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Scurtă poveste cu copii, pentru uzul
oamenilor mari
Iată-ne, așadar, într-al treilea an al inițiativei arădenei reStart
literar, când au survenit modificări de substanță ale cursurilor de
creative writing pentru elevi. Epidemia a exclus contactul direct cu
junii și promițătorii autori. Așa că, întâlnirile s-au mutat on-line,
cu un avantaj la care, chiar nu ne-am așteptat. Au fost cuprinși
laolaltă toți amatorii, în loc să se fracționeze întâlnirile în diferitele
licee arădene, iar discuțiile nu erau limitate de timp, acustică, agitație
și caracudă. Proiectul acesta a avut de la bun început ca principal
scop descoperirea de noi talente în județ, împrospătarea aerului
literar și o privire mai limpede către viitor. Nu e un secret că spațiul
literar românesc, oficial, e ușor îmbătrânit, iar avântul beletristic e
o frumoasă amintire și că, dacă ești scriitor, te îngrijorezi când nu
mai vezi pe nimeni venind din urmă, de parcă ar fi secat fântâna
talentului. Nici nu știți ce bucurie am avut văzând printre cursanți
copii și adolescenți pe care îi remarcasem cu ceva vreme. E un semn
timid, dar sigur, că munca noastră a dat roade. Însă nu despre
„realizări”, nici despre „mărețe împliniri”, vreau să vă vorbesc acum.
Ci despre un lucru îngrijorător.
Dar hai să începem cu începutul! Copiilor le place să scrie și
visează în secret să fie citiți și celebri. Se așază în fața calculatorului
cu nevinovăție și sunt gata să plonjeze „bâldâbâc”, cu capul înainte
în cascadă. Dar, de îndată ce începi să le parcurgi scrierile, o evidență
te pălește cu buzduganul, drept în frunte. Copiii aceștia nu citesc.
Nu au nici măcar un bagaj minim de lecturi. Ori parcurg literatura
de manual, cu o întârziere de peste 100 de ani, ori frunzăresc o
maculatură stupidă. Întrebându-i, răbdător, care le sunt lecturile, cel
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mai ades își scoate capul dintre file și ne face cu ochiul nemuritorul
Coșbuc. Arghezi sau Bacovia sunt păsări rare. Iar poezia a repausat
în interbelic, fără să fi lăsat urme. Însă Ioan Matiuț nu a obosit nicio
clipă trăgându-i pe tinerii poeți spre lecturi moderne și spre biblioteca
personală. Problema vine, din păcate, din școală, unde plăcerea de a
citi a fost anihilată temeinic. Așa că prima mișcare a fost să-i scoatem
pe poeți din chingile rimei și ale limbajului de secol XIX. Al doilea
lucru a fost să le extragem din capete ideea că literatura e moartea-n
vacanță. Ajunge cu natura și filosofia! Spuneți, copii, ce vedeți și ce
simțiți! Stângaci, neclar, îngrămădit, redundant, dar spuneți! De
ordonarea cuvintelor în pagini ne ocupăm noi! Nu mai elaborați
compuneri pe teme care vă sunt străine! Nu mai vorbiți din cărți! Nu
mai faceți „frumos”! Dacă acum nu sunteți supărați pe lume (că nu te
înțelege), când o să fiți? La pensie? A fost la fel de greu și cu ideea fixă
de geniu și de inspirație (venită tot din școală). Nu știm ce e geniul,
dar inspirația ne înconjoară din toate părțile și se cheamă viață.
Tinerii au fost foarte uimiți să afle că și în literatură, ca la tezele
de română, dacă nu știi subiectul, bați câmpii și îi dai cu papagalul.
Dan Mircea Cipariu le-a vândut un truc simplu și clar: echilibrul
între cele două forțe distructive ale limbajului: verbiajul și atribuirea.
Pentru a ajunge la cititor, trebuie ca toate elementele componente ale
unui text să funcționeze împreună și să se echilibreze în zbor, ca un
avion. Nu e loc de umplutură.
Nu mică ne-a fost mirarea când am ajuns în ascunzătoarea
blindată a imaginației juvenile și au început să iasă de acolo animalele
fantastice ale fiecărei imaginații. Le veți citi în carte, pe rând și veți
surâde sau veți fi dați pe spate. Ah, ce bine ar fi, dacă ar fi să se
întâmple așa în toate județele!
E loc de vise și pentru noi, oamenii mari!
Florin Iaru
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Categoria sub 14 ani
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Viviana Andrieș
Sunt în clasa a VIII-a la Liceul
Teoretic J.G Tajovsky, Nădlac, îmi plac
cărțile și uneori scriu proze scurte și
poezii.
Viața mea e ca oricare alta, mă trezesc
dimineața ca să merg la școală, îmi fac
temele și încerc, pe cât posibil, să-i ajut
pe ai mei cu treburile de prin casă. Pe
lângă literatură, în timpul liber, ascult
muzică, fac plimbări lungi de tot și ies
cu prietenii.
În principal duc o viață simplă și sper că
în viitor voi reuși să mă fac cunoscută
pentru proza și poeziile mele.
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Toamnă pentru tine, pentru mine
cenușie precum o casă pustie
o floare ce moare încet
într-o dimineață de puiet
păsările călătoare
bântuie peste străzile pustii
haos în viață și dezordine în cameră
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Viviana Andrieş

Umbre
mă urmăresc acum
anxietatea, sentiment permanent,
imperfecțiunea, cea care îmi șoptește delicat
dintr-un colț pândesc
umbrele,
amintirile
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Soartă
istoria se repetă
știu că viitorul e de cretă
pe banca din grădină
cu mâinile împreunate,
cu buzele pictate
mă rog lui Dumnezeu pentru îndurare
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Dacă nu mai am voie în nuc?
-Mă doare mâna...
-Imediat ajungem!
Alex era supărat. Și pe lângă asta se mai și smiorcăia. Era atât
de enervant! O ceașcă de cafea ar fi perfectă acum. Dar nu, el era în
drum spre spital. Și pentru ce? Alex mereu făcea prostii... Și el mereu
le repara. Acum a căzut din nuc. Și ce dacă mama lui nu-i acasă?
Băiatul nu era responsabilitatea lui...
-Andrei!
-Ce tot vrei?
-Dacă mi-am rupt mâna?
-Nu-i vina mea că te-ai suit în nuc! N-ai nimic.
STOP! Semnul ăla tâmpit! Se opri brusc în fața spitalului.
-Hai o dată! Nu am toată ziua!
-De ce nu a putut să vină mama?
-Știi că e ocupată...
-Mereu spui asta!
Alex era confuz. Și îi venea să plângă. Și îl durea mâna. Și nuși mai suporta fratele. Și universul nu era de partea lui...
Nici nu și-a dat seama când au intrat. Era cald. Dar mirosea
ciudat. O doctoriță i-a examinat mâna. Era drăguță. Avea părul blond.
Ca al lui Andrei. Fratele lui stătea cu mâinile în buzunare. Știa că îi era
frică de doctori. I-a spus o dată. Când încă erau prieteni. Și când mama
nu era atât de ocupată. Doctorița i-a spus ceva. Nu era atent. Apoi
Andrei a repetat pentru el. Mâna nu era ruptă. S-a bucurat atât de tare...
Totuși, dacă acum nu mai are voie în nuc? Ar trebui să-l
întrebe pe Andrei. A spus că va avea el grijă... Lui Alex îi era frică.
Dacă nu mai avea voie în nuc?
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Amelia Frișan
Mă numesc Amelia Frișan, am
14 ani și sunt elevă la Liceul
Teoretic „Gheorghe Lazăr” din
Pecica. Pasiunile mele sunt muzica
și literatura. Eu consider că atât
literatura, cât și muzică sunt metode
de a-mi exprima sentimentele într-un
mod cât mai creativ.
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Amintiri
Bunica își chemă nepoții lângă șemineul aprins din sufragerie.
Avea o poveste pe care voia să le-o spună de mult timp, iar acum ea
simțise că e momentul oportun.
- Așezați-vă în jurul meu, dragii bunicii.
- Venim imediat, strigară ei din bucătărie. Copiii își făcură în
grabă un ceai cald si luară niște prăjiturele din sertar, nerăbdători să
afle ce are să le zică bunica lor.
- Stați lângă mine și ascultați atenți, începu bunica. Acum
mulți ani, pe vremea când eram de vârsta voastră, viața mea a luat o
întorsătură imensă. Aveam 14 ani și eram în clasa a VIII-a. Atunci
în clasa a VIII-a se dădea un examen pentru a putea intra la liceu.
Eram nerăbdătoare să dau acel examen pentru care am învățat mult.
Era o zi de decembrie friguroasă și cețoasă. Am mers liniștită la școală
ca în fiecare dimineață, iar când am ajuns în clasă colegii mei mi-au
spus că a apărut o nouă boală într-o țară de pe alt continent. Eu am
zâmbit, spunând că acea țară e departe și că pe noi nu ne va afecta
în niciun fel. Au trecut câteva luni, iar din senin acea boală a ajuns
și în țara noastră. În momentul acela era doar în capitală, iar eu mă
gândeam că nu ajunge și la noi, fiind în cealaltă parte a țării. Asta
am crezut până într-o zi când ni s-a spus că trebuie să stăm în casă
și să facem ore online. Acum poate vi se pare ceva normal să faceți
ore online și să stați toată ziua în fața ecranului, dar pe atunci nu era
ceva obișnuit. În fiecare zi apăreau legi noi, care trebuiau respectate
pentru protecția noastră. A fost o perioadă foarte grea, iar asta nu e
din cauză că nu făceam școală, ci din cauza faptului că nu ne puteam
vedea unii pe alții, nu ne puteam îmbrățișa sau nu puteam comunica
așa cum aveam nevoie, mai ales că eram o adolescentă și simțeam
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nevoia să îmi văd prietenii și colegii. Timpul a trecut, şi iată că mulți
au și uitat de cele întâmplate, dar încă se simt unele consecințe ale
acelei perioade. Încă sunt mulți cărora le e frică să dea mâna unul cu
altul sau să se îmbrățișeze.
- Chiar mă întrebam, de ce oamenilor de aceeași vârstă cu
tine parcă le e frică să stea unul cu celălalt și să se întâlnească cu mulți
oameni, spuse cea mai mică nepoată a bunicii.
- Dragii mei, mai ales acum, la vârsta voastră, mergeți peste
tot unde aveti ocazia și îmbrățișați-vă mereu prietenii, pentru că nu
puteți ști când va apărea un nou lucru care să împiedice oamenii în a
se vedea unii pe alții și în a comunica.
Cu aceste vorbe, bunica își termină povestea. Copiii plecară,
iar bunica rămăsese lângă șemineu, amintindu-și cu tristețe de anii
tinereții ei și de multe lucruri pe care nu a reușit să le facă din cauza
celor întâmplate.
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Anastasia Maria Solomie
Am 13 ani, sunt elevă la Colegiul de
Arte „Sabin Drăgoi” Arad, unde studiez
flautul și pianul. Fac parte din Cercul
de jurnalistică al Palatului Copiilor
Arad, unde la vârsta de 6 ani mi-am
descoperit pasiunea pentru poezie. Am
participat la numeroase concursuri
de creație literară (poezie, proză,
monolog), dar cea mai mare pasiune a
mea este muzica vocal-instrumentală.
Am reprezentat cu mândrie Aradul
la foarte multe concursuri naționale
și internaționale, unde am obținut
numeroase premii și trofee.
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Șoriceii din pian
Într-o zi mai călduroasă
La ora de matematică
Pianul nostru din clasă
A început să cânte, așa de-o dată.
Din pian ieșeau grăbiți
Zece șoricei drăguți,
Doi în frac și trei în rochii
Și un cor de cinci, așa mai mici.
Și cântau, de zor, frumos
Mozart, Beethoven și Strauss
Sonate și sonatine
Concerte și piese line.
Ne uitam uimiți la ei
La un cor de șoricei
Ce pe note chițcăiau
De parcă zici că vorbeau.
Dintr-odată au dispărut
Grăbiți, șoriceii au plecat
Proful de mate a apărut
E vis sau a fost adevărat!
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Dansează dragostea
Dansează dragostea cu noi
Atunci când pașii tăi plutesc.
Pe al valsului ritm magic
Râde și luna cu noi când dansăm.
Sub cerul plin de stele
Îmbrățișați ca soarele și luna
Două inimi bat pe ritm de una.
Dansează dragostea cu noi
Îmbrățișați pe o clapă de pian,
Vrăjită de ale noastre priviri
Se ascunde în suflet și în gând.
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Un alt tablou de primăvară
Totul este ca într-o ramă
Liniștea parcă îmi vorbește
La fereastră un greier plânge
Cui să cânte o serenadă?
Străzile sunt triste și pustii
Dar pomii înfloriți zâmbesc.
Nu se aud nici glasuri de copii
Doar micile albine prin flori mai rătăcesc.
E semn că vine primăvara.
Natura toată e în sărbătoare,
Lacrimile și tristețea vor zbura
Când Dumnezeu ne dă o îmbrățișare.
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Emma Lusia Steasni
Elevă în clasa a VII-a a Liceului Teoretic
„Jozef Gregor Tajovsky” din Nădlac
Pasionată de dans, desen și literatură.
Studiez în limba slovacă.
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Lisa, zeița bogăției
Trăia odată, acum mulți ani, o zeiță extrem de bogată, care
era și foarte egoistă.
Ea era cunoscută ca „Lisa, Zeița bogăției”. Această Zeiță
putea să îndeplinească cel mai mare vis al unui om, crezând că acel
vis consta numai în bani. Ea credea că toată lumea vrea bani și lucruri
costisitoare, deși, într-o zi, în fața ei a apărut un bărbat foarte frumos,
atât de frumos încât Zeița s-a îndrăgostit de el. Dar bărbatul nu o
căuta pe ea, ci pe Zeița iubirii, Aphrodit.
Zeița Lisa a încercat din răsputeri să îl convingă pe bărbat
să stea cu ea, însă nu a reușit să îl facă să o dorească. Bărbatul tot pe
Aphrodit o voia...Lisa era foarte tristă și simțea că sensul ei în viață
s-a terminat aici, dar tragedia nu se termină cu acest episod al vieții
ei. În următoarele zile, cei mai frumoși bărbați mergeau la ea, pentru
ca aceasta să-i îndrume spre căutarea lui Aphrodit.
Într-o zi, Lisei i-a ajuns cuțitul până la os și s-a săturat de
această Aphrodit. Când a ajuns la ea următorul bărbat ce o căuta
pe Aphrodit, ea l-a întrebat ce o face pe acea zisă Aphrodit atât de
atractivă. El i-a răspuns că Aphrodit era cea mai frumoasă și cea
mai bună ființă pe care o cunoscuse vreodată lumea. Acest răspuns
a înfuriat-o foarte tare pe Lisa, așa că ea și-a promis că va face o
schimbare ca să poată atrage și ea pe bărbații cei frumoși. În zilele
următoare Zeița Lisa a lucrat mult la fața și corpul ei, încât a ajuns să
fie mai frumoasă ca oricine cunoscut pe acel pământ. Nimeni nu o
recunoștea și era, întru totul, o noua persoană. Deși, la personalitate
era la fel de egoistă și rea.
Când bărbați veneau la ea erau surprinși de cât de bine
arată aceasta ființă, dar tot nu se simțeau atrași de personalitatea

Emma Lusia Steasni

25

ei, de comportamentul ei. Peste câteva zile, Lisa și-a schimbat și
comportamentul și atunci s-a produs un lucru nemaipomenit. Băieții
o adorau, deși, când a ieșit cu unii dintre ei, Lisa a observat că nici
ei nu aveau un comportament foarte bun. Zeița a mai acordat niște
șanse și altor bărbați, dar, din păcate, cu toții erau la fel de răi și
voiau să profite de statutul acela de a fi cu cea mai frumoasă fată de
pe pământ. Sentimentele nu erau sincere, ci totul se baza pe profit și
câștigul statutului de cuceritor. Cu toții se comportau foarte urât cu
ea, ceea ce i-a frânt inima Lisei. Ea nu a mai ieșit cu niciun bărbat
și a regretat că a recurs la un sacrificiu imens pentru a cunoaște
un adevăr atât de murdar. Această experiență a făcut-o să revină la
comportamentul ei rău și să se iubească exact așa cum este ea.
Într-o zi totul s-a schimbat! Un fecior cu o inimă de aur s-a
îndrăgostit de Lisa. De Lisa cea egoistă, de Lisa cea bogată și țâfnoasă.
Lisa s-a îndrăgostit și ea de el și a realizat că e minunat să cunoști
sentimentul de a fi iubit exact așa cum ești. Așa că, în scurt timp, ei au
devenit un cuplu frumos. În timpul în care erau împreună, amândoi
au învățat multe lucruri unul de la altul. El a învățat-o importanța
exprimării sentimentelor, ea i-a arătat lucruri fermecate din lumea
zeilor. Erau fericiți și se bucurau de fiecare clipă petrecută împreună.
Dar, din păcate, această poveste nu va avea un final fericit și
chiar și personajele noastre erau conștiente de acest lucru. Din cauza
faptului că Lisa este o zeiță nemuritoare și feciorul cu inimă de aur
pământean, iubirea lor nu putea dura o veșnicie. Încă nu știm când,
la urma urmei, bărbatul vieții Lisei va pleca și ea va rămâne din nou
singură…
Pentru că totul se va sfârși într-o zi, să ne gândim la toate
finalurile fericite!
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Timotej Vanko
Am 13 ani și sunt elev în clasa a VII-a
C la Liceul Teoretic „Jozef Gregor
Tajovský“ din Nădlac, clasă cu predare
în limba slovacă.
Sunt o fire sociabilă, îmi place să
explorez lumea, sunt pasionat de
istorie, pictură și mașini.
Mi-am descoperit pasiunea de a scrie
proză în urmă cu doi ani, primul text
fiindu-mi publicat în antologia reStart
de anul trecut, fapt pentru care vă
mulțumesc.
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Invazia
La început părea o zi obișnuită de luni, o zi ca orice zi de până
atunci. Elevii mergeau la școală, profesorii de asemenea, iar părinții
se grăbeau la munca de zi cu zi.
Așteptându-i pe întârziații elevi, portarul școlii a observat o
navă imensă, ce plutea printre nori. La început credea că e un simplu
avion, puțin mai avansat. Dar, după ce a mijit ochii, a observat că
nu e un simplu avion. Acea navă era cât Titanicul și era decorată cu
simboluri și litere, ce nu păreau a fi cunoscute de cineva.
După vreo două ore de plutire, nava s-a decis să se așeze un
pic, așa că a aterizat pe o stradă largă. Când s-a făcut comodă, s-a
deschis o ușiță, din care a ieșit un grup de ființe cu capul neobișnuit
de mare, înalte fiind de vreo 5 metri. Aceia erau extratereștri!
Deodată au început să le vorbească oamenilor de pe stradă cuvinte
ciudate și comice în același timp. Când și-au dat seama că limba
lor nu este înțeleasă, unul dintre ei și-a folosit creierul imens, ca
să intre în mintea oamenilor și să învețe limba lor în doar câteva
secunde. Atunci au început extratereștrii să comunice cu oamenii.
Voiau să pună mâna pe planeta Pământ, căci se spune că ar fi fost a
lor de la început. Oamenii, la început, s-au temut de noii vizitatori,
dar nu voiau să-și dea casa mult iubită unor necunoscuți. Așadar
au răspuns negativ. Extratereștrii s-au înfuriat, neașteptându-se la un
asemenea răspuns. Au urcat în navă, s-au ridicat la înălțime, au scos
niște mitraliere, triple, și au început să tragă, distrugând tot orașul și
omorând toți oamenii.
Informația despre acest incident a ajuns la președinte și s-a
extins la nivelul tuturor conducătorilor de state de pe Pământ. Toată
lumea era panicată de noii vizitatori și de faptul că aceștia distrug
în continuare oraș după oraș, țară după țară. Omenirea a pierdut
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cele mai bune tancuri, avioane, iar cei mai viteji soldați nu s-au mai
întors. Părea că totul este pierdut și că vor fi nevoiți să le predea
extratereștrilor căminul lor. Dar apoi au fost găsiți niște oameni cu
puteri supraomenești, care au fost solicitați să se implice în lupta
cu extratereștrii, pentru salvarea planetei. Fără ezitare au răspuns
afirmativ. Aceștia erau: un bărbat cu o mână robotică, ce deținea
puterea electricității; un bărbat din gheață, iar altul cu puterea soarelui.
Acești supereroi erau singura șansă a omenirii în păstrarea căminului.
A urmat un război cum nu a mai existat! Trei bărbați împotriva
unei armate uriașe de extratereștri nemiloși! Eroii noștri nu s-au dat
bătuți. Au luptat ca o echipă, nu ca niște necunoscuți. Mai întâi
Omul-de-gheață a distrus nava extraterestră, care a căzut printre
munți. Atunci au ieșit din ea extratereștrii și s-au luptat corp la corp
cu eroii noștri. Supereroii s-au folosit de faptul că inamicii lor erau
foarte înalți, așa că Omul-electric le-a tăiat picioarele. O dată căzuți
la pământ, Omul-soare îi prăjea. Mai mult, în munți erau mobilizați
soldați care trăgeau în inamici cu mitraliere, lansatoare de rachete și
bombe. Însă, nici extratereștrii nu se lăsau cu una, cu două. Deși erau
uriași, aveau și ei armele lor, ca lansatorul de mingi de lumină de
300.000 de volți și săbii extrem de ascuțite, cu ajutorul cărora au cauzat
pierderi majore rasei umane. Dar, motivați de supereroi, pământenii
nu s-au dat bătuți, câștigând până la urmă greul: RĂZBOIUL
PĂMÂNT-EXTRATEREȘTRI. Cu toții au sărbătorit această zi atât
de importantă pentru omenire. Supereroii au devenit oficial apărătorii
Pământului. Se pare că, de când au apărut acești supereroi, nu s-a mai
auzit de nave spațiale. De atunci nici un extraterestru nu a îndrăznit
să mai pășească pe planeta numită Pământ.
Această zi s-a remarcat în istoria omenirii, fiind sărbătorită în
fiecare an prin fulgere, gheață și soare, în același timp.
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Roger, marele călător
A fost odată un călător, care se numea Roger Stenison. El
trăia în Rose Creek, California, un orășel mic, dar frumos și plin
de povești interesante. Acestuia îi plăcea tare mult să călătorească
prin lume, prin cele mai misterioase și periculoase locuri. A parcurs
Muntele Everest, Marele Canion, Muntele Roraima, Triunghiul
Bermudelor și altele. Dar un singur loc nu l-a vizitat, Valea Morții
din California, SUA.
Într-o bună zi, Roger s-a decis că vrea să-și împlinească și
această ambiție, provocare, de a parcurge întreaga Vale a Morții.
Deși trăia în același stat, nu era aproape de vale. Așa că s-a trezit
la 7:00 dimineața, s-a echipat și a pornit la drum. Când a sosit cu
mașina la destinație, vedea numai dealuri de nisip și Soarele arzător.
Nu era obișnuit cu căldura care era acolo.
La o oră după sosire, Roger a văzut o cioară, care zbura
înfometată deasupra lui. Deodată i s-a făcut și lui foame, așa că și-a
scos din rucsac batoanele proteice și le-a mâncat, după care a băut
din apă. Cioara văzând asta, s-a înfuriat rău de tot și a zburat cu toată
viteza spre el. L-a ciupit cu toată puterea, dar Roger a alungat-o.
Mai târziu, eroul nostru a rămas fără apă, ceea ce nu era bine, mai
ales când te afli în mijlocul deșertului. Mergând el ușor, dozânduși energia și păstrându-și puterea, se gândea ce ar putea face ca să
supraviețuiască cu bine acestei drumeții, acestei provocări. Salvarea
i-a venit însă destul de repede, deoarece în fața lui se zărea un stand
și niște oameni foarte veseli, se zărea un stand de limonadă, ceea ce
i se părea incredibil. A fugit cât a putut de repede înspre el. Când a
ajuns, i-a cerut vânzătorului cinci pahare cu limonadă, el oferindui-le imediat. Roger le-a băut dintr-o dată. Însă nenorocirea a venit

Timotej Vanko

31

când vânzătorul a pomenit de bani. Roger s-a uitat în rucsac și nu a
găsit nici măcar un dolar. I-a cerut iertare omului pentru faptul că nu
are banii la el. Prin expresia feței sale, vânzătorul a dat de înțeles că
nu e nici o problemă, ba dimpotrivă, i-a oferit și câteva clătite drept
gustare. Deși nu se aștepta la așa ceva, Roger a acceptat și a mulțumit.
Și-a luat clătitele, a mulțumit politicos și a plecat mai departe. Când
a făcut câțiva pași, standul cu limonadă a dispărut. Clătitele nu le
mâncase, avea de gând să le păstreze pe mai târziu, în caz că i se face
foame. Peste câteva clipe s-a întors cioara cea flămândă. A zărit că
Roger avea niște clătite delicioase și neatinse, așa că a zburat înspre
el și i-a luat o clătită. Roger a lăsat-o, nu i-a făcut nimic, că doar și
ciorile au nevoie să trăiască din ceva...
Mergând ușor prin deșert, de data aceasta liniștit că a scăpat
de moarte, nu înțelegea de ce se simte slăbit și ușor amețit… căzând
pe nisip și-a dat seama, că a visat. Limonada și clătitele erau doar un
rod al imaginației sale, la fel și cioara cea flămândă. Abia atunci a
început însă greul. Ridicând privirea, vede o hienă periculoasă ce se
îndrepta spre el. Roger a început să se apere cu toate forțele, neavând
nici o armă, căci în Valea Morții nu există animale. Nici n-a respins
bine atacul hienei, că au și apărut altele. O turmă întreagă de hiene
alerga înspre el. Apoi s-au alăturat și lei, tigri, lupi și chiar rinoceri.
Deși știa că nu are cum să câștige, Roger s-a luptat ca un bărbat
adevărat, cu toată puterea pe care o mai deținea. Bătălia dura minute
în șir și n-a simțit nici o zgârietură sau vreo rană gravă. Dar totuși,
parcă pumnii și picioarele lui nu aveau efect asupra atacatorilor săi.
Zbătându-se tot mai tare și lovind cu forță în stânga și în dreapta, a
observat că toată bătălia era doar o halucinație, și că de fapt se bătea
cu aerul, epuizându-și toate puterile. Se întinse pe nisipul fierbinte și
a stat așa pentru câteva minute…
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Mai târziu, deschizându-și ochii, a observat niște pietre
mari și grele, care se mișcau singure. A început să se lovească singur
pentru a se trezi la realitate și pentru a scăpa de aceste halucinații ce îl
înnebuneau. Dar după ce a făcut asta, tot pietre mari și grele, care se
mișcau singure, vedea. Atunci s-a gândit să se ridice și să verifice dacă
este adevărat ce vede. S-a ridicat și, cu ultimele sale puteri, a mers mai
departe, ba în picioare, ba târâindu-se.
În sfârșit a ajuns la capătul Văii Morții! Aici, o mulțime de
oameni îl așteptau pe Roger, pentru a-l felicita pentru momentul său
glorios de a parcurge toată valea. „Cum de îl așteptau atâția oameni?
El nu a chemat pe nimeni.” Atunci a aflat că părinții lui au anunțat la
știri faptul că fiul lor va parcurge Valea Morții. O mulțime de oameni
au văzut știrile și au venit la marginea văii pentru a-l susține și pentru
a-l aplauda. Cu siguranță a simțit un sentiment de satisfacție în acel
moment.
Roger Stenison, acest bărbat deosebit de curajos, s-a înscris
din acea zi în istorie drept omul care a reușit să parcurgă toate locurile
misterioase și periculoase din lume, inclusiv Valea Morții.
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Cearta
A fost anul 2150. Era o zi obișnuită de vineri. Era sfârșit de
săptămână pentru elevi, dar și pentru părinți. În acea zi, un bărbat de
la birou s-a dus să-și cumpere cafea. Când a ieșit din cafenea, un alt
om, care alerga, s-a ciocnit cu el. Atunci s-a vărsat cafeaua peste cei
doi bărbați.
-Bă! Vezi pe unde mergi!, a spus cel de la birou.
-Eu să mă uit pe unde merg, tu ai grijă cu cafeaua, că-mi
murdărești noul costum!, a spus celălalt.
-Dar tu de ce alergi pe stradă îmbrăcat în costum?!
-Păi, fiindcă am o întâlnire importantă cu șefii mei de la
serviciu!
-Dar cine sunt șefii tăi, dacă pot să întreb? Ia stai, mai întâi
spune-mi cine ești tu, stimate domn!
-Nu știi să citești?! Pe ecuson scrie clar ROGER STENISON,
VICE PREȘEDINTELE COMPANIEI HALA. Șefii mei sunt elfii
Robert și Norbert Hala, cei, care administrează compania HALA!
-Ce firmă e asta HALA, că nu am auzit de ea?
-Bă, tu ai trăit pe lună până acum?! E celebra firmă de mașini
zburătoare!
-Da, bine, îmi cer scuze că n-am știut.
-E în regulă, a apărut acum o zi, doar reclama zice că e celebră.
-Îmi pare rău că m-am certat cu tine.
-Și mie îmi pare.
-Deci suntem OK?
-OK. Mulțumesc!
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Întâlnirea lui Robert cu spiridușii
Odată Robert stătea pe un scaun, citea o carte în fața
șemineului, pe data de 11 decembrie, când era frig afară. Cartea păru
tare interesantă și voia s-o termine cât mai curând.
Peste câteva ore, la apus, a intrat pe ușă un cal. Acesta i-a spus
lui Robert că vrea să-l ducă în pădure. Prima dată nu a vrut, căci
era frig afară. Dar calul s-a ridicat în picioare și aproape l-a strivit
pe Robert. Atunci acesta a urcat pe cal, care l-a dus în pădure. A
început să ningă. Ningea tot mai tare. Pământul se transforma într-o
pătură albă și moale. În clipa următoare au ajuns la destinație. Când
Robert și-a șters ochelarii, nu-i venea să-și creadă ochilor. Un popor
de spiriduși, care s-a răspândit prin aer ca stelele de pe cer. Era pur
și simplu un spectacol pentru ochii lui Robert. Înainte de toate,
spiridușii i-au dat un borcan de gem de zmeură, drept tratat de pace
între Robert și spiriduși. Robert a răspuns cu bucurie „da”. Pentru a
sărbători, spiridușii au făcut o petrecere cum n-a mai văzut Robert.
Petrecerea a durat 4 ore, ceea ce îl cam obosise. După aceea s-a dus
acasă, unde s-a așezat pe scaun, în dreptul șemineului și a adormit
instant.
Când s-a trezit, Robert și-a luat cartea și a continuat să citească.
Dar, mai târziu, când a vrut să-și facă pâine cu gem de zmeură, n-a
găsit borcanul, neștiind că spiridușii l-au împrumutat, ca să încheie
tratatul de pace cu el.
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Un om distras de o mașină
A fost o zi senină. Oamenii mergeau la lucru, copiii la
școală. Deodată, un om vede o mașină. Aceasta i-a distras atenția
de la muncă. Avea culoarea albastră. Atunci omul a devenit curios.
Sub capotă era un motor puternic. Astfel putea merge foarte repede.
Înăuntru erau scaune de piele. A intrat în mașină și s-a așezat pe
scaune. Erau neobișnuit de confortabile. De aceea a adormit pe ele.
A visat cu un pitic la fel de curios. Acesta a intrat tot într-o mașină.
Doar că a fost prins. Ca pedeapsă, proprietarul a luat un ciocan. Cu
acesta l-a lovit pe pitic în cap. Atunci s-a trezit bărbatul. După ce se
întâmplase în vis, a ieșit din mașină. Și, a lăsat-o acolo unde a găsit-o.
De atunci, bărbatul și-a cumpărat propria mașină.
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Categoria 14-18 ani
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Teodora Andrei
Am 16 ani, sunt elevă în clasa a X-a la
Colegiul Național „Vasile Goldiș” din
Arad. Am temperament melancolicflegmatic. Îmi place să vizionez filme și
să călătoresc.
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Calul și coțofana
La o sticlă de bere, într-o seară târzie,
La cârciuma pădurii nu e veselie.
Calul le povestește prietenilor, supărat,
Că îl lasă nevasta pentru un cal mai bogat.
Toți îl ascultă, plângându-i de milă,
Aprobând în cor că soția sa-i instabilă.
Dar sărmanul încă o iubește
Și să se despartă de ea nu dorește.
Coțofana, auzindu-l că se vaită atât,
Fără nicio ezitare îi graiește hotărât:
De ce te lamentezi așa, în pana mea,
Ia-ți catrafusele și hai cu mine să cutreierăm lumea!
Că, până la urmă, o singură viață avem.
Și mai bine o trăim la extrem
Decât să plângem o existență întreagă
Pentru o nevastă bleagă'.
Calul, încă supărat și amețit de băutură,
Consideră ideea foarte bună.
O zbughește pe ușă și merge acasă să-și ia veșmântul
Ca apoi să se întoarcă la coțofană ca să străbată, împreună, pământul.

Teodora Andrei

Amnezie
Azi sunt tristă
Nu știu de ce
Sau din cauza cui
De fapt știu
Dar nu pot spune nimănui.
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Anami Luana Ardelean
Am 16 ani, sunt membră a Organizației
Cercetașii României și elevă în clasa
a X-a la Colegiul Național „Vasile
Goldiș” Arad.
Îmi sunt dragi munții, spiritul
cercetășesc, tăria stâncii și fragilitatea
ființei umane. Poezia...e doar o trecere
de la întâmplările vieții spre înțelesul
lor. Uneori te poartă spre abis, alteori
spre piscuri. Eu sunt doar un drumeț.
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Esențele
În sticlele mici
Se țin esențele tari.
Și în corpuri mici
Stau suflete mari
În clipele scurte
Se frâng idei lungi
Și-n stomac de bacterii
Vieți de nătângi.
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Anami Luana Ardelean

Anul
I
Miresme de flori,
De fericire mă umflu
În inima ta
Apoi mă dezumflu.
II
Soarele mai jos coboară;
Secetă, căldură grea.
Mai e puțin ger în țară
Undeva în umbra ta.
III
Timpul trece peste frunze
Și printre copacii goi,
Mai sunt două flori în lume:
Irișii din ochii tăi.
IV
Giulgiu alb îmbracă zarea
Învelind cerul în ceață,
Ș-astupând apa cu gheață...
Totu-i mort, doar tu în viață.
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Anna Maria Boboc
Am paisprezece ani și sunt în clasa
a zecea la Colegiul Național „Vasile
Goldiș” Arad.
Îmi place să citesc de toate și când
prind curaj să mai scriu câte ceva.
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Crepuscul

Aseară am văzut o ușă roșie
Și m-am oprit din mers.
Era un roșu viu, aprins, cum vezi doar în apusuri
Și mă deranja
Pe lângă acea ușă, toate erau albe, identice
Atunci, de ce o pictat-o roșie?
Dar chiar atunci a deschis ușa
Un bătrânel cu ochii cât o ceapă
Și se uită în stânga, și se uită în dreapta
Și se uită în pământ și la stele
Și le face celor dinăuntru semn
Să iasă afară.
Încet încet ies, unul după altul
Niște oameni, ei bine... Roșii.
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Lavinia Ciurar
Am 16 ani și studiez la Colegiul
Național „Elena Ghiba Birta” și sunt în
clasa a XI-a.
Sunt o persoană mereu deschisă la
lucruri noi, care încearcă să se joace
mult cu înțelesurile lumii, îmi plac
mult metaforele care mă introduc
într-o lume plină de magie și culoare.
Arta, pentru mine, este un mod de a
scăpa de monotonia din viața mea,
încerc să aduc un zâmbet pe buze,
mereu, tuturor celor care au nevoie.
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Celula de alcool
Apusul e plin de povești
Și tot din cartea aia citești
Teatrul de iubire dintre măcelari
Vede doar setul cu ochelari
Te văd cum bei din cana cu vin
Sorbind dintr-un secol de chin
Te văd cum stai în acea celulă
Plină de trecut și de ură
Nu te numesc alcoolic
Ești doar un poet melancolic
Eu îți sunt alcoolul naiv
Și tu ești cel mai tandru bețiv
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Roxana Colompar
Sunt elevă in clasa a-XI-a B, la Liceul
Teoretic „Gheorghe Lazăr” Pecica.
Sunt vărsător, iubesc muzica şi poezia.
Am avut onoarea să fiu publicată în
Antologia Centenară, fapt pentru care
doresc să vă mulţumesc.
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Mare zi!
Ochii umezi, zâmbitori,
Aşteptând ziua cea mare
Ca pe un buchet de flori!
Ea-privindu-se-n oglindă...
Ochi frumoşi de fată mare!
Parcă a-nceput să ningă...
Doamne, ce ninsoare!
Mama plânge bucuroasă.
Sugrumată de emoţii,
Îşi priveşte pragul casei
Într-un ceas al sorţii.
Vine prinţul şi priveşte,
Încântat nevoie mare!
-Eşti frumoasă, îi şopteşte,
Ca o sărbătoare!
Şi, ţinând prinţul de mână,
Pe sub ochii mamei trece
Rochia de crinolină,
Albă, caldă, rece...
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Andreea Crnaci
Am 18 ani, sunt elevă la Liceul Teoretic
„Jozef Gregor Tajovský” Nădlac, clasa a
x-a C. Sunt o fire ambițioasă, îmi place
să scriu și mă refugiez în scris, când am
ocazia sau mă refugiez în literatură, ca
să aflu povești noi. În timpul liber mă
uit la filme românești, petrec timpul
cu prietenii, pictez, lucrez în domeniul
artei quilling și bineînțeles scriu și
citesc. Pentru viitor am planuri mari.
Îmi doresc să devin jurnalistă, să îmi
creez propria emisiune și să dezbat
orice subiect, în afară de politică.
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Portretul din biletul de concert
Cristiana și Alexandra sunt prietene foarte bune. Fac aproape
totul împreună. Alexandra este poreclită de către Cristiana „Ally”, iar
Alexandra nu a poreclit-o pe Cristiana, încă. În recreații mereu sunt
unite și niciodată nu sunt mulțumite dacă le separi. Alexandra e o fată
rebelă și îi place mult muzica rock. Nu e cea mai bună la învățătură.
Pe când Cristiana e tocilară. Ascultă explicațiile profesorilor, este
atentă și mereu răspunde la tablă. Îi ajută și pe alții. Mereu își face
timp pentru orice.
Este ziua concertului la care Alexandra și-a dorit mult să o ia
și pe Cristiana cu ea. Dă buzna în sala de clasă:
-Cristiana! Cristianaaaaa!, strigă după Cristiana, dar nimic.
Fetița apare în ușa clasei și se uită râzând la Ally:
-Mă căutai? - răspunde aceasta zâmbind.
-Da! Te căutam! E astăzi, spuse Alexandra fericită, în timp ce
scotea biletele.
-E ... astăzi? Cristiana tăcu. Am uitat complet! Îmi pare rău....
Dar astăzi voi avea olimpiada... Și nu pot participa la concert. Știi că
pun învățătura și rezultatele mele pe primul loc!
-Asta e așa atât de... plin de tine!, urlă Ally. E dezastruos!
Alexandra plecă la concert singură, iar prietenia ei cu Cristiana
rămase doar ca un portret caricatural pe biletul de concert rock. Din
când în când, urechile și gura Cristianei se măreau pe biletul de
concert, ajungând să fie pete tot mai mari de ruj și de ojă de unghii.

55

Paola Florescu
Am 17 ani și sunt eleva la Colegiul
Național „Elena Ghiba Birta” Arad,
profilul filologie. Mă pasionează
muzica, arta in general. Îmi place să
citesc cărți de fantezie, romantice și
uneori SF. Îmi place să călătoresc, să
descopăr lucruri noi.
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Publicitate sau creierului meu tot mai mult oxigen
mereu te întrebi de ce
analizezi bine
de ce e așa de greu uneori și de ce e așa de ușor alteori
simți când viața te îngenunchează
simți un secol de durere
începi să iubești tot mai mult apusul
începi să iubești tot mai mult pădurea
oxigen necesar pentru vindecare
Publicitate sau creierului meu tot mai mult oxigen
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Emilia Lazăr
Sunt un copil obișnuit, o elevă la
Colegiul „Vasile Gldiș” din Arad, cu
speranță spre domeniul Medicinei, o
fiică problematică, o soră enervantă,
dar, mai ales, un om.
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Lichior de zmeură
În acele tabele
Nu mai sunt celule, ci durere
Spre apus mă întorc acasă
Ore reci
Împinse din greșeală
Tabelul subliniat cu roșu
Două cărți
Și-un vârf de creion tocit
Îmi șterg trecutul
Ca pe un graffiti proaspăt zugrăvit
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Valentin Măgulean
Sunt elev al Colegiului Național
„Dimitrie Țichindeal”, Arad, am 17
ani și îmi plac poveștile. Îmi place să le
scriu și îmi place să le citesc, să le văd,
să le aud, să le miros și să le simt.
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Gluma cu calul
Primul lucru pe l-am făcut de la creația Pământului a fost o
pădure. Mă gândeam că mă voi mai detașa de lume din când în când,
plimbându-mă pe acolo.
Știind că urma să am mult de muncă și că plimbatul prin
pădure nu ar fi destul, am făcut lângă pădure o cârciumă. Mi-am luat
lupa și, cu o pensetă fină și multă atenție, am desprins de pe tejghea
o celulă. Am suflat pe pensetă și, dintr-o dată, din acea celulă de
cârciumă a răsărit un cârciumar. L-am rugat să-mi pună un pahar de
ce are el mai bun, până mă mai uit puțin prin „cartea mea de bucate”.
Mai aveam multe de făcut.
Pe cârciumar l-am făcut un bun ascultător și i-am promis
fericire, împlinire și viață eternă, atât timp cât nu face gluma cu calul.
De fapt, am trecut un pas mai departe, și i-am zis că atât timp cât se
abține de la gluma cu calul, totul va fi bine în lume. A dat din cap
aprobator. Nu știam nici unul ce era acela un cal. Așa că aceasta a
fost următoarea mea creație și, țin să menționez, una dintre cele mai
bune.
Mi-au luat câteva încercări să fac oamenii, dar în cele din
urmă mi-au ieșit. I-am lăsat să își facă de cap, atât timp cât nu fac rău
unul altuia și majoritatea m-au ascultat. Mai era câte un nemernic
ici-colo, dar de ei, mai devreme sau mai târziu, m-am ocupat.
Cârciumarul era bine. Toată lumea știa de Cârciumă, toată
lumea se simțea bine acolo. Locul era tot timpul stilizat, în funcție
de vremuri.
Astăzi avea graffiti pe pereți. Era artă, nu prostiile alea de
„Costel a fost aici”. Muzica era tot timpul bună și niciodată nu era
dată prea tare, indiferent cât de târziu în noapte era.
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Stăteam la tejghea și-mi beam liniștit berea, când aud că se
deschide ușa în spatele meu.
Un cal intră într-o cârciumă.
Mă trec transpirațiile. Mă uit speriat la cal. Mă uit și mai
speriat la cârciumar.
Cârciumarul îl întreabă pe cal:
-Ce-i cu fața asta lungă?
De atunci am abandonat Pământul și profesia de Dumnezeu.
Sincer, sper că au crăpat toți.
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O poveste de tramvai

și alții.

-Vă rog, luați-vă picioarele de pe scaun.
-Da’ ce treabă ai tu?
-Păi cum „ce treabă am”? Suntem într-un tramvai, mai stau
-Da’ mă dor picioarele!
-Nu mă interesează!
-Auzi la el! Cum n-are de lucru.
-O să vorbesc cu vatmanu’ să te dea jos!
-Păi ce treabă are el, domne’?!
-Păi cum „ce treabă are”?! Păi e tramvaiu’ lui!
-Da’ mă dor picioarele! Mi-s umflate de vai-ș-amar!
-Și pe mine mă dor.
-Ei, te dor... Ești tânăr!
-Tânăr. Bine. Mă duc pe jos. Bag picioru’-n ea treabă.
-Du-te învârtindu-te!
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Povestitorul
Acum mult timp, încă de dinainte să existe noțiunea de
început, trăia un om care știa toate poveștile. Omul acela era orb
de când a apărut pe lume și nici nu prea vorbea. Tot ce zicea era:
„Ascult.”, și asta făcea. Asculta tot ce era de ascultat și mai mult. Te
asculta mult, după te-a convins că nu mai are nimic de spus. Apoi
te privea fix în ochi, de parcă știa exact unde ești și dădea din cap
aprobator. După care mai stătea o scurtă vreme în aceeași poziție și
ofta. Apoi pleca să mai asculte alte și alte povești.
De obicei.
Doar că, odată, în loc să îl privesc cum dispare, cum făcea
majoritatea lumii, am aflat ulterior, l-am tras de mânecă.
A înghețat. Probabil că ar fi fost șocat dacă ar fi știut cum. Nu
voiam decât să îi captez atenția încă o dată. Reușisem. Puteam să îl
întreb orice. Probabil mi-ar fi spus. Puteam să-l întreb ce-i cu toată
suferința asta fără rost în lume, ce-i cu toți nervii, toată ignoranța.
Puteam să-l întreb cum am apărut sau de ce existăm. Puteam să-l
întreb de ce le place oamenilor să mănânce un fruct atât de penibil
ca gutuile...
Și, mai mult ca sigur, ar fi știut să-mi spună. Dar nu l-am
întrebat. În schimb, l-am rugat să-mi spună o poveste.
Încă vizibil confuz, s-a pus înapoi lângă mine pe bancă. Și-a
deschis și închis gura de câteva ori ca și cum ar fi încercat pentru
prima oară să formeze alte cuvinte decât „ascult”. Le știa pe toate,
evident, doar că nu le mai folosise.
Rar și semi-mormăind, mi-a spus povestea vulturului obligat
de un bărbos țâfnos să mănânce bucată cu bucată din ficatul unui
biet sculptor. Chiar vulturul i-o spusese.
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Mi-a plăcut. Așa că l-am rugat să mai îmi spună una, de data
asta cu mai multă încredere.
Mi-a spus povestea unui bătrân care nu făcuse niciodată
nimic din ce și-a propus, pentru că nu avea încredere în nimeni, nici
măcar în el.
L-am rugat să mai îmi spună una, pentru că mai aveam timp.
Mi-a spus povestea unui copac pe care zi de zi, la aceeași oră,
se urina un câine. Mi-a descris apoi, cu lux de amănunt, ce i-ar fi
făcut copacul câinelui dacă ar fi avut brațe. Apoi mi-a povestit cât a
plâns copacul după ce a încetat câinele să treacă pe acolo.
Se făcea seară, dar nu mai aveam alte treburi, așa că l-am rugat
să continue.
Urmară o poveste pe care o auzise de la o stea despre o explozie
mare, povestea unui cal jumătate om despre cum a fi jumătate cal,
jumătate om este net superior la a fi jumătate om, jumătate cal și
povestea unui nou născut despre glasul mamei. Apoi a mai venit o
poveste, a unei inimi frânte și o poveste a unui stomac plin.
De atunci a continuat de unul singur până m-a convins că
într-adevăr le știa pe toate. Era atât de fericit, încât părea că strălucește.
Nu știa cât de plăcut putea fi să își spună poveștile.
Mi-a mai spus povestea unui șarpe cocoțat cât era ziua de
lungă într-un măr, povestea unui bețiv obsedat de timp și povestea
unei prostituate îndrăgostite nebunește de un client căsătorit.
Odată cu venirea nopții, s-a făcut și mai răcoare, iar eu nu
eram îmbrăcat prea gros. El putea să continue la nesfârșit, eu eram
om. Eram mic și trecător.
Nu mi-aș fi dorit să fac altceva în trecerea mea, dar nu mai
aveam mult timp până trebuia să plec. Mai aveam, totuși, o poveste
de ascultat și o speranță în inimă că îl vor mai asculta și alții după ce
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plec eu.
Așa că l-am prins de mână brusc, întrerupându-l dintr-o
poveste despre o roșcată.
-Acum spune-mi povestea ta.

66

reStart

67

Letiția Mezei
Am 18 ani și sunt elevă în clasa a
XII-a la ,,Liceul Teoretic Jozsef Gregor
Tajovsky" din Nădlac. Am multe
pasiuni, dintre care poezia și teatrul
sunt preferatele mele
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Doi îndrăgostiți
Cerul înstelat
Ne admiră privirile,
Iar luna ne duce dorul!
Soarele moare de fiecare dată
Când privirile noastre nu se întâlnesc.
Iar, când cerul plânge,
Ne plânge cu foc și jale,
În timp ce inimile noastre
Dansează în ploaia de foc
Tu mă atingi atât de senzual
Încât iarba ne e dușman!
Un suflet blând dar chinuit
Precum vremea de afară
Trece tăinuit
Peste frunza cea amară
Știe că iubește, dar nu vrea s-o arate...
Precum cucul cel iubit în vremurile uitate
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Renovare
Într-o cameră întunecată,
Cu jaluzele negre,
Cu canapele rupte,
Și tavanul găurit
Locuiește un mic suflet pricăjit
Și lovit de soartă
Acest suflet te așteaptă pe tine
Să luminezi camera
Să repari tavanul cu iubire
Să repari jaluzele cu un zâmbet
Iar canapelele să le aranjăm împreună
Te aștept de două saptămâni
Și tot nu vii
Cât să mai aștept ?
Cât să mai îndur?
Când tavanul mai are puțin
Și cade peste sufletul meu
Jaluzelele sunt tot mai distruse
Canapeaua se destramă din ce în ce mai mult
Au mai trecut trei săptămâni
Și tot nu vii
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Au mai trecut încă cinci săptămâni
Cineva este la ușă
Te poftesc să reparăm camera
Din neagră s-o facem albă
Tavanul să-l lipim cu iubire
Jaluzelele să le schimbăm
Canapeaua să o lăsăm așa
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Adriana Pancu
Am 16 ani și sunt elevă la Colegiul
Național „Moise Nicoară”, în clasa a
X-a B.
M-am născut în Reșița la data de 10
ianuarie. În Arad m-am mutat o dată
cu trecerea în ciclul gimnazial.
Scriu de la vârsta de 5 ani. Am început
cu fel de fel de povestioare, scrise la
calculator. Frumusețea poeziei am
descoperit-o când bunica mi-a pus
în mână o carte cu poezii de Mihai
Eminescu. De atunci, ilustrul poet a
devenit preferatul meu și pot spune că
după atâți ani, încă păstrez acea carte și
o citesc deseori.
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Octombrie
Cândva, miresme și dulci triluri
Îmbătau pădurea toată.
Stăpâneau întregi pământuri
Furnicile-n numeroasa gloată.
De când soarele s-a-ntristat
Fie mic, fie mare, nu ai fost cruțat
De glasul de cristal al vântului
Și de agonia pământului.
Dușman de moarte acest vânt,
Pădurii ruginite-i este.
I-a furat iubitul veșmânt,
Și-a zburătoarelor dragoste.
De-asurzitoare fâlfâiri din sud
Arborii sunt măcinați crud.
De durere se schimonosesc
Și de frunze se descotorosesc.
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Dionis și Amethystos
Dionis și-Amethystos,
O poveste din vechime.
El o dorea cu patos,
Ea nu dorea pe nime’.
Printre ramuri de măslin
O privește cum pe câmpuri
Generos o săruta
Soarele care-o vrăjea
Cu tot felul de tertipuri.
Buze moi și trup divin,
Păr de foc, veșmânt de in,
Piele fină de cleștar…
Cu ardoare le râvnea
Și cu greu se stăpânea.
Amethystos mult plângea,
Și-al său suflet pur ruga
Demiurgii din eter
S-o asculte și s-o-ajute
C-a îndurat necazuri multe.
Artemis rugămintea-i auzi
Și cu alai stufos de fiare
Din pădure se zări.
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Pe domniță o preface
Într-o stâncă de cristal,
Strălucind în raza lunii
Ca un colț timid de Rai.
Dionis, la văzul ei,
Orbi încă o dată,
Dar nu-i ca de obicei…
Acum iubirea-i înghețată.
În căință, pe-al ei trup,
Scufundat în flori de gheață,
Turnă dulcele vin roșu
Din pocalul său de piatră.

reStart

Adriana Pancu

Noapte
În taina nopții,
Un firicel de iarbă
Cu clopoțel de argint
Se leagănă-n lunca
Plină de ninsoare.
Miros de viață
Răsare din pământ;
Pocnete de gheață
Răsună când și când.
În omătul viu
Se reflectă sclipind
Într-un mod zglobiu
Un râu translucid
De scăpărânde stele.
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Iulia Pentek
Am 17 ani și sunt în clasa a XI-a A
la Liceul Teoretic ,,Gheorghe Lazăr"
din Pecica. Îmi place să citesc cărți
de acțiune dar mai ales de comedie.
Citatul meu preferat este ,,O schimbare
reală și durabilă nu are loc într-o clipă.
Este un proces." (John C. Maxwell).
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lecția de liniște
nu găsesct pe nimeni
doar curcubeie duble
de jur împrejur
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Alexandru Perța
Am 16 ani și sunt din localitatea Nădlac,
județul Arad. Am fost mereu atras de
literatură și de povești în general, îmi
oferea o lume fantastică unde mă pot
refugia și îmi pune imaginația bogată la
lucru. Sper să vă placă ceea ce am scris.
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Camera întunecată
El stă... și stă în mijlocul unei camere negre fără nici un
motiv. Camera este goală, nu sunt jucării, cărți, sau alte lucruri care
să-i distragă atenția de la întunericul din jurul lui. Nu sunt ferestre,
găuri în pereți, nu există nici un mod ca lumina soarelui să intre,
totul e negru! El stă întins pe jos și încearcă să doarmă, nu sunt perne,
nu sunt pături sau saltele, e doar o podea goală, rece și incomodă, dar
şi în aceste condiții el încearcă să adoarmă. De ce? Oricum nu poate
să o facă, știe și el că nu poate să adoarmă, așa că de ce mai încearcă?
Își schimbă poziția, încercând să caute una mai comodă, dar
se dă bătut. Își ridică capul și, din instinct, se uită în jur, însă nu vede
nimic. Ce ar fi sperat să vadă, oricum? Ar fi sperat ca totul să fie un
vis? O simplă manifestare mintală a emoțiilor și sentimentelor lui
care-l bântuie zi de zi? Până la urmă, își dă seama că locul unde se află
este real... real și gol... A început să se plimbe prin cameră, nu mai
are ce să facă altceva decât să se plimbe ca un animal în cușcă. Oare
ce gânduri îi trec prin cap? Poate se întreabă cum a ajuns aici? De
ce a ajuns aici? Ca de obicei numai el știe ce gândește. Pipăie pereții
în căuatrea unei ieșiri, un buton secret care să deschidă ceva, sau o
manetă care să deschidă o ușă în podea, sau o gaură de ventilație, dar
ca de obicei, nu este nimic... nimic în afara unei clanțe.
El găsește clanța și începe, panicat, să o scuture: sus, jos, sus,
jos, apoi panica devine frustare și începe să scuture mai tare: sus,
jos, sus, jos, apoi furia îl acaparează și scutură și mai tare până ce
brațele lui obosesc. Cade la pământ extenuat fizic și mintal și începe
să plângă. Nu pot dormi, să ignor situația, nu pot să fug, pentru că nu
am unde să fug și nu pot rezolva situația asta cu furie, nu pot să fac
nimic. A fost prima dată când și-a exprimat gândurile de când este
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aici, primul lui gând spus cu voce tare și e unul în care se dă bătut.
De ce sunt aici? A continuat printre lacrimi. Ce am făcut să ajung aici?
Am fost cuminte, nu am supărat pe nimeni, nu am deranjat pe nimeni,
nu am spus nimic, i-am lăsat pe ceilalți în pace, am fost mereu singur...
Acela a fost momentul în care a realizat motivul pentru care a fost
trimis aici, momentul în care a reflectat asupra sa și a deciziilor pe
care le-a luat până acum. E aici pentru că singurătatea și ura lui l-au
adus aici.
Se ridică, ia mânerul în mână și deschide ușa, o ușă care era
mereu deschisă. De ce el nu o putea deschide? Din cauza gândurilor
lui negative. Cu un zâmbet pe față și o privire hotărâtă păşește
afară din camera întunecată și promite că nu o să mai ajungă acolo
niciodată.
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Fata cu unmbrela albă
O fată cu umbrela albă mergea prin ploaie, purta o uniformă
școlară gri ca cerul înnorat și părul ei lung, brunet și ud îi acoperea
fața. În jurul ei totul era acoperit de apă, iar stropii de ploaie se
loveau de pământ puternic, umplând starada cu un sunet armonios.
Pe stardă niciun suflet nu se arăta, nicio mașină nu trecea, era doar ea
și umbrela ei albă, doar ele populau locul. Pașii ei loveau bălțile peste
care trecea, făcând un sunet care perturba armonia ploii. Fata mergea
încet, nu se grăbea, și începea să devină mai udă pas cu pas, ca și cum
umbrela ei avea o gaură în centru. Merge și merge, fără nicio țintă,
tot în față, cu capul în jos.
La un moment dat, a apărut de după colț un băiat. Acesta
avea uniforma de un albastru deschid, ieșind în evidență, în contrast
cu griul ploii din oraș, și nu avea umbrela cu el. Poate o fi uitat-o
acasă?. Fata cu umbrela albă trece pe lângă băiat, fără să-i acorde
nicio atenție. Băiatul în schimb, o studiază de la piciorele umede și
reci, până la capul cu păr negru și ud. Era ceva ciudat la ea, ca o aură
de singurătate și tristețe, dar, băiatului, i-a părut bine că a întâlnit
pe cineva pe o vreme ca asta. În plus fata mergea spre aceași direcție
unde se află locuința lui deci... nu strică să aibă și el puțină companie,
nu?
Băiatul a încercat să-i atragă atenția fetei, întrebând-o dacă
poate să meargă spre acasă cu ea. Fata nu a dat niciun răspuns, a
continuat să meargă prin ploaie. Băiatul, atunci, a decis să meargă
mai aproape de ea, se gândea că poate nu l-a auzit, apoi, văzând că
nu o poate ajunge a început să alerge. A alergat, a alergat și fata tot
era în fața lui, fără să-și schimbe ritmul mersului. Cum e posibil?,
se întreabă băiatul. Ploaia se întețea, stropi mai mari se loveau de

Alexandru Perţa

83

pământ, vântul, care era domol înainte, sufla din ce în ce mai tare cu
fiecare pas pe care băiatul îl făcea. Vântul a devenit așa de puternic,
încât băiatul nu mai putea înainta. Parcă, de fiecare dată când se
apropia mai mult de fată, natura îl îndepărta de ea. Dar acum era
determinat, o va ajunge, va vorbi cu ea și va merge cu ea în drum spre
casă. Se apropie, vântul îl aruncă în spate dar el continuă să înainteze.
Corpul îi este înghețat de la ploaia care devine din ce în ce mai rece.
Hainele lui sunt ude leoarcă, iar grutatea apei din ele încearcă să-i
încetinească mersul, dar cu toate acestea, el merge mai departe până
când o ajunge și o apucă de umăr.
Ploaia și vântul s-au domolit când băiatul a atins-o pe
fată. Băiatul ridică privirea și vede că sunt în fața unei intersecții,
așteptând ca lumina semaforului să se schimbe în verde. Băiatul își
trage suflarea, vrea să vorbească cu ea, dar e prea obosit. Ambii stau
unul lângă altul, ploaia s-a oprit, dar când el dorește să-i vorbească,
fata trece intersecția pe roșu și e spulberată de o mașină. Băiatul
îngrozit merge să vadă dacă e bine, dar tot ce a mai rămas din Fata cu
umbrela albă era umbrela ei albă...
Un Băiat cu umbrela albă mergea prin ploaie...
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Denisa Roman
Am 14 ani și locuiesc în Nădlac,
județul Arad.
Sunt poetă dar, din când în când,
mai scriu și proză. Nu am de multă
vreme această pasiune. Ar putea fi de
aproximativ un an.
Sunt clasa a VIII-a, la „Liceul Teoretic
Jozef Gregor Tajovsky”. Îmi place
istoria și, s-ar putea spune că sunt o
adolescentă „de modă veche”, pentru
simplul fapt că îmi plac poveștile și în
general tot ce înseamnă trecutul.
Nu sunt foarte multe lucruri de spus
despre mine. Poate doar că îmi place să
citesc. Cărțile mele preferate sunt cele
de dragoste, mister, aventură. Sau, mai
bine zis, ceva care să mă țină „în priză”
și să mă facă să nu dorm noaptea ca să
citesc. Sunt timidă, aș putea adăuga.
Sunt destul de liniștită. Nu le am cu
vorbăria inutilă.
Nu sunt prea deosebită de cei din jurul
meu, dar nu sunt nici ca ei.
Sunt eu și, oricât mi-ar plăcea sau nu,
sunt oarecum mândră de cine sunt.
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*
stau pe bancă și mă gândesc
căci rime nu găsesc
versurile nu îmi ies
cuvintele nu se potrivesc
stau în parc, lângă teatru
privind de sub pălăria de fetru
de un roz ca de zmeură
vântul mi-a furat o pagină
m-am împiedicat de un morman de pământ
dar nu am prins pagina luată de vânt
mai am destule pagini în carte
dar în creație aveam nevoie de acea parte
lângă mine găsesc o pană
e neagră ca de coțofană
lângă pană sunt ai mei ochelari
în bucăți mici și mari.
asta da zi ghinionistă
de ce să nu fiu tristă?
mi-a luat lucrarea, vântul
iar ochelarii sunt una-cu-pământul
nu sunt chiar așa de supărată
deși sunt o mare împiedicată
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Denisa Roman

deh, așa a fost să fie
măcar am o pană nouă la pălărie
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Amintire de clasa a 8 a
Clasa era un dezastru total, deși se sunase de doar câteva
minute. Era ultima oră şi apoi puteau merge acasă după 7 ore de
stat pe scaun. Era o hărmălaie de nedescris. Sala de clasă, liniștită cu
câteva minute în urmă, s-a transformat într-un front unde se aruncau
gume de șters pe post de gloanțe. Dacă diriginta clasei a 8 a A ar
fi auzit despre asta, i s-ar fi părut că este un joc inofensiv, dar, din
păcate, realitatea era alta.
Andrei era mai liniștit decât colegii săi, dar nu era mai breaz
decât ei cu mult. Stătea în poziția „de birt”, cum ar fi spus unii
profesori de l-ar fi văzut. Atenția lui era îndreptată spre telefon, unde
era mai mereu, de altfel. Îi ignora pe cât era cu putință pe colegii săi
care se aruncau ba pe jos, ba după catedră, ba pe sub mese, pentru a
evita gumele de șters care se izbeau de pereți sau chiar de ei.
-Cine-i prostul care a dat?, sună vocea lui Andrei după ce
primise o lovitură sănătoasă în ochiul stâng.
Preț de câteva secunde s-a făcut liniște, apoi:
-Paul a fost!, spuse unul dintre ei.
Nu a apucat să termine ce avea de spus că Andrei, deja roșu la
față de supărare, izbise de pământ toate băncile din jurul lui.
Paul spuse:
-Nu am fost eu, Sebi a fost!
Vinovatul râdea de propria sa ispravă.
-Bă! Nu te-am țintit pe tine, voiam să-l țintesc pe Robert.
Chiar de ar fi fost spuse, scuzele nu l-ar fi ajutat pe Andrei care
era roșu ca un rac și care ardea de furie. Dacă ar fi încercat să nu sară
la gâtul lui, probabil ar fi reușit să se stăpânească, fiindcă situația era și
așa destul de rea. Râsul lui Sebastian a pus capac. Era deja prea mult.
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-Păi, să-mi bag piciorul în ce voiai tu!, se răsti la Sebastian,
apoi a dat fuga spre tomberon.
În secunda următoare, tomberonul clasei, care și așa era vai
de el, era aruncat, din clasă spre hol, direct în spatele vinovatului,
spărgându-se și murdărindu-l cu gunoaie.
Evident, pentru Andrei nu era destul un tomberon spart sau o
bluză murdară, ca să-l pedepsească pe vinovat, mai ales că el era cel cu
ochiul vânăt, nu Sebastian. Au continuat să se fugărească prin holul
a cărui podele fusese spălate. Nu le păsa. Unul fugea de bătaie, iar
altul dorea să îi ofere o răsplată celui vinovat că avea un ochi vânăt.
Școala era aproape pustie și podeaua era încă umedă, iar semnul cu
„ATENȚIE, PODEA UMEDĂ!” era tot acolo.
-Când te-oi prinde, te bat de nu te vezi, Sebastiane!
-Am zis că îmi pare rău!
-Ba nu ai zis!
-Atunci îmi pare! Măcar acum ai o amintire frumoasă de
sfârșit de clasa a 8 a.
Râdea. Pur și simplu râdea de ceea ce a făcut.
-Lasă că îți arăt eu ție, Sebastiane!, a spus Andrei.
Fugeau și fugeau. Parcă pauza nu se mai termina niciodată.
Sau se terminase? Nici unul nu știa.
Sătul să alerge după vinovat, Andrei luase semnul cel galben
de lângă balta ce acum nu mai era pe podea. Sebastian nu realizase că
semnul a fost luat. A realizat doar când s-a trezit cu el în față.
Acum era la podea. Nasul lui sângera ușor. Era mai liniște fără
râsul lui enervant. Andrei era mulțumit, alegând să spună doar:
-Ei, na! Acum avem amândoi o amintire!
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Ágnes Erika Szabo
Sunt elevă la Colegiul Național „Moise
Nicoară” Arad în clasa a XI-a. Pasionată
de artă în toate categoriile sale, am
început să îmi transcriu viziunile
artistice prin intermediul literaturii,
în urma recepției primite față de una
dintre eseurile scrise pentru ora de
Limba şi Literatura Română. Deşi
majoritatea eseurilor şi poeziilor mele
sunt de natură filozofică, încerc să îmi
extind orizonturile, ieşind din zona
mea de comfort pentu a exersa diferite
stiluri de scriere. Pentru mine, abilitatea
de a transforma o experiență personală
într-o operă literară este un concept
eteric şi uimitor. Creațiile mele literare
sunt fragmente din mine ce îmi poartă
povestea gravată adânc în cuvintele lor;
iar dacă măcar o persoana este inspirată
de povestea mea, înseamnă că am reuşit
să fac o diferență în lumea aceasta.
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Încercare și eșec
Camera dizolvată în umbra melancoliei lăsate în urma ei
devine luminată de o fragedă flacără a unei lumânări. Stingând
chibritul, preotul își apleacă privirea înspre podea, evitând a scoate
vreun cuvânt și dispare cu un delicat suspin compătimitor.
Tremurul flăcării, scânteia unei memorii în inima bisericii mă
strapung cu gândul a tot ceea ce a fost pierdut; eu stau împietrită în
fața sicriului ei deschis. În acest moment ajung să învăț semnificația
sfârșitului dulce-amărui al melodiei vieții.
Ecoul asurzitor al râsetului ei dispărut contrastează cu sunetul
înțepător al durerii mele, creând o copleșitoare catastrofă cântată pe
ritmul unei simfonii de mult uitate. Timpul nemilos insistă în a sta
oprit, însă cinic refuză a se întoarce la momentul în care iubitoarea
ei voce mă alinta.
În crucea arămie agățată de perete deasupra sicriului, zăresc un
chip în spatele camerei, lăsat mut de către tot ceea ce noi ca oameni
nu vom putea înțelege niciodată, însă expresia sa vorbește clar și tare.
El nu găsește cuvintele potrivite.
Dar încearcă…
Iar flacăra se stinge.
Întunecata cameră devine luminată de către flacăra slabă
a lumânării aprinse de preot, care părăseşte de-ndată încăperea
monotonă, aruncând o ultimă privire de îndurare. Ea se uita intens
la strălucirea lumânării, fără a îndrăzni să privească înspre sicriu.
Contemplând dacă se aşteaptă să spun ceva liniştitor, înghit
în sec. Încerc din răsputeri să rămân puternic, însă rămân sufocat de
nodul din stomac, comunicându-mi gândurile mele prin lacrimile
fierbinți ce scăpară fără permisiune.
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Din când în când, preotul s-a oprit în uşă pentru a veghea
discret încăperea pentu câteva momente, dar ea, tot nemişcată, evita
a-şi lăsa monologul perturbat. Ea nu ştie cum să înainteze…
Dar încearcă…
Iar flacăra se stinge.
Aprinzând lumânarea, tatăl Thomas şi-a făcut drumul înspre
uşă, lăsând cei doi tineri în camera fin luminată. El mi-a mărturisit
că din cauza îngrijorării sale, a decis să privească înăuntru, din afara
camerei, pentru a se asigura că totul era în regulă.
Când l-am întrebat despre ce s-a petrecut, a ezitat să-mi
răspundă dar în final a cedat. El mi-a explicat faptul că decedata a
suferit un accident, iar cei doi copii erau prieteni apropiați ai ei.
Curios, l-am întrebat de ce nu a intrat în cameră să diminueze
liniştea dureroasă dintre eu, asigurându-i că ea a ajuns într-un loc mai
bun. Cu un zâmbet fals a recunoscut faptul că nimeni nu cunoaşte
cu adevărat soarta ce urmează după moarte, iar jalea creată în urma
pierderii unei persoane dragi poate fi alinată numai prin acceptarea
realității. Fiecare este liber să-şi aleagă în ceea ce crede că va urma în
continuare.
Mi-a spus că nu poate să-i ajute pe toți cei din jur…
Dar încearcă…
Iar flacăra se stinge.
Îngusta cameră întunecată primeşte viață odată cu aprinderea
blândei flăcări a lumânării. Preotul, înțelegător, iese pentru un
moment din cameră, lăsând trei tineri împreună pentru o ultimă dată.
Prima oară în viața lor, cei trei îşi pierd abilitatea de a
comunica, lăsând încăperea în completă melancolie.
O fată, sufocată de propria suferință, se scufundă în nostalgia
unor vechi amintiri care pe veci vor rămâne blocate în trecut. Lumina
din ochii ei a pierit deodată cu mult iubita ei prietenă.
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Un băiat, ars de durere, eşuează în a înțelege cu adevărat
realitatea situației. Al său bogat vocabular nu este în stare să-l ajute
acum.
O fată, împăcată cu soarta sa mohorâtă, priveşte impactul
cauzat de moartea sa. Ea nu ştie cum să-i ajungă pentru a le comunica
recunoștința sa pentru miile de memorii şi miile de râsete împărtăşite
cu cei doi…
Dar încearcă…
Şi reuşeşte.
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