i vede nimeni îşi mai atârnă cerceii copilăriei la 

urechi sau în suflet ca să se poată întoarce în timp şi să retrăiască 

bucuria fără seamăn a acestui obicei.  
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Clasa a VIII-a A 

 Acum patru ani, 24 de elevi din oraș au format un colectiv de nota 10. Și și-au 

promis că vor fi cei mai cuminți și cei mai inteligenți elevi din școală! Stați, stați, stați 

Asta necesită o reformulare.  

 Acum patru ani, 24 de elevi din oraș au format un colectiv de nota 10. Și și-au 

promis că vor fi cei mai năzdrăvani și mai interesanți elevi din școală. Oare am reușit? Ei 

bine, spusele profesorilor confirmă asta.  

 Cum spuneam, totul a început acum patru ani. O mare parte dintre noi ne 

cunoșteam din clasele primare, dar colectivul nostru s-a întregit cu adevărat doar când ni 

s-au alăturat și ceilalți colegi. Am început să ne cunoaștem mai bine colegii, dar și 

profesorii, care păreau adevărați vrăjitori cu inimile de piatră, pe lângă doamna 

învățătoare, care ne iubise ca pe copiii ei. Cu timpul, am văzut cu toții că nu era chiar 

așa, iar acum, după patru ani, timp în care i –am dat pe spate cu inteligența noastră, 

suntem ,,prieteni la cataramă’’. 

 Am început să legăm prietenii, să avem colegi preferați și colegi pe care nu-i 

suportăm, ca fiecare copil. Lucrurile acestea s-au schimbat de-a lungul timpului, dovadă 

că și personalitatea noastră a suferit unele modificări. Chiar dacă prieteniile nu au ținut, 

colegii preferați ne-au dezamăgit, iar cei pe care nu-i plăceam s-au înmulțit, asta ne-a 

ajutat să descoperim ce fel de persoane suntem. Să știm ce apreciem la o persoană și ce 

nu, care este rolul nostru într-o prietenie și cum să ne alegem prietenii în funcție de 

temperamentul și de pasiunile noastre. Dar, doamna dirigintă ne-a învățat cum să fim 

toleranți și uniți. Nu putem spune că am învățat din prima, cum se învață o lecție la 

geografie, căci nici acum nu am fi de nota 10 la acest capitol, dar am făcut progrese 

destul de mari. Avem personalități diferite. Avem pasiuni diferite. Suntem total diferiți. 

Ne acceptăm. Suntem uniți. 

 Nu putem să nu menționăm că n-am fi fost aici fără doamna dirigintă,Monica 

Arion. Chiar dacă o dezamăgim sau nu o respectăm întotdeauna, noi știm că dumneaei 

este cea care ne-a deschis toate porțile, cea care ne-a dat toata șansele, iar sfaturile 

primite nu ne ajută doar acum. Vor rămâne toată viața.  

 Tot pe parcursul gimnaziului, cu ajutorul profesorilor, am descoperit care sunt 

materiile noastre preferate, la ce suntem buni și la ce nu, iar acum, la sfârșitul clasei a 

opta, suntem pregătiți să ne alegem profilul potrivit și să ne legăm evoluția noastră în 

viață de acestea. 
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 Chiar dacă ne-am schimbat foarte mult, știu că 

încă mai păstrăm în noi câțiva stropi din inocența și 

bunătatea pe care o aveam în clasa a cincea, iar 

doamna dirigintă s-a asigurat că asta nu se va schimba 

niciodată. Chiar dacă aruncăm cuvinte fără să ne 

gândim la consecințe, chiar dacă creăm uneori ziduri în 

jurul colegilor, chiar dacă suntem nepoliticoși cu 

profesorii, suntem uniți și ținem unii la alții fără să 

realizăm mereu acest lucru, iar greșelile pe care le 

facem sunt dovada că încercăm. Încercăm să fim cei 

mai buni.  

 Timpul a trecut fără să ne dăm seama. Acum 

suntem toți in pragul adolescenței și schimbările se 

produc din nou. Schimbări în bine, sperăm noi.  

Indiferent unde ne vom duce, indiferent de drumurile 

pe care le vom urma, vom păstra în sufletele, dar și în 

mințile noastre învățăturile din gimnaziu și ne vom aminti cu drag de ele. 

 Acum patru ani, 24 de elevi au format un colectiv de nota 10. Și asta va rămâne 

mereu așa.  

Adriana Piciorea 
Clasa a VIII-a A 
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În excursie la sfârşitul clasei a IV- a 
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   CLASA a VIII-a A LA  ÎNCEPUT DE DRUM 

Prima zi de şcoală…... 
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Participarea la proiectul  “Viața... o poveste” ne-a oferit prilejul unor 

experiențe inedite.  

Elevele Adriana Piciorea și Făcăleț Bianca au intervievat personalități 

prahovene pentru a le descoperi poveștile de viață. Interviurile au fost 

publicate într-un număr special al revistei “Cutezătorii” și, în cele ce 

urmează, vă vom prezenta unul dintre acestea.                                              

Lecția     

 Elev Făcăleț Bianca-Ioana 

Liceul ,,Simion Stolnicu”, orașul 

Comarnic 

Profesor coordonator Arion Monica 

 

Pe holurile Liceului “Simion Stolnicu” 

din Comarnic, o reîntâlnesc pe fosta mea 

profesoara de biologie, Pol Georgeta, profesor 

pensionar de o frumusețe fizică și sufletească copleșitoare, pe care am rugat-o să ne spună 

câteva cuvinte despre propria viață. 

R.: Înainte de toate, ce ați putea să ne spuneți despre dumneavoastră?  

P.G.: Sunt un om care și-a găsit menirea pe acest pământ ca profesor de biologie, 

menire pe care starea de sănătate mi-a permis să o împlinesc câțiva ani buni și după 

pensionare. Sunt un om fericit pentru că, în ceea ce privește profesia, am făcut o alegere 

corectă, ce mi-a adus nenumărate satisfacții. Fetele mele, căci am două fete minunate, îmi 

amintesc mereu cât de recunoscătoare ar trebui să fiu pentru că am avut ocazia să fac, în 

această viață, ceea ce îmi place.  

R.: De ce credeți asta? 

P.G.: Pentru că m-am simțit întotdeauna apropiată de elevii cărora am încercat să le 

dezvălui tainele Universului. Am știut și să-i ascult și să le fiu alături cu o vorbă bună 

atunci când a fost cazul. Am făcut și fac cu drag tot ceea ce este legat de școală, tocmai de 

aceea sunt și astăzi aici. 

R.: Există și alte aspecte pe care vi le-a oferit destinul pentru care vă simțiți 

recunoscătoare? 

P.G.: Am rămas văduvă de tânără, cu doi copii pe care a trebuit să-i cresc singură, 

așadar nu am avut prea mult noroc, din acest punct de vedere. Singura consolare este că 

fetele au crescut frumos, ajungând adulți responsabili cu familii frumoase. Am considerat 

însă că cel mai mare noroc al vieții mele este că m-am născut fiica părinților mei. Acest 

lucru mi-a marcat viața în sensul cel mai bun al cuvântului pentru că părinții mei au fost 

niște oameni de excepție, pe care i-am iubit necondiționat, copil sau adult. Mama si tata 

mi-au marcat viața. 
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R.: De ce spuneți asta? Există vreo întâmplare ? 

P.G.: Da. Tatăl meu a participat activ la cel de-al Doilea Război Mondial. După 

șase ani de absență, a putut să spună că, deși a fost acolo, nu a omorât pe nimeni, iar acest 

lucru mi s-a părut cu adevărat minunat, mai ales că urăsc orice formă de agresiune. Pot 

spune așadar că tata a fost un om deosebit. 

R.: Vă răsfăța? Vă făcea cadouri? 

P.G.: Să-ți povestesc un episod! Am absolvit Liceul „George Enescu”, din Sinaia, 

cu media zece. Am avut zece pe linie la toate materiile, de aceea am fost admisă la 

facultate fără examen. Tata mi-a spus „Bravo!”și asta a fost tot. Eu am fost tare mulțumită 

pentru că nu așteptam nimic altceva de la el. Îmi dăduse posibilitatea să merg la studii și 

asta a fost mai mult decât suficient. Am aflat apoi că scrisese o poezie în cinstea reușitei 

mele, lucru care m-a bucurat nespus. Am încercat să fac acest lucru și cu fetele mele.    

Le-am explicat că rezultatele bune pe care le obțin la examene sunt pentru ele, că nu 

trebuie să ceară bani sau daruri pentru note sau examene promovate. 

R.: Au existat certuri în familie, între părinții dumneavoastră? 

P.G.: Tatăl și mama mea se respectau reciproc. Nu i-am auzit niciodată certându-se, 

deși sunt conștientă că nu există familie în care să nu apară discuții. Pe noi, copiii ne-au 

protejat de aceste discuții, de aceea am avut o viață foarte liniștită. Părinții mei au fost 

împreună 64 de ani. Chiar și la bătrânețe, tata era galant și îi făcea mamei cadouri. Acesta 

este motivul, pentru care atunci când cineva se căsătorește, îi fac o singură urare: „ Să 

aveți o căsnicie lungă și fericită ca a părinților mei!” 

R.: Încă de la prima întâlnire am remarcat eleganța dumneavoastră impecabilă, felul 

desăvârșit în care vă asortați hainele și accesoriile. Au avut părinții un rol în această 

privință? 

P.G.: Eu mult mai târziu mi-am dat seama că am moștenit atitudinea de la tatăl 

meu. Era un bărbat înalt, elegant, care niciodată nu a ieșit din casă, nici măcar până la 

piață, adică la trei-patru minute de casă, fără să fie îmbrăcat impecabil -costum, cravată, 

pălărie. Mult timp nu am fost conștientă că-l moștenesc. Mai târziu, mi-am dat seama că, 

dacă mă cheamă cineva la poartă, nu ies fără să mă aranjez puțin.  

R.: De ce? 

P.G.: Îmbrăcându-te elegant, îl respecți nu doar pe cel cu care te întâlnești, ci chiar 

pe tine însuți. Vă sfătuiesc să faceți la fel, așa cum mi-am sfătuit și fetele: „Fiți frumoase 

și zâmbiți, chiar dacă uneori aveți și probleme!” 

R.: Dacă ar fi să schimbați ceva, care ar fi acel lucru? 

P.G.: Sincer, aș schimba doar un singur lucru: accidentul soțului meu sau moartea 

surorii mele mai mari, în rest sunt mulțumită. Poate, cândva, voi reuși să scriu o carte… 

cine știe? 

Am lăsat-o pe doamna profesoară la școală, nu fără a-i admira încă o dată chipul 

blând și ochii în care puteai citi nostalgia, dar și fericirea, împlinirea. Am plecat de la 

această întâlnire cu încă o lecție învățată, o lecție despre eleganță, modestie, respect, 

iubire.  
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În iunie 2018, elevii clasei a III-a A, împreună cu părinţii şi doamna 

învăţătoare au făcut o frumoasă excursie pe ruta Comarnic, Făgăraş, Sibiu, 

Valea Zânelor. 

       Nu numai că s-au dovedit a fi nişte copii cuminţi, buni colegi care au avut 

grijă unul de cetălalt, atmosfera fiind  una de vacanţă  pe tot parcursul excursiei, 

dar au fost şi foarte interesaţi de tot ceea ce au văzut, au pus înrebări, au 

ascultat cu atnţie toate indicaţiile ghidului. 

                                                                                          LA CETATEA FĂGĂRAŞULUI 
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                                                               VALEA  ZÂNELOR 

   

                    SIBIU 
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CONCURS INTERNAŢIONAL DE PORZIE ,,MARTHA BIBESCU” 

 

  Asociaţia culturală ,,Lespezi 2004” condusă de poetul comărnicean 

Vasile Ciutacu, în parteneriat cu Primâria oraşului Comarnic, a organizat în 

peroiada 13-15 iulie 2018  Concursul internaţional de poezie ,,Martha 

Bibescu” ce a cuprins şi o serie de alte evenimente culturale cu un puternic 

impact  asupra celor prezenţi. 

         Au paricipat la nanifestări diverse asociaţii 

culturale şi o serie de personalitîţi ale culturii 

româneşti. 

          Bineţnţeles, elevii Liceului ,,Simion 

Stolnicu” din Comarnic au fost printre cei 

care i-au încăntat pe cei prezenţi cu 

programele artistice prezentate-   şezători şi 

scenete istorice, poezii dedicate Unirii de la 

1918. 

     Iată căteva imagini de la una dintre  

activităţile de la Schitul Lespezi- Posada, loc 

binecuvântat, încărcat de istorie şi  credinţă. 
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 În peroiada martie- august 2018 Liceul ,,Simion Stolnicu” a organizat Festivalul- concurs 

regional ,,Lumea lui Făt- Frumos”, proiect ce a avut o primă etapă , cu participare directă, ce a 

cuprins un festival de teatru cu şi pentru copii 

şi o a doua etapă ce a cuprins un concurs de creaţie plastică şi creaţie literară. 

Iată câteva din creaţiile participanţilor: 

Poveste de demult... 

Pământ dobrogean, pământ de culoare antică, încleştat între Dunăre şi Mare, păstrător cu 

sfinţenie al semnelor trecerii omeneşti. Taine tulburătoare, lupte, măriri şi decăderi, ascunde 

pământul dobrogean. 

La hotarul dintre mare şi pământ, apa verde-albastră, calmă sau înverşunată, atinge 

pământul în dans de valuri, spălând speranţe, dragoste, ură, blesteme, iar vântul schimbător 

între nord şi sud, adună nori de nisip şi praf acoperind pe muzici şi tonuri trecutul, legendele... 

Pe drumul spre Mangalia, aproape de Costineşti, călătorul trece pe lângă Schitu, un sat mic, 

cu oameni paşnici şi case rare. Astăzi aşezare pierdută între perlele litoralului românesc, aproape 

neobservată a fost cândva vatra unor pescari şi crescători de animale. 

Aici merg în vacanţe şi cutreer locurile încărcate de poveste. Nu le cunosc dar ard de 

nerăbdare să se lase seara şi la gura sobei să-l rog pe bunicul sa-mi mai spună o poveste de prin 

părţile locului. Bunicul e bătrân dar şi el ca şi mine asculta poveştile spuse de tatăl său. Zâmbeşte 

în colţul mustăţii, îşi dă cu mâna prin parul alb şi îşi aruncă privirea spre tavan parcă căutând 

amintirile acolo apoi începe a povesti calm şi cu blândeţe. 

Dincolo de capul satului, spre miazăzi, lângă lacul cu apă dulce, între mare şi codrul 

Neptunului, prin darul regelui Ferdinand a fost zidită Mănăstirea ,,Sfânta Elena de la mare”. Pe 

lângă mănăstire, regele a dăruit călugărilor care trăiau acolo, pământ, păşuni şi pădure din codrii 

Neptunului. În dreapta mănăstirii, călugării au săpat o fântână adâncă cu apă limpede, unde 

sătenii luau apă şi adăpau animalel. Satul era deseori călcat de tâlhari care luau cu ei agoniseala 

oamenilor. Din pădurile dese a venit şi Luca un tâlhar fără milă şi a răpit-o pe Elena, o fată bălaie 

care aştepta să se mărite cu Ilie fecior bun din sat. Elena a scăpat şi a iesit din codrii cei întunecaţi 

dar sufletul ei era mai întunecat. Parcă s-a stins , parcă s-s rupt în două.nici foamea şi nici frigul 

nu o mai chinuiau, Elena mergea spre nicăieri. Suflul rece adus de vânt îi flutura ia zdrenţuită. Nu 

a mai avut curajul să intre în sat şi s-a oprit lângă fântâna călugărilor.  

În cădere, petice din ie rămân martore mute agăţate în pietrele fântânii. 

Ilie a căutat-o noaptea în pădure, în jurul satului, iar spre dimineaţă s-a oprit prăbuşit la 

fântâna mănăstirii. Astrigat-o, dar i-a răspuns un ecou rece şi martore la tragedie s-au arătat 

petele albe ale cămăşii Elenei.  

A alunecat uşor spre ea şi spre adânc în speranţa regăsirii... 

Am ascultat captivată povestea bunicului, care m-a copleşit, m-a sufocat de emoţie. Se uită 

în ochii mei şi o lacrimă îşi face loc în barbă. L-am întrebat dacă pot să văd locul şi mi-a zis că 

mănăstirea nu mai există,a fost dărâmată de comunişti şi călugării prigoniţi care încotro.Au 

rămas mărturie doar două trepte ce amintesc intrarea în mănăstire şi pietrele fântânii secate. 
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Curioasă şi din dorinţa de a şti mai multe am vrut să aflu cine au fost comuniştii, ce erau ei, 

de ce s -au purtat aşa. Bunicul cade pe gânduri, soarbe o picătură de apă şi mă pofteşte la 

culcare. Îmi va spune, dar asta e altă poveste… 

Cheşcă Rebeca 

Clasa a II - aŞcoala Gimnazială ,,Tudor Arghezi” 

Loc. Năvodari, Jud. ConstanţaProf. Înv .primar Leucă Daniela Carmen 

 IONESCU ANDREEA, CLASA II B, ŞC. GIMN. ,,SF. CONSTANTIN   

                                                                                   ŞI ELENA, BUCUREŞTI, COORD. GHIOCEL NICOLETA 

 

LEFTER FILONIA ,, CLASA IV, C.Ş.E.I.   

                                                                     ,,ALEXANDRU ROŞCA”, PIATRA NEAMŢ, NEAMŢ, COORD. LUCA ANA  

ŞIMON ROXANA,, CLASA II, ŞCOALA PRIMARĂ    

                                                                     RIŞCULIŢA, HUNEDOARA, COORD. CEAN BIBIANA  
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DIACONU DENISA,, CLASA VII, ŞC. GIMN.    

                                                         ,,ELENA DOAMNA”, TECUCI, GALAŢI, COORD. MUNTEANU IULIANA  

 

PETRE SEBASTIAN , CLASA IV ŞC. GIMNAZIALĂ  

                                                              LILIEŞTI, BĂICOI, PRAHOVA,  COORD, CHIRU ALINA  

 

STĂNGESCU DANIEL, CLASA III, SC GIMN. ,,B.P.  

                                                      HASDEU”, CÂMPINA, PRAHOVA, COORD. SĂBĂNGEANU ADINA 
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NICOLAE GABRIEL MARIN, CLASA III, LICEUL   

                                             TEORETIC ,,ŞERBAN VODĂ”,  SLĂNIC, PRAHOVA. COORD.  BĂDULESCU MARGARETA 

 

STĂNICĂ ADRIANA, CLASA IV B ŞC. GIMN.  

                                                 ,,ELENA DOAMNA”, TECUCI, GALAŢI, COORD GÎŢĂ IONICA 

  

LLuummeeaa  ddee  ddiinnccoolloo  aa  dduullaappuulluuii  ddiinn  ccllaassăă  șșii  ppeerriippeețțiiiillee  ddee  aaccoolloo 

  
Într-o vară, nu foarte demult, în orașul Beruni trăia familia Day: părintii, un băiețel pe 

nume Filip și sora lui Kate. Dimineață au mers la școală. Primele doua ore fuseseră plictisitoare 

dar următoarea oră era educația fizică. În pauza elevii se îmbrăcară gata de plecare. Kate, se 

îmbrăca mai greu, iar Filip o aștepta câteva minute. După ce termină, băiatul alergă spre ușă 

pentru a o deschide dar aceea era închisă. Doamna plecase și neștiind că a rămas cineva, închise 

ușa. Filip se întoarse și zise: 

 - Ușa este încuiată! Suntem blocați în clasă o oră. 

 - Off! Este numai vina mea! Dacă m-aș fi îmbrăcat mai repede! Spuse fata cu o voce 

plângăreață. 

 - Nu-i nimic surioară, hai să nu ne mai gândim la asta. Să facem ceva că... 

Nu termină ce avea de spus și zise: 

 - Să vedem ce lucruri sunt în dulapurile doamnei învățătoare! Spuse fata cu un ton 

bucuros. 
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 - Ok, umblă tu în dulapul mijlociu iar eu în cel mare! Haide mai repede. 

Filip deschise ușa dulapului și, văzu un teanc de cărți de jos până sus în dreapta și în 

stânga. Kate se plictisi să se uite în dulap așa că merse la Filip. Băiatul întinse mâna pentru a simți 

sfârșitul dulapului dar în zadar. 

 - Hai să intrăm! 

 - Ești nebun?! Cum să intrăm acolo!! Deși și eu sunt curioasă! 

 După câteva clipe, cei doi copii erau în dulap. Lăsaseră ușa între-deschisă pentru că li se 

părea o prostie să fi înăuntru și să-ți închizi ușa după tine. Continuară să meargă tot mai 

entuziasmați, ținându-se de mână. La un moment dat călcară pe ceva rece și puțin umed. După 

aproape un minut ceva îl lovi pe Filip în frunte. 

 - Au! Ce nai... 

Nu continuă și Kate simți ceva: 

 - Au ceva m-a înțepat în braț! 

Un strop de lumină le iesi în cale și cei doi copii alergară să vadă ce este în față. Într-un 

final ieșiră din dulap și... O lume minunată le stătea în față. Copacii, ape, munți la mii de 

kilometri de ei și câteva insecte și flori... dar nu era niciun animal sau măcar vreun om. Merseră 

câțiva pași și din tufișuri apărură doi pitici. Unul dintre ei avea un fel de căciulă (știți la ce mă 

refer dacă v-ați uitat la Albă ca Zăpada și cei șapte pitici. Celălalt avea o barbă lungă gri, și ține în 

mână o sabie, un scut și o armură. Al doilea pitic ținea în mână un lănțișor de care era prins un 

bidonaș cu o licoare magică și un arc cu zece săgeți care dacă le aruncai îți venea înapoi. 

 - Bună! Am auzit de voi în cărțile cu povești! zise Filip uluit. 

 - Poftim! I-a aceste daruri de la noi! 

Filip se-mbrăcă cu armură, lua scutul și sabia. 

 - Ia-le și pe ale mele! spuse o voce mai răgușită întinzându-le spre Kate. 

 - Mulțumesc! Dar ce face sticluța? De fapt ce este în sticluță? 

 - În primul rând eu îi zic bidonaș tu poți să-i spui cum vrei. În al doilea rând, este o licoare 

magică care poate vindeca răni sau boli de orice fel. 

 - Pădurea în care ați fost și în care suntem se numește VEȘNICVERDE A COPACILOR ȘI A 

RÂURILOR. Zic asta pentru că acolo trăiesc Copalisiile în copaci și în râu Apelistrii și Apestrițe. Ei 

sunt… 

 - Mai lasă și pe altcineva să vorbească! zise piticul cu căciulița portocalie. Așa... ei sunt... 

ei sunt niște zei și zeițe ale pădurilor și a râurilor. Acum că am terminat de vorbit să ne 

îndreptăm spre castelul Seyr Plevăll cât mai repede. După ce merseră ceva vreme piticii începură 

să se certe cât pe-aci să se bată. 

 - Opriți-vă, mă enervează cearta voastră! 

Atunci Filip puse scutul între ei doi. 

 - Rege bun, nu glumă, știe să oprească! 
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Băiatul nu înțelesese așa că merse ai departe. Într-e timp li se făcură foame și piticii îi 

spuseră lui Kate că ea poate să ia mere din copac cu arcușul si săgeata. Fata se uită la ele 

și...trase. 

 - Foarte bine! Dintr-o lovitură patru mere. O să fii o arcașă foarte bună maiestatea ta! 

 - Mulțumesc! 

După câteva minute ajunseră la castelul Seyr Plevall. Intrând acolo, prin niște coridoare, 

ajunseră la ușile sălii mari - Marea Sală a Tronului.  

Filip și Kate vrură să deschidă ușa, dar băiatul o opri și îi spuse că încă nu au făcut 

cunoștință.  

 - Cum vă cheamă piticilor? 

 - Eu mă numesc Kate Dye, iar el este fratele meu mai mare, doar cu un an, pe nume Filip. 

 - Pe mine, spuse piticul cu barbă gri-negru, mă cheamă Nastrin. Iar pe piticul cu căciuliță 

portocalie îl cheamă Trukys! Haide să intrăm! 

Kate deschise ușa, toți intrară și se înclinară în fața regelui Urs, la vederea coroanei 

dintre urechile sale.  

 - Bine ați veni în ținutul Bestory!  Primește coroana, rege și regină! Vă așteptam de mult 

timp! 

 - Ceeee?! Asta e nebunie!Dar cu siguranță vreau să devin regină, spuse Kate. 

Filip se duse și îngenunche în fața ursului, alături de Kate.  

 - Acum, vă încoronez Rege și Regină a Bestoryului! 

 - ”Hip-hip-ura!” se auziră glasurile de încă două ori. 

După câteva luni, bestoryenii se confruntară cu ceva probleme. La sudul ținutului, un 

rege pe nume Mestro vroia să cucerească nordul (adică ținutul Bestory), pentru că avea doar o 

țară numită Casmenon.  

Regele Filip cel înțelept și Regina Kate cea maiestuoasă trebuiau să țină sfat cât mai 

repede, ca nu cumva Mestro și Cosmanienii să atace Bestoryul. Toți erau în sala tronului 

așteptând să înceapă sfatul.  

 - Bun venit, mari luptători! Regele Filip cel Înțelept a decis că trebuie luate măsuri dar 

înainte de asta trebuie scrisă o scrisoare, pentru a fi trimisă la regele Mestro! 

 - Bun venit, bun venit... aș vrea să vină în față ființa pe jumătate pitic, pe jumătate 

vrăjitor! Vă rog! 

Urmă o clipă de tăcere, apoi cineva sparse liniștea și spuse: 

 - Majestățile voastre, mă bucur să vă văd. Eu mă numesc Mistubyshi. Sunt la dispoziția 

dumneavoastră! 

 - Așează-te la masă, dragul meu! Ai cumva la tine un toc de cerneală și ceva de scris? 
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 - Desigur că am, Majestatea noastră! Și ce voi scrie? Aaaaaa.... o scrisoare către Mestro, 

desigur... 

 - Începe să scrii, zise Filip. ”Dragă Rege Mestro. Pământurile de la sud sunt ale 

Dumneavoastră. Totul de acolo este al vostru. Dar cu părere de rău vă informăm că noi ne iubim 

țara” 

 - Ai scris?...  „Ne iubim... țara și ...” da... în continuare...? 

Așa... ”și nu o vom da. Aș vrea din tot sufletul, ca Rege al Bestroyului să face tratat de pace între 

ținuturi. Singurele condiții vor fi: Am vrea ca în următorii ani să nu mai intrați în ținutul nostru, 

de fapt...niciodată. Să nu ne mai distrugeți Copalisiile și să nu ne mai secați râurile unde trăiesc 

Apelisiile și Apelistri! Astfel încât să revină natura la normal!  

Cu drag și istețime,  

Regele Filip!” 

 - Mulțumesc că ai scris Mistubyshi! 

 - Cu mare plăcere Maiestate! Acum mă întrebam pe cine veți trimite să ducă scrisoarea? 

 - Chiar la asta mă gândeam acum. Să vină în față cei mai curajoși luptători neînfricați! 

 - În față ieși un șoarece cu sabia în mână – atunci toți începură să chicotească. Urmă apoi 

un urs, un leu (cel mai neînfricat), un lup de vreo doi metri, doi leoparzi, un veverițoi și o bufniță. 

 - Suntem aici, Rege Filip! 

 - Acum voi alege doi luptători care vor duce scrisoarea. Să vină în față leul și șoarecele. 

 - Da Rege, venim! 

 - Luați scrisoarea și porniți! 

După câteva minute plecaseră. Între timp au mai ținut sfat cine va lupta în război dacă 

regele nu acceptă scrisoarea.  

A doua zi scrisoarea era în mâinile lui Mestro (nu pot divulga ce s-a întâmplat, pentru că 

este un secret.) Leul și șoarecele fusese prinși dar peste noapte făcuseră o groapă în pământ și 

scăpaseră.  

Dintr-odată, la castelul Seyr Plevall ușile aproape ieșiră din țâțâni, dar le-a salvat Regele și 

Regina, singurii care aveau mâini.  

 - Ce tot se întâmplă? De ce distrugeți ușile?! 

 - Messt-r-o, Me-e-estro vine cu două sute de luptători zise chițăiosul. 

 - Leule, adu armată: cincizeci de pitici, trei din cei mai buni vrăjitori, douăzeci de 

leoparzi, zece lei, armată de șoareci maxim cinzeci și cei patru centauri! Haide, repede!! 

Peste o oră toți mergeau prin pădurea prin care venea regele Miraz. (Cel mai ciudat 

lucru, era că pădurea era pe un deal). Toți bestroyenii erau ascunși în copaci, iar șoarecii în 

scorburi. Din depărtare se auzi un corn suflat de un oștean. Toți se pregăteau să înceapă.  
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Mestro intră în pădure și ... începe bătălia. Filip se luptă cu regele, Kate cu câțiva oșteni ajutată 

de șoareci, iar ceilalți se luptau cu oamenii din armata regelui. După ce Kate și șoriceii 

terminaseră se duseră să ajute piticii. Mestro încă se lupta cu Regele Filip cel Înțelept. Regele 

Bestroyului spuse:  

 - Acum și pentru ultima dată! Îi zbură sabia (lui Mestro) și începu să creadă că trebuie să 

se predea. 

 - Haideți oștenii mei, să plecăm! Regele Filip și Regina Kate câștigaseră lupta. Bucuroși se 

întoarseră la Seyr Plevall cu luptătorii rămași și dăduseră un banchet. Peste câțiva ani de pace 

deplină se auzi în același ținut că un ren alb ca laptele putea îndeplini dorințe. Așa că Regina Kate 

și Regele Filip se duseră la vânătoare. 

Ajunseră la pădurea veșnic verde a copacilor și râurilor.  

 - Filip, mi se pare cam cunoscută pădurea asta. Ție, nu? 

 - Ba da. Hai să intrăm! 

Intrând în pădure legară caii și intrând tot mai adânc au ajuns la o peșteră neagră.  

 - Să intrăm? 

 - Eu aș vrea, spuse Filip. 

 - Bine, cum zici tu. 

 - Hai, repede! 

Intrară ținându-se de mână și .... ce să vezi? Clasa lor, obișnuită și plină de lumină aștepta 

sunarea clopoțelului.  

 - Filip!! Exclamă Kate. Nu îmi vine să cred că.... că... am ajuns. Nici nu s-a sunat. Am stat 

ca regină acolo și mi s-a părut o veșnicie. 

 - Super! Hai să ne așezăm în bănci, dar o să îmi fie dor de Bestory, spuse Filip, 

 - Da... și mie.... dar uită-te la ceas. O să se sune. 

Chiar atunci se sună și ușa se deschise, apoi intrară copii. Totul revenise la normal.  

 

  Sarrah Bianka Costea, clasa a IV-a C, 

Scoala Gimnaziala “ Constantin Platon”, Bacau 

Coordonator : Prof. Inv. Primar Docuta Adriana 
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MINA CIPRIAN, CLASA III, LICEUL TEORETIC ,,ŞERBAN VODĂ”,  SLĂNIC,  

                                        PRAHOVA, COORD. BĂDULESCU MARGARETA 

PĂRĂU DENISA, CLASA III,  ŞC. GIMN. ,,HOREA”, CLUJ-  

                                                                      NAPOCA, CLUJ, COORD. GONCAN STELA 

,,COPIII PE SCENĂ” 
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 DOBROGEA  

 În incinta Mănăstirii Dervent din 

sudul Dobrogei,  există o piatră despre care 

se spune că e făcătoare de minuni și că ar fi 

crescut din pământ, ba mai mult, continuă 

să crească în mod uluitor în fiecare an! 

Conform legendei, aceasta a apărut pe locul 

unde a fost martirizat un ucenic al Sfântului 

Andrei, apostolul lui Iisus, cel care i-a 

creștinat pe daci și, prin ei, pe români. Iar 

ceea ce o face să crească, susțin 

credincioșii, ar fi lacrimile oamenilor bolnavi care vin să se roage aici. Cu câțiva ani în urmă, 

după ce din ea a dispărut o bucată destul de mare, s-a luat decizia să fie protejată de sticlă, 

lăsându-se doar o mică deschizătură prin care poate fi atinsă de enoriași. Hoțul, de urma 

căruia n-a dat nimeni, a returnat însă, după șase luni, bucata de piatră furată; a lăsat-o la 

poarta mănăstirii într-o pungă, alături de un bilet 

pe care scria că sperase ca piatra să-i aducă noroc, 

dar îi adusese numai necazuri…                     

             În apropierea 

Mănăstirii Dervent se mai află un loc de interes 

pentru credincioși: Izvorul Sfântului Andrei Se 

spune că apostolul a lovit pământul cu un toiag și 

în locul acela a izvorât apă. Pe timpul dictaturii 

ceauşiste izvorul a secat, dar a reînceput să curgă 

după 1990, motiv pentru care a fost amenajat.

                      Între 

Dervent și Constanța se află și Peștera Sfântului Andrei Despre Sfântul Andrei se spune că a 

venit în Dobrogea pentru a-i creștina pe 

daci, cam prin anul 50 d.Hr., și ar fi stat în 

peștera care astăzi îi poartă numele.         

      De 

la peșteră, revenind pe drumul spre 

Constanța, vă puteți opri la cetatea și 

monumentul Tropaeum Traiani, de la 

Adamclisi. Acestea au fost contruite de împăratul roman Traian, după victoria pe care a 

repurtat-o împotriva dacilor în anul 102 d.Hr.                        

https://www.libertatea.ro/ultima-ora/pestera-sfantului-andrei-loc-de-pelerinaj-223153
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       La 6 km de comuna Niculițel și 35 km 

de Tulcea se află Mănăstirea Cocoș, la 

baza unui deal acoperit cu o pădure de tei. 

Numele așezământului pornește de la o 

legendă: se spune că într-o noapte, demult, 

s-a auzit un cântec de cocoș de munte și o 

bătaie de toacă. Locul cerea o mănăstire, 

lucru care s-a și întâmplat.        

 Mănăstirea Cocoș este vizitată de foarte mulți credincioși, pentru că adăpostește 

rămășițele pământești a patru martiri din secolele III-IV, care au fost decapitați în perioada 

prigoanei romane împotriva creștinilor și înhumați inițial într-o criptă descoperită la Niculițel 

în 1971. În fiecare an, între 2 și 4 iunie, osemintele martirilor, considerați sfinți aducători de 

ploaie, sunt purtate într-o procesiune religioasă pe o distanță de 25 de kilometri, de la 

Mănăstirea Cocoș la Isaccea, 

locul unde au fost decapitați, 

apoi la Niculițel, locul unde au 

fost înhumați cu 1.600 de ani în 

urmă; adastă acolo o noapte, 

timp în care se ține slujba de 

priveghi, după care sunt duse 

înapoi la Mănăstirea Cocoș. 

  La câțiva 

kilometri depărtare de 

Mănăstirea Cocoș se află un alt 

lăcaș religios, Mănăstirea Celic 

Dere. Numele înseamnă, în 

limba turcă, râul de oțel și vine de la pârâul din apropiere. Mănăstirea Celic Dere are în curte 

o moară de vânt autentică. Aici se află singura biserică dublă' din România: sub lăcașul de cult 

se află o altă biserică, mai veche, cu hramul Izvorul Tămăduirii, care a servit un timp ca 

paraclis de iarnă.                                                                   

 În paraclisul mănăstirii, pe partea stângă, lângă altar, se găsește icoana Maicii 

Domnului Făcătoare de Minuni, îmbrăcată în argint și poleită cu aur, care a scăpat de două ori 

din foc. Iocana a aparținut unei familii de credincioși din comuna Nărușăi, județul Ismail, de 

unde și numele Maica Domnului Nărușaiscaia. Icoana a rămas neatinsă de flăcări în incendiul 

care a mistuit casa acestei familii. Unul dintre moștenitori, părându-i icoana veche, înnegrită, 

neinteresantă, a pus-o în cuptor, să ardă, dar flăcările au izbucnit în afară, iar icoana a rămas 

intactă. Văzând minunea, a luat icoana și a așezat-o în camera cea mai curată. În ziua Sf. 

Învieri, el a văzut o rază de lumină în jurul icoanei și a auzit un glas: „Duceți-mă la fecioare!” 

Atunci în Basarabia erau fecioare care primeau învățătura călugărească de la arhimandritul 

Athanasie, ctitorul Mănăstirii Celic-Dere. După eliberarea Dobrogei, icoana a fost adusă în 

mănăstire și primită cu mult alai. Și-a arătat din nou puterea, fiind tămăduiți imediat doi 

călugări peste care se trecuse cu icoana. A mai făcut și alte minuni, aducând ploi în timp de 

secetă mare. Astăzi, icoana este așezată în naos, pe peretele din stânga, în fața altarului.  În 

Biserica Mare a Mănăstirii Celic - Dere se află Icoana Mântuitorului Iisus Hristos „ care se 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ismail
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curăță singură”, În contextul conflictelor ruso-turce de la începutul secolului al XIX-lea, 

aproximativ în anul 1816, a sosit pe aceste meleaguri un ostaș din armata austro-ungară, care 

avea asupra sa această icoană. Găsind aici un grup de călugări, a dat icoana unui părinte, 

zicându-i: „ Părinte, țineți această icoană! Dacă Sfinția Voastră nu veți trăi până la sfârșit, cei 

ce vă urmează să păstreze această icoană. Să aveți mare evlavie, că prin ea se va săvârși o 

mare minune. Această icoană o vedeți că este neagră, dar până la urmă se va lumina toată, se 

va curăța și ochii Mântuitorului, care-i vedeți că sunt închiși, se vor deschide”. În partea 

stângă a catapetesmei se află icoana Maicii Domnului Eleusa, Îndurătoarea sau Grabnic 

Ajutătoarea. Icoana este pictată pe lemn și a fost adusă de la Sfântul Munte de arhimandritul 

Atanasie înainte de 1877. Maicile din această mănăstire au o evlavie deosebită la această 

icoană, păstrând în amintirea lor un moment deosebit de important din viața mânăstirii, acela 

în care, însăși Maica Domnului, prin această icoană, le-a încredințat de permanenta Ei purtare 

de grijă. Maicile spun că au auzit un glas din această icoană prin care Maica Domnului le 

spunea; „ Eu sunt stareța voastră, nu vă temeți”.       

 Sursa:https://www.libertatea.ro/stiri/stiri-interne/manastiri 

           Pe drumul de întoarcere spre Constanța se face, la un moment, o cale la dreapta, către 

Casimcea; de acolo, continuați spre Cheile 

Dobrogei. Acestea se află pe versantul drept 

al Văii Casimcea, la aproximativ 45 km Nord-

Vest de Constanța. Accesul se face numai cu 

mașina. Cheile Dobrogei sunt declarate 

rezervație și, teoretic, cățărarea este interzisă 

în zonă. Calcarul din care sunt formate 

reprezintă niște rămășițe de atoli, ceea ce 

justifică forma semirotundă a pereților, care 

sunt orientați est-vest și nu au o înălțime mai 

mare de 40 de metri. Expedițiile speologice au dus la descoperirea unui număr mare de peșteri 

în zonă, peșteri de dimensiuni reduse, dar de o importanță istorică deosebită. De exemplu, în 

peștera La Adam s-a descoperit un sanctuar al zeului Mitra (sec I-II î.Hr.). În peștera Liliecilor 

de la Gura Dobrogei s-au găsit unelte care atestă existența oamenilor în zonă încă din 

Paleoliticul inferior. Iar în peștera Casian se spune că a sălășuit cuviosul Casian Romanul, 

sărbătorit în calendarul creștin-ortodox pe 28 februarie.  ]În afara acestora, de o frumuşeţe şi 

valoare deosebită sunt şi peştera  

Adăpostul Rândunelelor, peștera Mare 

din Chei, peștera Aven, peștera, peștera 

Babei, peștera de la cariera nouă și 

peștera de la Mireasa.             

 Tot în Dobrogea, în Munţii 

Măcin, se află Sfinxul din Dobrogea,, ce 

pare : chipul unui bărbat îngândurat, cu 

riduri şi cu fruntea îndreptată spre 

pământ. 
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