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35
Elena Vition

  Patricia Onica, clasa a IV-a
  s. Drăsliceni, Criuleni

Stejarul
  - Măi, stejare, stejărele,
  Ce mai faci tu copăcele?
  După toate câte ştiu, 
  Stai în fruntea codrului.
Creşti înalt şi eşti frumos,
La oameni aduci folos.
Vai, ce ghindă-mpărătească,
Dumnezeu să te păzească!
  - Noi suntem stejari înalţi,
  Cu toţii ne-avem de fraţi,
  Noi pe oameni îi servim,
  De nevoi îi ocrotim.
  

Galina Zaporojanu, 10 ani

Mihai Ulmadă, 7 ani
s. Burlacu, Cahul

Pădurea – o şansă pentru viitor

 Natura trebuie s-o ocrotim,
 Pădurile să le-ngrijim
 Şi vom trăi cu toţii minunat
 Pe-acest meleag, cu aerul curat.
Căci pădurea când înverzeşte
La viaţă se trezeşte
Şi florile înfloresc
Toate-ţi pare că zâmbesc.
             Câte păduri sunt
             Pe acest pământ?
             Nu le vom număra
             Ci le vom proteja.
De aceea ai grijă de copaci,
Gândeşte-te mereu ce faci.
Zicând: „Pădurea e o şansă pentru viitor”,
Să-nţelegi: fiece copac ne e de ajutor.

 

Aurel Stati, cl. 8 Elena Vition



Bună ziua!

 Mă numesc Mariana Popuşoi. Sunt elevă în clasa a-VI-a la gimnaziul din s. Satul Nou, raionul Cimişlia. Casa 
noastră este amplasată la marginea satului, iar din curte se zăreşte pădurea ca o regină, care veghează zi şi noapte mica 
noastră localitate.
 Inspirată, dar şi întristată din cauza faptelor iresponsabile ale semenilor noştri, de priveliştea care mi se afişează 
înaintea ochilor în fiecare zi, am dedicat pădurii cîteva versuri. Aş vrea să spun că acestea nu sunt doar nişte simple 
cuvinte, ci e ceea ce simt cu adevărat pentru acest colţ de natură, care suferă nespus din cauza indiferenţei noastre. Sper 
ca aceste rînduri să nu-i lase indiferenţi pe cei ce le vor citi.  Vă mulţumesc!

Scrisoare pădurii

O, tu pădure dragă,
Tu, casă pentru flori,
Ne eşti precum părinte 
Şi cuib de sărbători. 
Şi-atîta-nţelepciune 
Şi bunătate ai, 
Ne-mparţi la fiecare 
Tot ce-i mai bun ne dai, 
Iar noi, nemulţumiţii, 
Ne iartă ca greşim, 
Si fără de motive 
De zor te otrăvim. 
Tu, bună ca o sora, 
Ne-ai bucurat din plin 
Cu gingaşe arome 

Şi freamătu-ţi divin, 
Iar vara pe-nserate 
Ne dedicai cu drag 
Doar melodii pe care 
Nu le-are alt meleag. 
Şi bravii tăi ostaşi-
Copaci neînfricaţi, 
Ne-au protejat într-una, 
Ne-au fost la fel ca fraţi. 
Şi rău îmi pare, scumpo, 
Că oameni cruzi şi răi 
Omoară fără milă 
Pe toţi copiii tăi. 
Şi plîng şi eu cu tine, 
Căci sunt doar un copil, 

Ce doar prin rugăciune 
Îti poate fi util. 
Şi pot ca să-i învăţ 
Pe cei mai mici ca mine 
Să te iubească, dragă, 
Să-ţi facă numai bine. 
Te voi susţine-ntruna 
Cum voi putea şi eu, 
Nu voi lăsa ca nimeni   
Să-ţi facă nici-un rău. 
Şi dacă te întrebi: 
„Ce poate un copil ca mine?”
Nu multe, dar să ştii, 
Cînd îţi va fi a plînge –
Voi plînge-n glas cu tine.Doina Manic, 17 ani



Denis CertanDiana Gulciac Liliana Sfinţescu

Maia Cebotari, cl. 7 Maria Focşa, cl. 8

MAI ÎNTÂI

Mi-ar plăcea să văd Pământul 
Îmbrăcat în haină nouă,

M-aş înţelege şi cu vântul
Ca s-aducă nori, să plouă.
Dar de gânduri mai curate
Mai întâi şi-ntâi de toate

E nevoie orişicând: 
Şi în cer, şi pe pământ.

Daniela Stepa, 
elevă în clasa a V-a “B”

s. Clocuşna, Ocniţa

Cine eşti?
Sunt împărăţia verde prin care îţi place să treci.

Cum te numeşti?
Pădure mă numesc şi fiinţă a vieţii omeneşti.

Câţi ani ai?
Câte fire de iarbă în câmp, câte stele în cer şi 

flori pe pământ.

Ce colecţionezi?
Colecţionezi arbori şi arbuşti, flori şi plante de 

leac, gâze şi fel de fel de insecte, animale şi păsări de 
toate ce ochiul uimeşte şi sufletul întinereşte.

Unde trăieşti?
Pe muchia acestui deal, pe care mă vezi, mă 

savurezi, te miri şi te minunezi de ceea ce vezi.

Pe cine iubeşti?
Îi iubesc pe acei ce mă iubesc pe mine, şi-mi 

aduc bucurii.

Bogdan Posmag 
Liceul teoretic. „V. Alecsandri” 

or. Bălţi, str. Bulgară 75/58

Îţi place să pictezi?
Îmi place să pictez totul ce văd, ce-mi atrage 

privirea ce mă face să mă mir.

Ce dorinţă ai?
Mi-ar plăcea să fiu verde mereu şi să nu-mi facă 

nimeni niciun rău.

Părinţi ai?
Da, codrii falnici mi-s părinţii.

Ce-ai dori de la viaţă?
Doresc să mă înveţe să fiu răbdătoare şi să nu 

plâng când mă doare. Dar aceasta e posibil oare?
 

ANCHETA PĂDURII



  Andrei Capşuna cl. VIII 
  s. Plop – Ştiubei, Căuşeni  
 

Minunată e pădurea

o mireasmă şi o frunză, 
Şi un cânt de păsărele
Vântu-ncepe lin să bată
Şi le mângâie pe ele.
Un izvor trezit la viaţă
Murmură în iarba deasă,
Florile de dimineaţă 
Mângâie privirea dulce.
Fluturi încâlcesc văzduhul, 
Veveriţa se distrează
Când pe-o creangă, când pe alta
Însă cineva veghează.
Căprioara-i veghetorul
Stând colo după cortină
La izvor ea vrea să vină, 
Să bea apă, dar se teme.
Văd minunea din pădure,
Cea cu inima curată, 
Viaţa veşnică şi lungă -
Pe o frunză legănată.

Iulian Marian, 13 ani

Patricia Onica, clasa a IV-a
s. Drăsliceni, Criuleni

Stăpânii pădurii

Codrule, codru bătrân,
Cine ţi-i al tău stăpân?

Din copaci e stejărelul,
Dar din flori e ghiocelul.
Bate vântul prin codruţ,
Cum te simţi dragă puiuţ?
Mă simt bine, n-am ce spune,
Ghiocelul e cu mine!
Cine păzeşte hotarul?
Ghiocelul şi stejarul.
Unu-i nalt, altu-i micuţ,
Amândoi îmi sunt drăguţi.

 

Calin Bogdan

Ana Vlas



Mihaela Grubîi, 14 ani

                Poveste 

Fata pădurarului
 Cândva demult într-o pădure trăia un pădurar. Pădurea era averea lui cea mai mare. Frumuseţea de acolo nu încăpea în limitele 
cuvântului, că oricât de bine nu m-aş strădui, nu aş reuşi s-o descriu. Doar văzând acele locuri pitoreşti, înţeleg că Dumnezeu face minuni.  
 A trăit pădurarul cu soţia sa în bună înţelegere mulţi ani. Soţia s-a îmbolnăvit şi a murit. Pădurarul nu avea alte gânduri decât moartea. 
Gândurile acestea nu-l lăsau nici zi nici noapte, nu avea nici somn, nici linişte.
- Am trăit fericit cu Anca mea, se gândea el. Doar un lucru ne-a întunecat tinereţea şi bătrâneţea - că nu am avut copii. De aş fi avut un copil, 
acum aş avea nepoţi şi nu aş fi aşa singuratic şi părăsit.
 Aceste gânduri nu-l lăsau în pace şi deseori adormea abia spre dimineaţă. Meditaţiile continuau seară de seară.
- Viaţa e un drum care te poartă printre spini spre a te pune la încercare. Dar poate fi şi un buchet de flori printre care se strecoară câte un 
scăiete, ca să nu fie doar zile senine.
 Treceau zile şi nopţi, iar pădurarul se stingea ca o lumânare.
-Dar, cum e, viaţa? Râdem, plângem, zâmbim... Ce frumoasă ar fi această viaţă, fără dezamăgiri, fără deziluzii, fără suferinţă?! Dar dacă ar fi 
aşa, nu s-ar numi Viaţă ci Vis. Visele se sparg de geamul realităţii crude, iar dorinţele se spulberă şi se risipesc în vânt. Doamne, nu mi-ai dat 
în tinereţe un odoraş, dă-mi te rog măcar acum o alinare. Te rog, Doamne, ajută-mă că nu mai pot de singurătate. 
 Cărunt la cap, gârbovit de vreme, pădurarul şedea ceasuri întregi în faţa icoanei şi se ruga. Toată noaptea a stat aşa, iar spre dimineaţă 
a adormit. S-a trezit peste puţin timp, a luat o bucată de mămăliguţă rece şi un boţişor de brânză, apă şi s-a dus în pădure, chemat de un glas 
lăuntric. Toată ziua a hoinărit prin pădure şi nici n-a observat când discul rotund al soarelui a început să scapete spre asfinţit. S-a aşezat la 
tulpina unui copac să-şi potolească foamea şi setea. A scos cu grijă din straistă mâncarea şi apa, dar n-a dovedit să facă o îmbucătură că a 
tresărit se auzea un plânset de copil.
 Bătrânul s-a ridicat brusc şi a început să caute prin iarbă. Peste puţin timp a găsit un copilaş. Era o fetiţă. A luat-o în braţe, a strâns-o 
la piept, s-a uitat în jur şi a rostit în şoaptă:
- Îţi mulţumesc, Doamne.
 Mergea fericit spre casă şi îi mulţumea bunului Dumnezeu pentru copilaş. A adus fetiţa acasă, a botezat-o cu numele Ilinca. A crescut-o 
cu dragoste. Când zăcea bolnavă, el îi şoptea descântece, iar din ochi îi curgeau lacrimi.
-Eşti un înger! Mi te-a trimis Dumnezeu să-mi îndulceşti bătrâneţile. Ai venit la mine pentru a avea grijă de sufletul meu pustiu şi îngheţat de 
atâta suferinţă şi lacrimi. Tu mi-ai topit gheaţa inimii, m-ai vrăjit şi mi-ai dat dorinţa de a trăi. Mi-ai dat speranţa de a mai trăi şi de a savura 
frumuseţea vieţii cu ochii deschişi. Te iubesc, îngeraşul meu!
 Au trecut anii ca o clipă. Ilinca a crescut ca o prinţesă frumoasă şi mândră. Pădurarul era mândru de ea. Ilinca ştia orice colţişor din 
pădure. Orice floricică îi zâmbea, iar copacii o aşteptau cu nerăbdare să le mângâie tulpinile şi să stea de vorbă cu ei. În una din multele zile, 
când stătea în poiana Ursului, i-a apărut în faţă un flăcău chipeş, cu părul bălai şi în haine împărăteşti. De frică şi neaşteptare, fata a fugit. Toată 
ziua a umblat prin casă şi prin curte ca vrăjită. Gândurile îi zburau la acel flăcău. Ilinca a înţeles că îi este drag.
- Cine o fi oare? De ce m-a privit aşa? Ce a vrut să-mi spună?
 A înţeles atunci Ilinca că mai vrea să se întâlnească cu el. Tatăl ce-şi iubea mult copila a priceput că s-a întâmplat ceva cu fetiţa lui. Şi-a 
dat seama că a crescut. Seara Ilinca i-a povestit întâmplarea din pădure. Tatăl a simţit cu inima că fiica lui s-a îndrăgostit. El i-a spus: 
- Dragostea este un sentiment pur, o forţă misterioasă, care te stăpâneşte pe neaşteptate. Dragostea este ca o rază de soare ce îl încălzeşte pe 
om. Îi luminează conştiinţa. Stelele dansează în cer şi se bucură pentru cei îndrăgostiţi. 



 În toată ziua Ilinca pleca în poiana Urşilor, dar flăcăul nu venea. A trecut mult timp şi în una din zile, pe când fata îşi pierduse orice speranţă, 
ca din senin a apărut Prinţul. El o iubea cu ochi iubitori. Bătea vântul de parcă s-ar fi jucat cu destinul lor. Odată cu fiecare zbucium al vântului creştea 
spaima lui că iarăşi va fugi şi nu va putea să-i spună ce vrea.  O nouă oaste de nori nevăzuţi au împânzit cerul. Deodată se simţi o boare răcoroasă ce 
aducea miros de ploaie. Totul tremura a plăcere. Totul s-a scufundat într-o poveste de vis. Stăteau ambii în ploaie, dar nu o simţeau. Era o ploaie călduţă. 
Nu credea că există o muzică mai frumoasă. Nimeni nu a ştiut să o cânte atât de bine ca ploaia şi ah, ce fericire! Cu fiecare strop li se făcea pe suflet tot 
mai uşor. Prinţul o privea în ochi şi vorbea, vorbea, vorbea...
- Sufletul meu te-a aşteptat zile şi nopţi. Fiece clipă petrecută fără tine e un chin. Nimeni nu poate stinge focul din inima mea. Când nu eşti alături mă 
simt mai mult mort decât viu. Am nevoie să te văd în orice clipă. Te iubesc, Ilinca, dar nu vom putea fi împreună niciodată. Tu eşti îngerul meu păzitor. 
Dacă eşti alături, mă păzeşti de toate relele. Cred mult în tine şi vreau să ştiu dacă mă iubeşti şi tu la fel. Te voi iubi până la moarte. Te voi aştepta cât va 
fi nevoie. 
 Ilinca asculta şi nu putea scoate nici un cuvânt. Prinţul a dispărut precum apăruse. Ilinca îl căuta, dar nu-l putea găsi. Pădurarul, însă ştia taina 
prinţului, dar nu vroia să i-o deschidă fetei.
-  Draga tatei, nu-ţi face mari speranţe în privinţa acestui flăcău. Este de viţă împărătească şi tu nu poţi fi niciodată împreună cu el.
 Ilinca, ca să nu-l supere pe tatăl ei, a hotărât să nu se mai întâlnească cu prinţul. Dar, ca să-şi potolească setea de linişte, Ilinca iarăşi s-a dus în 
poiana Ursului. S-a culcat la tulpina unui copac şi a adormit. Prinţul a venit, când Ilinca dormea. El s-a apropiat de ea şi i-a luat mâna în mâinile sale, a 
sărutat-o şi a vorbit aşa:
 - Dumnezeu mi-a auzit rugămintea şi te-a adus iarăşi aici. Draga mea, ochii tăi sunt izvor în care mă înec, un soare de la care mă aprind, un nor de care 
mă feresc, o umbră ce mă urmăreşte mereu. Cu toate că acum nu-i văd, dar ştiu că ochii tăi sunt atât de gingaşi şi sclipitori... Ce ascunzi în ochii tăi? Ce? 
Parcă uneori îmi aparţin doar mie, alteori mi-e ruşine de ei şi vreau să fug cât mai departe, ca să nu-ţi pricinuiesc dureri.Ce-i cu ochii tăi? Ce? Să mă 
ascund? Ce să fac? Spune, Ilinca! Ce-ai făcut de mi-ai furat inima?
 Atunci Ilinca a deschis ochii şi i-a spus:
 - Pentru mine nici o furtună, şi nimic altceva nu poate fi motiv de frică. Unica frică ce-o am este că aş putea să te pierd. Chiar şi la bătaia din aripi a 
păsărilor - mă trezesc din somn de teamă să nu mi te fure din inimă.
 N-a dovedit să rostească bine ultimele cuvinte, că, printr-o minune, prinţul s-a transformat în vultur şi a zburat în vârful celui mai înalt copac 
din pădure. Delicateţea cu care şi-a întins aripile era neasemuită. Îl admira toată pădurea pentru semeţia cu care savurează cerul. Ilinca alerga de la 
copac la copac şi îl chema înapoi, dar el zbura tot mai departe şi mai departe, fără pic de regret. Multe zile în şir Ilinca era cu ochii la cer, dar vulturul 
nu apărea... şi tatălui ei, care vroia s-o vadă fericită, i se rupea inima, când o vedea cu lacrimi în ochi. În una din zile a chemat-o la el şi i-a spus:
- Draga tatei, văd că ţi-a căzut la inimă acest prinţ chipeş, dar eu ştiu taina lui. Eu nu mai am mult de trăit, dar atunci când voi muri să te duci în poiana 
Ursului. Acolo, la tulpina celui mai bătrân stejar, este ascunsă o comoară. Această comoară îţi va fi zestrea. Acolo vei găsi o carte fermecată. Tu să faci 
aşa cum e scris acolo şi atunci vulturul va deveni iarăşi Prinţ. 
 Bătrânul pădurar a rostit cu greu ultimele cuvinte şi a murit. Ilinca l-a deplâns, l-a înmormântat şi a făcut toate rânduielile cum 
se cuvine, creştineşte.  N-a uitat nici ceea ce i-a vorbit bunul ei tată. În una din zile a plecat la copacul cu pricina. A săpat şi a găsit comoara, şi 
cartea fermecată. Trei zile şi trei nopţi a tot citit din această carte şi a îndeplinit toate poruncile ei. Din pădure trebuia să găsească o iarbă, să facă 
o mătură neobişnuită, cu care să măture casa de duhuri străine. Trebuia să iasă la miezul nopţii şi pe covorul zburător să zboare în munţii Carpaţi, 
la vultur, şi să-i ducă nişte plăcinte cu podbal, coapte la soare. Trebuia să se întâlnească cu piticul vrăjitor şi să-l roage să-şi retragă vraja. Trebuia 
să facă mâncare din ciuperci şi mure şi să mănânce nici cu furculiţa, nici cu lingura, nici cu mâna. Mult a căutat căsuţa piticului. Un fluturaş 
neobişnuit a ajutat-o să o găsească. Toate le-a îndeplinit, dar prinţul nu revenea. Era acolo sus, într-un copac înalt, şi plângea cu lacrimi amare.
 - Vino gândule, care mă poţi adormi! Şi a adormit.
 Prin somn a simţit o uşurare, s-a lăsat dusă de vânt şi nu se mai temea de înălţime. A simţit mâna caldă a unei fiinţe care o cobora jos din copac. 
Zbura! Zbura! Dimineaţa odată cu răsăritul soarelui vraja s-a risipit. În locul casei pădurarului era un palat splendid, iar în preajmă curgea un râu cu 
apă limpede. În uşa palatului stătea prinţul ţinând-o de mână pe aleasa inimii lui, Ilinca – fiica pădurarului.
 Aşa s-a terminat povestea, iar dragostea lor continuă şi azi. 

Mihai Ciacâru



Livia Mariaş, elevă în clasa a V-a „B”
Liceul teoretic. „Emil Loteanu” din 

s. Clocuşna, Ocniţa

Sămânţa omeniei

În sufletul fiecărui basarabean 

Din neam în neam

Încolţeşte sămânţa omeniei.

Al ei rod

E calea veşniciei.

Udaţi-o cu-a inimii rouă,

Ocrotiţi-o cu luci de soare

Şi-o să vă dea Domnul vouă

Eterna sărbătoare.

Pădurea cu a ei culoare,

Nedescrisă şi arătătoare,

E veşnică, e-nălţătoare,

E a Vieţii Salvatoare.
 

Elena Vition

Galina Plăcintă, 14 ani

Iuliana Struţescu
 Liceul teoretic Bădiceni

S. Bădiceni, Soroca

Pădurea – o nouă viaţă

Copacii verzi, cu frunză rară
Şi plini de verdeaţă, 
Tu intri într-o primăvară,
Intri într-o nouă viaţă.

Iarba verde, strălucită
De razele dimineţii...
O pădure veşnică, iubită
Aflându-se în floarea tinereţii.

Îţi umple sufletul cu tandreţe,
Când pasărea cântă cântul său,
Te afli pe aripile vieţii...
Pare, că-i un vis de-al tău.

Dar nu fugi nici tu de realitate,
Pădure veşnică şi iubită...
Ai avut şi ai dreptate:
Primăvara eşti  fericită!



Ecaterina Rîbac, cl. 7

LACRIMA PĂDURII - LACRIMA MEA 

 Ce poate fi mai minunat decât pădurea adâncă şi răcoroasă? Îmi place adierea vântului printre crengile copacilor, aerul îmbătător d 
pădure, jocul de umbre şi culori, cântarea ei fără de seamăn... Dar, o, Doamne! Ce să văd când am ajuns în ea, în adorata mea pădure? 

În loc de copaci acoperiţi de verdeaţă, crengile erau zdrenţuite, iarba arsă, florile triste, cu capetele aplecate. Pădurea plângea. Plângeau frunzele 
plopului tremurător, plângea fagul cel falnic, până şi stejarul cel tare ca stânca vărsa lacrimi de durere... M-am înfiorat. Sufletul meu era sfâşiat 
şi lacrimile au prins a curge în voie. Ce se întâmplase nu înţelegeam. Mi-era frică, prinsă la gândul că Pădurea va dispărea şi totul se va preface 
în pustiu. O, lume, te rog ocroteşte pădurea cu păsările, cu cerbii şi cu celelalte vieţuitoare! De ce-am uita că în frumuseţea vieţuitoarelor se 
oglindeşte frumuseţea pădurii? Când un cerb este frumos şi pădurea este mândră. În vieţuitoarele ei pădurea se vede pe sine.
 Dacă pădurea dispare, nimeni nu se va mai îmbăta de aroma florilor, de foşnetul ierbii presărate de paşii puilor de cerb, de murmurul izvoarelor.
Cum să nu văd ce s-a întâmplat şi cu izvorul de la marginea pădurii? Nu de puţine ori îi ascultam murmurul blând, îmbătat de mirosul florilor 
din jur şi cădeam într-o lungă visare. Dar, ca să vezi, murmurul dulce, îmbătător s-a preschimbat într-un cântec de jale. Apa era tulbure şi viaţa 
parca pierise din ea. Am început să plâng şi lacrimile mele se amestecau cu cele ale izvorului. Privind în jur la aerul, apa şi pădurea poluată, nu 
pot decât să strig cu toată fiinţa: opreşte-te, lume, nu ucide!
 Totul în jur strigă cu disperare. Dar oare e cineva care să audă?
 Dorim un mediu sigur, curat, sănătos. Dar unde ne este responsabilitatea de a păstra şi a proteja ceea ce noi nu am creat, ci Dumnezeu 
ni le-a dăruit prin bunătatea Sa? Agoniseala de-o viaţă ne-o înghit apele dezlănţuite, alunecările de teren - totul se duce pe apa sâmbetei... Dar 
ştiţi ce-am pierdut demult? OMENIA! Banii sunt tot ce ne interesează... Bani, bani, bani, cu orice preţ!
 Apele ce ne înghit nu sunt decât plânsul pădurii. Plânge de mila noastră că ne-am pierdut raţiunea ce ne deosebea de animale...
 Natura este un colţişor de rai, menit sa ne aducă în suflete dragoste şi bucurie, şi viaţă cu dulceaţă...
 Pădurea este opera lui Dumnezeu, iar ceea ce am făcut noi din ea este opera nesăbuinţei noastre, este, deci, un păcat strigător la cer. 
Când avem o atare batjocoră, să nu-i mai zicem pădure, luându-i in deşert numele, ci să ne aşternem pe pământul sfânt al ei şi, îngropându-
ne faţa în el, să strigăm: "Ruşinea noastră, ruşinea noastră!" Pocăindu-ne, să ne punem pe treabă, să împlinim canonul pădurii, care nu cere 
altceva pentru iertarea păcatelor noastre groaznice, decât să refacem pădurea, să o regenerăm, să o îngrijim şi să o ferim de toate relele, şi de 
toţi răufăcătorii, să nu o tăiem decât atunci, când va fi matură (coaptă). Iar când o tăiem să nu lăsăm cioturi prea înalte, ci să tăiem arborii cât 
se poate mai aproape de pământ - neted, cu unelte bine ascuţite. Protecţia mediului depinde doar de noi! Este o problemă a noastră, a tuturor.
 Dacă vrei să trăieşti într-un mediu sănătos, recreativ şi stimulator, trebuie să respecţi măsurile de protecţie a mediului. Descoperă 
dragostea faţă de natură printr-o serie de pasiuni, care au influenţe pozitive, atât pe plan fizic cât şi psihic: excursiile în mijlocul naturii.
 Unii copii nici nu ştiu cât e de minunat în pădure... Fondul multicolor uimeşte pe toţi. Lumina face minuni în toată împărăţia ei. Natura 
toată, plină de culoare, te face să te topeşti în farmecul ei.
 Se spune că arborii sunt locuiţi de spiritele pădurii, care îi ajută pe oamenii buni, şi îi pedepsesc pe cei răi. Omul, ca parte componentă a 
naturii, este dominat de legile ei, pe care trebuie să le respecte.  De ce ar face excepţie, când toate celelalte elemente trăiesc într-o armonie perfectă?
 Educaţia stă la baza culturii şi, fireşte, a înţelegerii respectului faţă de tot ce este împrejur. Familia, ca nucleu al societăţii, trebuie să 
educe copiii în dragoste pentru natura-mamă, cu tot ce ne dă ea întru viaţă.
 Pădurea este aurul verde al Pământului. Dintotdeauna a fost şi rămâne o sursă netăgăduită de viaţă, atât pentru om cât şi pentru restul 
lumii. Cu certitudine: cine are pădure, are viitor.

Crina Lungu, cl. 8 B, 
Liceul Teoretic „Nicolae Casso», Chişcăreni, Sângerei



Elena Vition

Iuliana Struţescu 
Liceul teoretic Bădiceni

S. Bădiceni, Soroca

Pădurea – o nouă viaţă

Copacii verzi, cu frunză rară
Şi plini de verdeaţă, 
Tu intri într-o primăvară,
Intri într-o nouă viaţă.

Iarba verde, strălucită
De razele dimineţii...
O pădure veşnică, iubită
Aflându-se în floarea tinereţii.

Îţi umple sufletul cu tandreţe,
Când pasărea cântă cântul său,
Te afli pe aripile vieţii...
Pare, că-i un vis de-al tău.

Dar nu fugi nici tu de realitate,
Pădure veşnică şi iubită...
Ai avut şi ai dreptate:
Primăvara eşti  fericită!

Nicoleta Palanciuc

Anastasia Poiani

Loredan Ninicu

Adela Guştiuc, 14 ani
s. Covurlui, Leova

O, EŞTI FRUMOASĂ!

 O, eşti frumoasă cum e şi Iubirea,
Pădure, dor împătimit,

 Iubirea, care ca şi tine
 E fără margini şi sfârşit.

O, eşti frumoasă cum e şi Nădejdea
Din jertfa inimii fierbinţi,
Ce pentru-o clipă fericită
Îndură ani de suferinţi.

 O, eşti mereu, cum e Credinţa
 Curată, de nebiruit,
 Înălţătoare eşti şi–ndrăgostită,
 Tu, cea dintâi-pân-la sfârşit.

 O, eşti măreaţă, cum e şi Iertarea
 Ce-mbrăţişează pe vrăjmaş,
 Primindu-l frate şi făcându-l
 Aceloraşi comori părtaş



Maria Dicusar

   Marselina, Donoi, clasa a VIII-a
s. Plop-Ştiubei, Căuşeni

Pădurea mea

Pădure mea cu frunză rară,
La tine vin a câta oară? 
S-ascult de glasul tău cuminte, 
Să te-nţeleg fără cuvinte.

Eşti mândră, tânără, frumoasă 
A plaiului dulce crăiasă,
M-ademeneşti cu-a  ta răcoare, 
Cu verde crud şi dragă floare.

Pădurea mea cu şoapte de izvoare 
Şi cântece de păsări călătoare,
Te-mbrăţişez cu multă duioşie,
Căci viaţa ta e dor şi armonie.

Eşti leagănul copilăriei mele 
Cu mii de flori pe rămurele, 
Cu zumzet blând, mângâietor,
Cu dulce susur de izvor.

  Adela Guştiuc, 14 ani,
 s. Cuvurlui, Leova

Aş vrea...

Aş vrea din ochi, din glas, din lacrimi
Din rugăciune şi din cânt
Din tot ce simt să-ţi spun, pădure,
Ca nimeni încă un cuvânt.

Dar un cuvânt să poată-ncape
Cât cred, cât simt şi cât doresc
În felul-n care numai ţie
Aş vrea să-l strig şi să-l şoptesc.

În el fiori a mii de lacrimi
Şi rugăciuni aş vrea s-adun
A mii de imnuri de iubire
Şi-a mii de împăcări să pun.

Şi cu întreaga lor putere
Să pot să strig şi să şoptesc
Aşa cum doar odată numai
Un suflet poate: „te iubesc”.



Cristina Sprincian
Clasa X –A Liceul teoretic „Vasile Coroban”, or. Ialoveni

Ridică-te, Pădure

Ridică-te, eternă Pădure!
Şi-ţi împleteşte a gloriei cunună.
Copiilor tăi dă-le bucurie
Şi readu-i la viaţa cea bună.
Ridică-te eternă Pădure! 
Transformă-te într-un legământ
Şi uneşte pentru-o veşnicie
Suflet cu suflet, pământ cu pământ.
Când n-ai încredere în nimeni,
Vorbeşte-n taină cu-o frunză,
Când totu-i mort şi fără viaţă,
Doar ea putea-va să te-auză.
Atunci, când mare ţi-e durerea,
Priveşte noaptea către stele,
Şi prin lumina lor imensă
Vei lumina şi tu ca ele...
Să-ascunzi în suflet frumuseţea
Rostirii şoaptelor de dor
Ce-ţi vor descoperi tristeţea
Şi sufletul tânguitor.
Să-ascunzi în suflet frumuseţea
Ca pe-un adânc mister,
Dar să n-ascunzi nicicând Cruzimea
Sălăşluită-n adevăr...
Să nu uităm de unde am plecat,
Să nu uităm nici şoaptele frumoase,
Să ne întoarcem ca să mai gustăm
Aroma pădurii miraculoase...

Elena Vition Vasile Zolotco



Larisa Ceacîru, 11 ani

 Mic eram, dar mai ţin minte
Printre sute de cuvinte,
Ce-mi spunea bunicul des
Despre codru mândru, - ales:
„Uite-auzi, măi nepoţele,
Cântece de păsărele,
Vezi ce codru ţi-au lăsat
Stră-strămoşii tăi odată – 
Plopi şi fagi, pini şi arţari,
Brazi înalţi, frumoşi stejari,
Cerbi şi vulpi, şi veveriţe,
Păsări multe şi pestriţe,
Greieraşi, frumos cântând,
Floricele înflorind,
Printre plante verzi, pe care
Un melc foarte lent apare,
Lângă el cea buburuză
Ce se joacă pe o frunză…
Mai ţin minte cum odată
Toată ziua-n codru-am stat,
Mă miram, mă bucuram
Şi de umbră şi de soare,
De copaci, de orice floare…
Şi beam apă din izvor,

Mă-ntindeam pe iarbă uşor,
Visam, zburdam, mă veseleam,
Ce copil fericit eram!
N-am să uit eu niciodată
Acel stejar frumos rotat,
De tatăl meu demult plantat…
Voinic, falnic stejarul a crescut
Şi timpul repede a trecut.
Şi te rog ca pe un fiu,
Mâine să nu fie prea târziu,
Să ai grijă de stejar
Ca un vrednic pădurar.
Important e pentru mine
Că aici te las pe tine,
Ştiu precis, la fel ca mine,
Vei îngriji de codru bine.
Bunicul demult a murit...
Am devenit şi eu bunic.
Trecut-a timpul, este clar,
N-a mai rămas acel stejar,
Dar vă rog pe toţi, voinici,
Harnici oameni hotărâţi,
Repede să acţionăm
Codrul ca să ni-l salvăm.

Mihaela Grubâi, clasa VIII-a
Chişinău, liceul teoretic „Iulia Haşdeu”

Codrul



Legenda pădurii
 Ana Musteaţă,                                                                                                                              

 Dărcăuţi, Soroca

 Pe când Adam şi Eva trăiau în Eden, ei cunoşteau doar tot ce este luminos şi pozitiv, iar răul nu reuşea să-i atingă în 
nici un fel. Dar primii oameni au încălcat porunca Tatălui Ceresc de a nu gusta merele din Pomul Cunoaşterii Binelui şi 
Răului. Atunci Domnul i-a izgonit din paradis. Era frumos şi pe pământ, dar aici pe lângă dragoste, există şi ură; pe lângă 
adevăr, există şi minciună, pe lângă lumină există şi întuneric. Lacrimile lui Adam şi ale Evei au reuşit să atingă coardele 
sufletului Celui de Sus şi Acestuia i s-a făcut milă de ei. Atunci El le-a spus: „Vă voi dărui un colţişor de paradis pentru a 
vă îndulci traiul de pe pământ. În sânul lui veţi găsi frumuseţi cereşti; când vă veţi îneca în prea multă minciună, veţi veni 
aici şi frunzele copacilor vă vor şopti adevărul. În acest fragment de rai trupul vostru se va hrăni cu aer curat şi miresme 
îmbătătoare, iar sufletul – cu linişte şi pace. Un simplu buchet de floricele cules de aici va alunga supărarea din orice inimă. 
Aici veţi găsi adăpost când alţii vă vor asupri, iar poeţii vor cânta acest loc sacru prin cele mai dulci cuvinte. Vă dau această 
şansă cu condiţia să ocrotiţi micul paradis de pe pământ. Iar dacă-l veţi distruge, vă previn că nu veţi supravieţui fără el şi 
veţi fi izgoniţi în infern. Să numiţi darul meu prin şase litere smulse din cuvintele: „pace”, „viaţă”, „splendoare”, „puritate”, 
„credinţă” şi „eden” – „pădure”.”

Patricia Onica, clasa a IV-a
S. Drăsliceni, Criuleni

Toamna în pădure

Plouă din copaci cu frunze,

Foşnetul încet se-aude.

Se aştern încetişor,

Şi formează un covor.

Frunzele sunt gălbioare,

Parcă-s nişte inimioare.

Unele sunt aurii,

Altele-s cărămizii…

Pe covor mă tem să calc,

Căci îmi este tare drag.

Pe covor dacă-aş călca,

Frunzele s-ar întrista…

 

Eugen Vatan Elena Vition

Elena VitionBogdan Posmag Vladimir Popov



Bogdan Posmag
 L.T. „V. Alecsandri”, or. Bălţi
 Str. Bulgară 75/58

Meditaţii

 Am înţeles un sfânt adevăr că pădurea este o minune a sănătăţii. Intrând în pădure, am păşit pe un covor de frunze 
frumos colorate de frumoasa toamnă aurie. 
 Multe am văzut. Ele m-au făcut să-mi meargă furnici prin tot corpul. Pe o floricică albastră am zărit un fluture 
galben pur-pur de nu-l puteam privi îndelung, era splendid. Eu cred că şi el s-a mirat că nu alerg după el şi, în semn de 
recunoştinţă, a făcut un gest cu aripioarele lui catifelate. M-a invitat la o plimbare prin pădure. L-am urmat şi în scurt timp 
am ajuns în mijlocul unei poieniţe, de unde mă priveau cu ochi mari o mulţime de flori –  roşii, oranj, albastre.   
Fluturaşul mi-a propus să-mi aleg una, dar mi-a fost milă s-o rup, era mai frumoasă vie. N-ar fi fost încântată de faptul că 
am ales-o anume pe ea. Le-am admirat, le-am atins încetişor cu mâna, le-am mirosit, le-am zâmbit şi am plecat din poiană 
ca să nu le ţin în suspans şi ca să nu se ofilească de frică.
 Fluturaşul m-a invitat mai departe, în alte anotimpuri. Frunzele inundate de un verde crud mă salutau vesele de pe 
crengi. De mic mă cucereşte anotimpul vara – cu vacanţa mare, căpşuni, cireşe, cu vizita pădurii aproape în fiecare zi. Ea 
mă întâlneşte în orice timp cu braţele deschise şoptindu-şi blajin:
   - Vino în pădure, vino să te-alini...
 Am fost în pădure şi toamna. Mi-a plăcut mult. Norii sumbri şi grei aduceau deseori ploi ciobăneşti, dar ciupărcuţele 
vesele săreau singure în coşuleţ. Îmi place pădurea toamna fiindcă este formată din suprapunerea nenumăratelor amintiri, 
întrebări fără răspuns, care mă frământă. 
 Când încerc să compar aceste anotimpuri, mă prind la gândul că ele fac pădurea splendidă.
 Pădurea, fiind comoară fără preţ a Terrei, se bucură foarte mult când ne simte grija faţă de ea. Ce mult aş vrea ca să 
fie pentru noi toţi o împărăţie ce niciodată nu va dispărea. Ce mult aş vrea…
 Plouă vara cu soare, plouă toamna cu frunze… Acum e vară şi mă bucur foarte mult că ploiţa călduţă a adus un 
curcubeu multicolor pe cer. 
 Stau pe un vârf de deal şi privesc frumosul din jurul meu. Vreau să strig cât mai tare ca să mă audă toţi: 

       Pădurea-i o bogăţie! Ocrotiţi-o oameni buni!

Emil Alexandrov



AI NATURII VITEJI CERCETAŞI


