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De ziua mea cu prietenii mei

Totul a început într-o zi de toamnă destul de înnorată dar
nu asta conta conta că era ziua mea era ziua în care făceam
10 ani vârsta asta îmi place.
M-am dus la coafor mi-am făcut o coafura care mă
reprezintă care mereu am așteptat sa mi-o fac nu mai
aveam răbdare de când am găsit poza pe net.La acel salon
am avut o surpriză și a venit o fată și mi-a făcut un superb
machiaj care se asorta cu ținuta mea.
Eram îmbrăcată într-o rochie albă cu steluțe argintii din
Spania o geacă de blugi albastră tot din Spania pantofi negrii
și câteva accesorii primite de la o colegă de serviciu a mamei
mele un lănțișor o brățară și cărcei argintiu cu blue.
Apoi am mers
după tort.Avea
ciocolată cremă
de cocos și câteva alune de pădure.Era în formă de paletă și o
pensulă care îmi reprezintă pasiunea pentru arta.Și câteva
culori pentru a da viață tortului.

Mama mea
împreună cu fratele
meu și cu mine am
luat copii din parc
pentru a merge la
Hotelul Rusu unde
lucrează mama
mea.Eu eram um
pic tristă deoare
mama mi-a zis că
nu mai pot face
aranjări în sala în
care îmi țineam
ziua pentru că era
prea scump.Când în
sfârșit ajunseserăm

la ușa sălii care era închisă..Când am deschis-o am avut o surpriză extraordinară.Scaunele erau îmbrăcate în
mătase turquaz cu niște fundițe mov..așa cum îmi doream!Masa era acoperită cu o față de masă turquaz
cu un ghiveci de flori fals mai mult niște pene înalte care dacă ele nu erau nu era masa așa de vie.Eu ador
culoarea turquaz și mov și am rugat-o pe mami să-mi facă și de aceea am fost încântată când am văzut.Mai
erau baloanele care eu le cumpărasem în formă de inimioare.Locul era atât de frumos la toată lumea îi
plăcuse.Ospătara mea preferată,Elena ne-a adus brioșele cu ciocolată cu față în formă de ursuleț și bufniță
cu urechiușe de biscuiți oreo.Apoi am dat drumul la muzică.
Începea petrecerea.Eu împreună cu cele mai bune
prietene ne-am jucat oglinda un joc care se joacă
așa. Prima persoană dansează ceva orice și
cealăltă dansează după el.Apoi invers a doua
persoană dansa ce vreea și prima persoană dansa
după a doua.Restul că erau prea încântați de
biliard au stat împreună cu fratele meu și s-au
jucat pe perechi.Apoi am mers în sala de pincpong.Am stat um pic după am mers să mâncăm. –
MMMM!!!foarte bun.

Ne-am jucat cu baloanele am dansat am cântat am făcut tot ce am vrut.
Apoi am mers la jacuzzi!!Ne-am luat costumele de baie și ne-am băgat...prima dată fetele pentru că nu
încăpeam toți.Apoi băieții apoi noi fetele și după ne-am uscat părul și ne-am îmbrăcat înapoi.

Am mers în sală după puțin timp a venit tortul.Eu nu îl văzusem nimeni nu îl văzuse bine doamna care a
făcut tortul l-a văzut.Toți mi-au cântat,,La mulți ani!!’’ A fost un moment emoționant pentru mine și mi-am
pus o dorință care s-a întâmplat!Toți copii au aplaudat fratele meu,Ionuț le-a zis invitațiilor mei să mă
arunce de zece ori pentru că am făcut zece ani..A fost foarte amuzant și distractiv am râs și nu mă
așteptasem ca lui Ionuț să îi vină o așa idee.
Elena ne-a împărțit tortul era delicios și ultima parte este.....FILMUL......

Ne-am uitat la un film care se
numește Twilight eu văzusem toate
părțiile...dar unii nu le-au văzut așa
că a trebuit să începem cu partea
întâi.A durat ceva a fost horror ce
doar ei au vrut când am zis dee film
toți vreeau Păpușa Chacy și
altele....Dar acesta a fost uimitor.
Când rula filmul fratele meu plecase
așa că m-am întristat dar știam că se
va întoarce.
În sfârșit la ora 23.40 ajunsesem acasă și am început să desfac cadourile să îmi fac poze cu ele.În unele
erau haine foarte frumoase în altele bani și felicitări extrem de drăguțe.Și Francesca prietena mea mi-a
dăruit o felicitare în engleză pentru că știe că îmi place limba engleză mi-a mai dăruit un ursuleț super
dulce și o brățară a prieteniei care a stat și mi-a făcut-o ea personal.Daria mi-a dăruit un ceas cu alarmă,iar
Diana mi-a dat o carte rară pentru fete cu multe jocuri activități rețete și multe altele.Asta a fost ziua mea
și am fost mândră că toți mi-au adus daruri frumoase flori frumoase felicitări frumoase dar cel mai
important că nu s-au certat între ei dacă ar fi fost ci au stat frumos ca să fie pe placul meu. Vă iubesc a fost
o zi cu adevărat de neuitat!!!* Toți invitații mei,,Prietenii mei,,

Autor : Apetrei Alexandra
Clasa a IV-a
Prof. coor. Imre Kovacs

Pozele mele

Eu fac multe poze;părinţilor ,mie,prietenilor mei şi la peisaje.
Unele îmi ies reuşite altele mai puţin.Ca să fiu un expert in fotografii trebuie să fac cursuri si
pentru asta vin în acest cerc să învăţ!
In general fac multe poze căţeluşei mele
Roxi.Este o căţelusă extraordinară este amuzantă şi
se alintă, des.Îi fac poze pentru a ţine minte aceste
momente pline de haz şi să văd cât de bine mă
distram..atunci.Să râd si imi place de ea fiindcă in
momentele triste stă lânga mine când plâng si acest
lucru e de neuitat.Un lucru important in loc să
latre....stă lângă mine si parcă-i vine şi ei să
plangă.Împreuna ne distrăm ieşim afară şi ne jucăm
şi văd in ochii ei o fire blândă o dulce un botic
frumos pe care la niciun caţeluş n-am mai văzut nici
o dată.Are o blăniţa drăguţă şi nu mă mai simt
singură cu ea mă simt mai bine mai amuzată mai
veselă complet altfel decât eram înainte să o
primesc.
Are 3 ani facu-ţi acum în august,dar nu
contează vârsta atâta timp cât nu te cerţi iţi trăieşti
viaţa la maxim!
O mai cert cand greşeste ca să nu se repete dar
oricum e ascultătoare si afară şi-n casă.
O alint dupa ce face: dacă sare ca o căprioară(aleargă)atunci îi zic
Iepu de la iepuraş,dacă îşi face urechile(când se miră sau se
sperie)ca o caprioara atunci ii zic căpriţă şi multe multe altele…
.Acuma o descriu.
Are blăniţa maro spre roşiatică zice în carnet dar eu cred că este
maro,este rasa ciuoaoa când era mai mică ieşeam cu ea intr.o
poşetuţă de jucărie si incăpea.Are ochi căprui boticul drăguţ si
câteva mustăţi ,a da si drăguţele urechiuşe.Ea este de mărime
mică şi este firavă.Dar îi place să fugărească pisicile și aici e
chestia nașpa.Trebuie să merg pe unde fuge Roxi.Aşa ajung eu
acasă obosită.Iarna si toamna când plouaă e cel mai amuzant
pentru că nu-i place zăpadă si nici ploaia .Chiar dacă i-am
cumpărat hăinuţă si pantalonaşii tot nu vrea să stea.

In casă este ca la sala de foto adică o costumez in
hainele care mi-au rămas mai mici şi’’Pamm…fotografii
care m-ai decare ea cum stă lânga acţibildele mele de
pe perete,în terasa cum stă la soare,ba afară cum stă
pe o stâncă şi se uită la lume de ca şi cum ar fi ea
regina.Stă în multe poziţii îi atentă când îi fac pozele.îI
fac poze mai apropiate de ea sau mai indepărtate ca să
iese si verdeaţa sau decorul care este în spatele ei.O
activitate care o facem în fiecare zi este grădiniţă.Când
vin de la şcoală sunt doamna
educatoare.Desenăm,dansăm învăţăm cum să ne
comportăm.Dacă dansează bine sau deseneaza îi dau o
bulină roşie dacă nu îi dau o bulină neagră.Bulinele le
poartă pe uniformă ei, apoi le pun în dosarul de
buline.La 5 buline roşii câştigă un acţibild ,are 3.Dar
grădiniţa o facem când am timp când nu şi am multe
teme…..Dar de obicei o facem sâmbăta şi
duminica.Buline negre are decât 1.A dansat greşit decât
după cum i.am arătat de mii şi mii şi mii de ori.şi acum
face şi ea parte din familia noastră,,Apetrei Roxi,,,

Acum vine Hallowenul abia astept costumul machiajul
distracţie e ce mă defineşte bine asta nu înseamnă că mă
costumez în vârcolac si m machiez în fiecare zi
nu.Inseamnă că ador distracţia ador costumaţia
amuzantă,inspăimântătoare si colegii văd si ei ce iti place
adică cred.Si vreau să particip la concursul de dovleci cel
mai horror cel mai amuzant….anul trecut am castigat o
diplomă si felicităari dar nu asta contează,contează să te
distrezi la maxim.
Acestea sunt toate informaţiile despre pozele mele.

Autor : Apetrei Alexandra
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Prof. coor. Imre Kovacs

Clubul Copiilor Petrosani
Autor : Andreea Gheţea , Clasa a III-a
Prof. coord.

Imre Kovacs

Sinfonie de toamnă
Toamna îşi face apariţia
în caleaşca ei de frunze moarte,
de
după
lacrimile
lui
septembrie care udă pământul,
de după norii plumburii, rochia
ei ţesută cu fire de aur se
observă printre razele palide
ale soarelui, un vânt potolit
aduce miresme de toamnă, în
urma ei această regină mirifică
picură pete ruginii peste
pământ. Ajungând aici în
tarâmul muritorilor Toamna
începe să picteze copacii goi,
mii de frunze multicolore
zboară pe adieri de vânt. Lunca
bătută de brumă este acoperită
de un covor moale de frunze, ramuri împodobite de culoare şi lumină se scurg peste pământul îngheţat de
brumă.
Toamna aceasta s-a dovedit a fi plină de recolte, oamenii culeg roadele de peste vară: roşii de rubin,
mere de aur, struguri de smarald, prune de safir, morcovi de bronz şi cepe de argint. Pădurile s-au îmbrăcat
într-o platoşă de aramă, pământul stors caută odihnă, păsările călătoare pleacă vâslind în înălţimi, salcâmii
la poartă se îndoaie cu crengile ude şi fără veşmânt, pe stradă se plimba iernaticul vânt, totul este un ţinut
de basm în care doar cu visul poţi să ajungi.
Culorile toamnei sunt fără egal: de la galbenul palid la roşu de foc, gâze plăpânde, amorţite de frig
caută adăpost sub stratul gros de frunze uscate, animalele se culcă în vizuini, un pui de ciocârlie plânge sus
pe cumpăna fântânii. Vacanţa a zburat ca un stol de rândunele, clinchetul clopoţelului cheamă copii la
şcoală.
Toamna e anotimpul relelor ,dar şi frumuseţilor: e aspră ca un bici, dar ca o doamnă aurie; pustieşte
cărările, dar este zâna belşugului; este stăpâna temută a brumelor, dar umple hambarele şi alungă păsările.
Toamna cea întunecată aduce tristeţe în natură şi în sufletele oamenilor, dar aduce roade bogate şi
totodată înfrumuseţează natura de culori şi vise.
În apus valul serii se lasă, munţii parcă sunt aprinşi, cerul arde, luna limpede se prevede printre norii
de ploaie, ca un glob de aur aceasta îşi aprinde farul tainic de lumină. Afară vântul alerga nebuneşte, mă
gândeam dacă va fi o zi în care soarele palid să se ridice, să zâmbească spre cerul nepătat de nori, dar acea
zi e departe, afară gerul iernii începe să apară, totul e doar un vis.
Toamna îşi ia adio de la muritori...Iarna îşi face apariţia pe un val de gheaţă şi primii fulgi jucăuşi şi
albi cad din cerul nelipsit de nori şi se aştern pe pământul rece, îngheţat de clipocirile iernii.

Eleva: Metercz Andrada - Şcoala Gimnazială Nr. 7 Petroşani
Prof. Szöllösi - Moţa Cristina

Simbioza
Fotografie realizata in cadrul cercului de ,,Electromecanica & Fotografie digitala” de la
Clubul Copiilor Petrosani.
Autor : Andreea Gheţea , Clasa a III-a
Prof. coord.

Imre Kovacs

Perspectiva
Fotografie realizata in cadrul cercului de ,,Electromecanica & Fotografie digitala” de la
Clubul Copiilor Petrosani.
Autor : Andreea Gheţea , Clasa a III-a
Prof. coord.

Imre Kovacs

CARTEA MEA DE COLORAT
Sunt creatoarea unei cărți de colorat intitulata
,, CARTE DE COLORAT STIKEEZ”.
Aceasta este descrierea cartii mele de colorat
Stikeez.
Prima pagina este Ochiosul, a doua este
Pisicuta Mau, a treia, Rățusca, a patra, Pinguinul, a
cincea, Cainosul, a sasea, Testosica, a șaptea,
Fantomita Igor, a opta, Regele Fra, a noua,
Ciupercuta, a zecea, Teposul și a unsprezecea,
Porcusorul Pig.
Fiecare personaj din aceasta carte are un rol într-un
joc denumit ,, Fuga Stikeezilor ,,
1. Ochiosul este un monstru care are culoarea verde
si este un personaj fioros. Ochiosul sperie Rățușca si
Pisicuta Mau
2. Pisicuta Mau este un animal domestic, are
culoarea roz si este drăguța. Ea se duce foarte
frumos la Porcusorul Pig și la Cainosul.
3. Rățușca este tot un animal domestic, are culoarea galben și îmi place mult de ea. Rățușca nu poate
zbura.
4. Pinguinul este un animal sălbatic,are culoarea negru, dar și de el îmi place.Si Pinguinul nu poate zbura.
5. Cainosul este și el un animal domestic are și el culoarea negru,si lui i place să se uite la nori.Cainosul se
urmărește de coada lui.
6 Testosica este un animal marin,are culoarea verde și îmi place culoarea ei.Testosica este cea mai drăguța
din lume.
7 .Fantomita Igor este un monstru, are culoarea roz, și este de treaba. Fantomita Igor mănâncă mere.
8. Regele Fra este tot un monstru,are culoarea mov,si în loc de cap,are coroana.Regele Fra este mai fioros
decât Ochiosul.
9. Ciupercuta este tot un monstru,are tot culoarea mov,si îmi culoarea lui.Ciupercuta are tot buline mov.
10. Teposul este tot un monstru,are tt culoarea mov,si aș vrea sa îl am pe el.Teosul are mulți tepi.
11. Porcusorul Pig este un animal domestic, are culoarea roz,si are coada spirala.Porcusorul Pig,este
preferatul meu.
CLUBUL COPIILOR PETROSANI
Autor : Stolojan Alexandra Georgia, clasa a II –a.
Prof. Gârjob Elena .

Rapsodii de toamna
Fotografie realizata in cadrul cercului de ,,Electromecanica & Fotografie digitala” de la
Clubul Copiilor Petrosani.
Autor : Stolojan Alexandra Georgia , Clasa a II-a
Prof. coord.
Imre Kovacs

ELEFANTUL DIN PROSOP
Autor : Apetrei Alexandra, clasa a IV-a.
Prof. coor. Imre Kovacs.

prietenii mei
Autor : Apetrei Alexandra, clasa a IV-a.
Prof. coor. Imre Kovacs.

Toamna

Mie imi place
toamna pentru
ca toate frunzele
sunt colorate in
galben,
rosii,
maro
si
portocaliu.Eu as
vrea sa merg
intr-o excursie
cu colegii de
clasa , toamna..
Toamna,
impreuna
cu
familia mea si cu
inca
cativa
prieteni merg cu
cortul
.Intr-o
noapte cand am
fost cu cortul a
venit ploaia,dar
tot am adormit
si cand m-am trezit dimineata afara era cald si era soare.Toamna in luna noiembrie este ziua mea.Pe la
mijlocul toamei cad frunzele din copaci.Pe data de 1 DECEMBRIE este ziua ROMANIEI. Tot toamna este si
HALLOWEEN, este o sarbatoare din America. La sfarsitul toamnei incepe sa ninga putin cate putin.Toamna
se culeg fructele din livada si graul se ia de pe campii.Singurul lucru care nu imi place la toamna ca este frig
si ca trebuie sa ma imbrac gros dar in unele zile de toamna este putin mai caldut afara.Toamna ploua
foarte mult cerul este foarte intunecat iar afara este foarte frig si trebuie sa ne imbracam gros ca sa nu ne
racim si toamna cand este frig nu poti merge afara sa te joci de cat daca te imbraci gros ca sa nu iti fie frig
si sa te racesti.Cand este toamna la scoala pictez copaci de toamna, frunze de toamna si mai pictez
toamna.Dimineata cand ma duc la scoala este mai frig ca de obicei.Toamna ziua este mai scurta si noaptea
este mai lunga.Pe data de 30 Noiembrie este Sfantul Andrei dar si Andreea. Tot toamna in luna Septembrie
pe data de 15 incepe scoala,nu mai putem sta mult afara deoarece avem multe teme de facut.Cand
mergem la munte este mai frig ca si in oras este mult namol pe jos,sunt balti.Soarele rasare la ora 09 : 00 si
apune la ora 17 :30.Sunt multi nori pe cer iar soarele lumineaza foarte putin deaia este frig.Cand ploua
foarte tare se aude tunetul se vede pe cer fulgerul cad frunzele din copaci bate vantul foarte tare.
Toamna,frunzele bradului su singurele care nu cad din copac.Uneori cand este foarte,foarte frig apa
ingheata.Pe varful muntilor deja este zapada.Norii sunt gri ceea ce inseamna ca va veni ploaia cu tunete si
fulgere.Nu mai putem sta in pantaloni scurti sau treisfert deoarece toamna este mai frig si trebuie sa ne
imbracam mai gros trebuie sa ne imbracam in pantaloni lungi si grosi si in geaca groasa.In unele zile putem
sa ne imbracam mai subtire,dar nu foarte subtire pentru ca este toamna si toamna este frig.Soarele nu mai
este asa de calduros ca si vara,pasarile pleaca in tarile calde si se intorc deabea primavara singurele pasari
care toamna nu pleaca in tarile galde sunt porumbei si vrabiutele.Pasarile inainte sa plece in tarile calde isi
invata pui sa zboare.Uneori in putine zile se intampla ca afara sa fie innorat dar sa fie caidut afara.Toamna

cand nu este frig si este putin mai cald si cand nu ploua afara te poti plimba cu :rolele,bicicleta si
skateboardul.Cand bate vantul cu putere se rup crengile din copaci si cad pe jos,dar si cand ploua,cand se
zareste fulgerul pe cer poate trazni un copac si atunci copacul se prabuseste pe jos,iar atunci se rup chiar
toate crengile din el si copacul poate lua foc.Cand este zi si soarele ate pe cer dar mai sunt si cativanori
imprejurul soarelui cand soarele se ,ascunde’ dupa ei este normal sa fie mai frig.Toamna,seara este frig nu
este cald cum este vara.Noaptea uneori ploua uneori nu ploua depinde cat este de frig si cate grade
sunt.Ziua,normal,ar trebui sa fie 2 grade celsius.Uneori cand nu ploua noaptea ploua ziua dar uneori cand
ploua noaptea ploua si jumatate din zi.Toamna uneori ploua doua zile iar dupa ce numai ploua iese soarele
se usuca pe jos se face mai cald afara si putem iesii afara la joaca sa ne plimbam cu rolele care sunt
preferatele mele.Si asa va veni iarna si ne vom imbraca si mai gros cand voi merga la schi.
Autor : Andreea Gheţea , Clasa a III-a
Prof. coor. Imre Kovacs.

Fotografie realizata in cadrul cercului de ,,Fotografie digitala ”
de la Clubul Copiilor din Petrosani

IN VIZITA LA BUCURESTI

Orașul Bucuresti este capitala Romaniei si este foarte mare.
Am fost la muzeul Antipa și am văzut balene, dinozauri și mule animale frumoase și drăguțe.
Am văzut și mulți fluturi de multe feluri apoi am intrat într-o peștera simistra, unde era alunecos și
erau scheleti de nemaivazut. Este foarte interesant aici,cu toate animalele astea de pe tot globul și de pe
toate continentele lumi.
Un
prieten,
Robert al lui tata ne-a
invitat la masa și am
fost la Mall Cotroceni
și mi-a plăcut să mă
dau pe Mountaign
Ruse deoarece merge
foarte repede si neam
dat
3
ture
frumoase.
Acest lucru te
ajuta la frica. Frica
mea
spunea
aaaaa!!!!!
Peste trei ore am stat
în Mall și m-am
distrat prin toate
jocurile de acolo. Nu
am apucat sa merg și
pe patinuar ca a venit
seara și am mers cu
taxi la hotel.
A doua zi, am fost cu metroul doua ture și am vizitat tot centrul Bucurestiului, Universitatea, Lipscani
și hotelul Intercontinental.

Am fost și în parcul Herastrau am
văzut multe rate care se bateau
doar pe un peste, o veverita mica
care cauta mâncare și pe care a
pozat-o tata cu telefonul și am
vizitat parcul cu statui de metal.
M-am plimbat prin acest
parc pana am ajuns la Locul de joaca
. Era foarte frumos acolo!
A fost o excursie foarte frumoasa și
interesantă, apoi a trebuit sa o
așteptam pe mama mea și am
așteptat-o o ora.

-Tati, de ce nu mai vine mama?
-Nu știu,hai s-o sunam.
-Ce a răspuns ea?

-Ea a răspuns ca vine într-o ora.
-Si de ce îți bipuie telefonul?
-Pentru ca ma suna mama
-Ne mai plimbam, tati?
-Da,cum sa nu?

Acum ne ducem acasă fericiți și bucurosi.

Autor : Stolojan Alexandra Georgia
Clasa a II-a
Clubul Copiilor Petrosani

CASA MEA
Casa mea frumoasă! Îmi plac toate camerele!
Îmi place foarte mult camera unde dormim eu si sora mea pentru că am un pat etajat, pe perete
am norișori pictați și mai îmi place mobila mea de culoare roz deschis cu alb. Bucataria este tare
frumoasă. Mobila din bucătărie este o culoare caldă, un maro spre crem, la fel este și masa și sunt și
scaunele. În camera mare îmi place televizorul, deoarece este foarte mare, îmi place dulapul fiindcă
are oglindă iar fotoliul este si un pat. Dormitorul este foarte frumos, are multe flori pe pervaz, la fel au
toate camerele. În camera mea și a surori mele avem si o terasă care nu este foarte mare dar este
frumoasă si noi mai avem o terasă mare în camera mare. În scara în care locuim nu suntem deranjați
de vecinii nostri. La apartamentul de sub noi locuiesc fini nostri. Noi ne întelegem bine cu fini nostri,
iar ei se înteleg bine cu nașii, nașii lor fiind noi. Noi suntem o familie unită, eu mă mai cert uneori cu
sora mea, dar noi ne intelegem foarte bine cu toții. Când sora mea nu are foarte multe teme ne jucăm
un joc în camera noastră. Când sunt în camera mare mereu aprind televizorul și mă uit pe postul
ANIMAL PLANET sau mă mai uit pe DISCOVERY CHANEL. În camera mea mai îmi fac și temele la
birou. În dormitor avem un dulap în care ne ținem gecile de iarnă și pe cele de schi, în dulap ne mai
ținem și pantalonii de schi. Când mă duc în bucătărie spăl vasele,uneori. Când ies pe terasa din camera
mare câte o dată strâng hainele de pe sârmă și când ies pe terasa din camera mea și a surorii mele mă
uit pe geamul terasei cum este vremea afară. Când ies pe geamul din bucătărie dau de mâncare la
porumbei de asemenea când intru în dormitor câte o dată mă uit și pe geam.

Autor : Andreea Gheţea , clasa a III-a
Clubul Copiilor Petrosani

Autor : Andreea Gheţea , Clasa a -III-a

Călătorie

Vreau să plec undeva departe
unde voi îi spuneți singurătate,
Să ascult cum natura tace…
Vreau puțin timp cu mine.
Ce poate fi mai frumos
decât un drum fără întors?
Însă mă întristez
Când realizez…
că până la urmă…
Orice drum se termină.

Autor : Diana A. U. clasa a VIII-a
Clubul Copiilor Vulcan
Prof. coor.Alina Modorcea

Miez de noapte
Mă trezesc în miez de noapte
și-ncep la lună să privesc...
Oh! Ce n-ași da să fiu ca tine!
Să-i veghez pe oameni noaptea…
să fiu stăpână pe cer.
Oh! Tu licăr de speranță
în al nopții trist univers!
Meriți de pe Pământ averea toată…
Nicidecum doar al meu vers.
Nu pot spune în cuvinte
cât de mult m-ai ajutat…
când în fiecare miez de noapte
de tristețe m-ai scăpat.

Autor :

Diana A.U. clasa a VIII-a
Clubul Copiilor Vulcan
Prof. coor.Alina Modorcea

Două marionete

Eram mereu in vitrine păstrate ,
Întotdeauna foarte curate ,
De privitori iubite si dorite .
Acum suntem doar marionete
Lăsate in cutii, aruncate,
Prin depozit abandonate .
Ne consideră stricate .
Noi suntem diferite !
Doua marionete cruțate ,
De vremurile schimbate ,
De drumurile întunecate ,
Dar ne-au lăsat împreunate ,
Două simple bucați înzestrate
Cu iubire fara egalitate .
Ne deosebim, suntem unicate .
Autor : Toader I. clasa a XII-a
Clubul Copiilor Vulcan
Prof. coor.Alina Modorcea

Simte iubire
Simți că ai atins apogeul
unde erosul se-mpletește cu furia ,
Simți că ai atins apogeul
unde domină mândria.
Simți că ai atins apogeul
când nu mai vezi tristețea,
Simți că ai atins apogeul
când rămâne doar noblețea.
Simți că ai atins apogeul
și te crezi atât de vie ,
Simți că ai atins apogeul
și îmi rămâi numai mie .
Autor : Toader I. clasa a XII-a
Clubul Copiilor Vulcan
Prof. coor.Alina Modorcea

Autor: Tamas Darius , clasa a II-a
Cercul de Fotografie digitala

Duet cu Ploaia

Se aude ca și cum ar fi un glas,
Fără pauze mă strigă neîncetat ,
Când fac ultimul pas
Sufletul - el mi l-a furat .

În inima neagră a nopții,
Singura lumină ce apare ,
Pe care o vad când ridic ochii
E un fulger ce pornește-n zare .

Durerea este înlăturată
Simt că nu are un sfârșit ,
Sunete cu o înclinație întunecata
Parcă durează un infinit.
Lovesc clapele atât de violent
Și ploaia cântă fără încetare ,
Prin noi se naște lent
un cântec ce nu mai moare!

Ploaia pare că nu încetează
Lovind copacii scorburoși ,
E un sunet ce te captează
Lăsându-ne să îi privim miloși.
Dar lumina caldă mă trezește
Își aduce a ei blândețe ,
Dar in gând mă urmarește
Toata dulcea ei tandrețe .

Sufletul meu de animal

Mă desparte o stradă de-un abator
unde stau si privesc, un scenariu tulburător,
iar sângele care curge în canal ...acel sânge
Este dovada vie că un suflet se frânge.

Și odată ce lumina s-a stins,
amintirile mele se scufundă.Într-un dureros abis.
Iar flacăra din inima mea nu mai arde,
semn ca va ajunge o iminentă moarte

Văd animalul mort. Sentiment de agonie,
încă îi văd frica in privire,
și lumina din abator piere
ca un semn pentru crunta mea tăcere.

Ce n-aș da să fiu in stare să alerg spre abator
și sa-mi fiu propriul salvator!
Să nu îl las pe acel criminal,
să-mi ucidă sufletul încarnat în animal!

Autor : Toader I. clasa a XII-a
Clubul Copiilor Vulcan
Prof. coor.Alina Modorcea

Toamna
Și când toamna se arată,
În pădurea minunată,
Frunzele îngălbenesc,
Copacii se veștejesc.

Izvorul cristalin curge neîncetat....
Mereu va rămâne...apa cea de leac.
Autor : Karina Podaru, clasa a III-a
Clubul Copiilor Vulcan
Prof. coor.Alina Modorcea
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