Concurs
Dragi membri şi viitori membri ai cercurilor/cluburilor/atelierelor de lectură şi de scriere, elevi de la primară, gimnaziu şi liceu,
Începând cu acest număr vă propunem să participaţi la un concurs de scriere creativă. Adina Popescu, pe care mulţi dintre voi o
cunoaşteţi de la „Dilematix”, a scris pentru voi o poveste, Planeta pitică pe care am publicat-o în revistă. Vă propunem să o citiţi, să
o discutaţi în cercuri, încercând să desprindeţi mesajul, şi să scrieţi o continuare. Poate să fie o povestire SF, ecologistă, simbolică sau
oricum doriţi voi, important este să fiţi convinşi că o dată ce aţi scris-o, ea vă aparţine şi voi aveţi puterea să-i daţi înţelesurile.
Nu uitaţi, orice scriitor serios, înainte de a aborda un anume subiect, se documentează, adică citeşte despre tema respectivă, folosind
surse diferite. Noi îţi sugerăm doar una: cartea George şi cheia secretă a universului, scrisă de Lucy şi Stephen Hawking, unul
dintre cei mai cunoscuţi fizicieni din întreaga lume şi fiica lui.
Condiţii de participare
a. Poate participa orice elev din clasele III-XII.
b. Textele, în format electronic, atent redactate, cu caractere româneşti, vor fi trimise pe adresa redacţiei:
revistacercurilor@yahoo.com ca document ataşat
c. Dimensiunile nu vor depăşi două pagini/6000 de caractere (Times New Roman/ mărime/12, spatiu/1).
d. Facultativ, poveştile/povestirile pot fi însoţite de propriile ilustraţii.
c. Tot ca document ataşat vă rugăm să trimiteţi o fotografie, însoţită de următoarele date: numele şi prenumele, adresa, vârsta, şcoala
şi clasa.
d. Termenul pentru trimitere a lucrărilor: 30 octombrie 2009

Premii
Se vor acorda premii şi menţiuni în cărţi, iar numele câştigătorilor vor fi făcute publice în următorul număr al „Revistei
cercurilor de lectură”. Cele mai bune texte se vor publica în suplimentul online al revistei. Şi, cine ştie?, poate vor fi
citite de editori interesaţi care le vor oferi autorilor şansa de a le publica într-un volum. Aşa încep toate călătoriile, cu
paşi mici...
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membri şi viitori membri ai cercurilor/cluburilor/atelierelor de lectură şi de scriere, elevi de la primară, gimnaziu şi liceu,

ADINA POPESCU
S-a născut pe 10 septembrie 1978, la Bucureşti. A absolvit
Facultatea de Arte a Universităţii „Hyperion”, secţia regie de film şi
televiziune. Scrie articole de presă, literatură pentru copii şi scenarii
de film. A publicat cartea de poveşti Doar un zbor în jurul lumii la
editura Compania in 1999, Ghidul adolescentului, la editura Cartea de
buzunar în 2004, Un mirapod hoinar la editura CDPress in 2007 şi a
repovestit Mari poveşti româneşti, pe înţelesul celor mici (CDPress,
2008). Este autoarea unui Manual de spagă, în cadrul campaniei Nu
da şpagă. Din 1997 lucrează mai întâi ca reporter, apoi ca redactor la
revista „Dilema” (respectiv „Dilema Veche”). A câştigat premiul
agenţiilor ONU pentru mass-media în 2004 şi premiul „Tănărul
jurnalist al anului 2006”, la secţiunea cultură.
In prezent lucrează la un roman fantasy, O istorie recentă a Ţării
Vampirilor.
Începând cu acest număr vă propunem să participaţi la un concurs de scriere creativă. Adina Popescu, pe care mulţi dintre voi o cunoaşteţi de
la „Dilematix”, a scris pentru voi o poveste, Planeta pitică pe care am publicat-o în revistă. Vă propunem să o citiţi, să o discutaţi în cercuri,
încercând să desprindeţi mesajul, şi să scrieţi o continuare. Poate să fie o povestire SF, ecologistă, simbolică sau oricum doriţi voi, important
este să fiţi convinşi că o dată ce aţi scris-o, ea vă aparţine şi voi aveţi puterea să-i daţi înţelesurile.
Nu uitaţi, orice scriitor serios, înainte de a aborda un anume subiect, se documentează, adică citeşte despre tema respectivă, folosind surse
diferite.
Noi
îţi
sugerăm
doar
una:
cartea
George
şi
cheia
secretă
a
universul

2

La început

PLANETA PITICĂ
Adina Popescu
A fost odată o planetă pitică care s-a rătăcit din întâmplare în sistemul nostru solar. Cum adică s-a rătăcit? – mă veţi întreba. În
general, planetele nu sunt nişte personaje cu capul în nori şi nu fac altceva decât să se învârtă cu conştiinciozitate în jurul unei stele, ca
muştele în jurul unui bec. Ei bine, această planetă pitică pe care puteai să o străbaţi cu piciorul în cel mult o oră se rătăcise fiindcă nu
avea un nume şi nici o orbită a sa. Nu ştia cum o cheamă pentru că nu o botezase nici un astronom. Cât despre orbită, acea traiectorie
în jurul Soarelui pe care o urmează orice planeta care se respectă, pitica nu-şi amintea să se fi învârtit vreodată pe vreuna. O planetă
în vârstă, cu experienţă ar fi spus despre ea că este o aiurită şi ca habar n-are de calea pe care ar trebui să o urmeze în viaţă.
Odată ajunsă în sistemul nostru solar, planeta pitică a fost foarte încântată de ce a văzut.
– Îmi place aici. Nu sunt decât nouă planete, nu e înghesuială. Iar steaua lor pare una prietenoasă... cred că n-ar avea nimic
împotrivă să mă învârt in jurul ei! Mi-aş dori să fac parte din acest sistem solar, gândi planeta pitică cu voce tare, dar n-o auzi decât o
cometă care trecu pe lângă ea, fără să-i acorde vreo atenţie. De regulă, cometele sunt foarte grăbite.
Apoi, pitica îşi dădu seama că n-ar fi frumos să se stabilească în acel loc, fără să le ceară voie mai înainte celor nouă planete din
sistemul solar. Poate chiar şi Soarelui, doar că de el era greu să te apropii fără să te transformi în scrum.
Aşa că se hotărî să stea de vorbă cu Jupiter, cea mai mare planetă dintre toate care părea un soi de şefă. Îşi luă inima în dinţi şi o
abordă cu timiditate.
– Vă salut cu respect, îndrăzni pitica. Eu sunt o planetă pitică care s-a rătăcit în spaţiul cosmic... aţi fi de acord să mă primiţi şi pe
mine în marea voastră familie? Promit să nu vă deranjez prea tare, îmi voi găsi o orbită care să nu se intersecteze cu ale voastre.
– Ce-ai spus că eşti? o întrebă plină de uimire Jupiter, după care izbucni în râs. O planetă?!
– Da. O planetă pitică, preciză încă o dată nou venita, cu un glas pierit. O planetuţă, daca vreţi...
– Tu, o planetă?! vorbi din nou Jupiter printre hohote de râs. Eu care credeam că eşti un meteorit! Adică o bucată desprinsă dintr-o
planetă. Şi chiar mă aşteptam să te faci praf pe suprafaţa mea...
– Dacă vă spun că sunt o planeta, insistă pitica.
– Eşti un meteorit mincinos care se crede planetă! deveni brusc serioasă Jupiter. Tu, să te învârţi în jurul Soarelui nostru? Haide, ia-ţi
mai repede tălpăşiţa până nu mă enervez prea tare!
Planeta plecă cu coada între picioare, cum se zice. Încă încrezătoare în steaua ei, se gândi sa-şi încerce norocul la Saturn.
– Bine v-am găsit, măreaţă planeta cu inele! Cât de frumoasă sunteţi! îşi schimbă planeta pitică strategia.
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– Cine eşti tu care mă linguşeşti? tună Saturn.
– Sunt o biată planetă pitică care s-a rătăcit în sistemul vostru solar şi ar vrea să vi se alăture... dacă îmi veţi permite, desigur!
Saturn o privi lung pe pitică.
– Ştii ceva? ii spuse într-un târziu Saturn. Şi aşa suntem prea multe. Dacă ar fi după mine ar trebui sa rămânem doar două, eu şi cu
Jupiter, cele mai puternice planete. De la Mercur n-am veşti niciodată pentru că e prea departe, Pământul mă enervează că e locuit de
nişte oameni ce trimit tot felul de aparate care bâzâie in jurul meu şi-mi fac poze, Venus e prea înfumurată, Marte suferă că e pustie,
Neptun este prea tăcută, Uranus prea vorbăreaţă, iar Pluto şi-a cam luat-o în cap în ultimul timp, deşi nu-i cu mult mai mare decât
tine. Ce ne mai trebuie încă o planetă în plus? Eu zic să te duci de unde ai venit!
Pitica îşi luă „la revedere” pentru că era politicoasă şi plecă. Nu mai întâlnise niciodată nişte planete atât de ostile. Era atât de
supărată încât trecu val-vârtej pe lângă Venus pe care nu o mai întrebă nimic. Însă auzi vocea ei mieroasă, strigând-o:
– Hei, pitico! Nu vrei să fii satelitul meu?
„Asta-i bună!”, gândi planeta pitică. „Nici aşa rău n-am ajuns! Să intru în slujba uneia dintre nesuferitele astea! Şi nici măcar să nu
mă plătească!”
Aşa că nici nu catadicsi să-i răspundă. Apoi, îşi aminti că Saturn îi spusese ceva despre Pluto, o planetă nu cu mult mai mare decât
ea. „Poate că aş putea să mă împrietenesc cu Pluto!”, îi veni ei o idee. „Poate că e o planetă pitică la fel ca mine şi n-ar avea nimic
împotrivă să ne învârtim împreună pe aceeaşi orbita...”.
Aşa că, planeta rătăcitoare o vizită şi pe Pluto.
– Salut! Tu ce muzica asculţi? o abordă planeta pe Pluto ca pe cineva de vârsta şi de mărimea ei.
– Tu crezi că am timp de pierdut? se răţoi Pluto. Auzi la ea, să ascult muzica! Am treburi mult mai importante.
– Cum ar fi? întrebă curioasă pitica.
– Cum ar fi să le lămuresc pe creaturile numite oameni că sunt o planetă în toată regula, îi explică Pluto. Ştii ce mi-au făcut? După
mii de ani m-au retrogradat! M-au trecut în categoria planetelor pitice.
– Şi nu eşti planetă pitică?
– Arăt eu a planetă pitică? se înfurie Pluto. Auzi, stârpituro, drept cine mă iei?
– Iartă-mă! Eu n-am vrut! se bâlbâi pitica.
– Dacă n-ai vrut, mai bine taci! i-o reteză jignită Pluto. Şi acum să nu te mai văd pe aici! Poţi să te iei de mână cu oamenii ăia şi să
gândiţi la fel despre mine, că pe mine tot nu mă interesează ce credeţi!
„Oamenii?”, tresări pitica. „Poate că n-ar fi rău să trec şi pe la Terra ca să-i dau bineţe!”.
O ultimă încercare pe care era dispusă să o facă pitica pentru a se acomoda în sistemul nostru solar.
4
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Pe măsură ce se apropia de Pământ, constata că această planeta e diferită faţă de celelalte. „E o planeta albastră!”, se miră ea care
avea o culoare cenuşie, ca mai toate planetele.
– De ce eşti albastră? a fost prima întrebare pe care pitica i-a adresat-o Pământului.
– Pentru că am mări şi oceane, îi răspunse amabilă Terra. Datorită apei există şi viaţa. Ştii, eu sunt o planetă locuită. Tu nu eşti?
– Nuuu. Eu sunt doar o planetă pitică, recunoscu micuţa. Cum arată oamenii? mai întrebă ea curioasă.
– Cine mai ştie? oftă Pământul care era la rândul ei o planetă destul de în vârstă, iar memoria îi juca renghiuri. Îi port de atâta amar
de vreme în spinare şi sinceră să fiu nici măcar nu mai ştiu cu ce se ocupă. De multe ori simt nişte înţepături şi asta înseamnă că sapă
după bogăţii naturale, cum ar fi petrolul. Altă dată mă ustură pielea, pardon scoarţa terestra şi cred că e din cauza poluării. Iar când
pornesc vreun război, am nişte dureri în toată regula şi nu cred că e de la reumatism. Dar tu ce cauţi în sistemul nostru solar? îşi
aminti de pitică Terra, căci de obicei îi plăcea să vorbească despre necazurile ei.
– Sunt o planetă rătăcită şi mi-aş dori să mă stabilesc aici, zise pitica, încurajată de bunavoinţa Terrei.
– Eu n-aş avea nimic împotrivă, dar...
Terra nu mai apucă să termine ce avea de spus, căci între timp oamenii văzuseră planeta pitică apropiindu-se vertiginos de Pământ.
Desigur, pentru ei era o ameninţare, aşa că intraseră în panică.
– Un meteorit! Ba nu, o planetă în toată regula! Se va ciocni cu Pământul şi vom muri cu toţii! strigaseră ei.
Apoi, se hotărâseră să o extermine pe pitica, aşa ca lansaseră o rachetă. În timp ce cele două planete stăteau de vorbă cât se poate de
paşnic, racheta o lovi pe pitică din plin.
– Am nimerit-o! se bucurau oamenii, de jos, de pe Pământ. Am îndepărtat pericolul!
Micuţa simţi o căldură în tot corpul ei de planetă şi închise ochii. Simţea că-i sosise sfârşitul. Pământul privea înduioşat întreaga
scenă, însă nu avea cum să intervină. Îşi promise că-i va pune la punct pe oameni cu câteva cutremure şi alte cataclisme devastatoare,
dar uită în clipa imediat următoare, căci, după cum v-am mai spus, era o planeta în vârstă.
Când deschise ochii din nou, pitica se afla în cu totul altă parte. Pământul, dar şi sistemul nostru solar dispăruseră cu desăvârşire.
Era într-un alt spaţiu, rătăcind prin întuneric. „Oare am murit?”, se întreba micuţa. „Asta e viaţa de după moarte a planetelor?”.
Atunci observă că întunericul era alungat de o lumină, deşi nu se zărea nicio stea. Îi trebui ceva vreme ca să-şi dea seama că lumina
vedea din interiorul ei. Îşi aminti brusc: racheta, căldura aceea puternică pe care o simţise... Se transformase într-un Soare! In timp ce
încerca să se obişnuiască cu ideea, descoperi că în jurul ei se învârteau nişte mici corpuri cereşti, fiecare pe orbita sa.
„Sunt planete!”, îşi spuse pitica, străbătută de un fior de bucurie şi de teamă. „Planete pitice. Iar eu sunt steaua lor!”.
Planeta pitică îşi găsise în sfârşit menirea. Nu mai trebuia să rătăcească prin univers în căutarea unei orbite sau a unui nume. Era
chiar centrul unui nou sistem solar.
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„Nu m-am gîndit nici un moment la ce o să se întîmple mai departe cu planeta pitică după transformarea ei întrun mic soare. Pentru mine, acesta a fost finalul poveştii, căci am presupus că „pitica” a găsit, în sfîrşit, armonie şi
un scop în viaţă în noul sistem solar al cărui centru devenise, din întîmplare. Textele copiilor m-au bucurat, în
primul rînd pentru că mi-am dat seama de faptul că gîndim la fel şi avem acelaşi valori de care ţinem seama – de
pildă, la scurtă vreme după această poveste, am scris una despre un soare răcit (la propriu, dar şi la figurat), iar cu
mai mult timp în urmă, o alta despre un mic spiriduş care locuia pe o planetă minusculă (idei pe care le-am regăsit
în poveştile copiilor). E foarte important pentru un autor de cărţi pentru copii momentul în care descoperă că
bariera dintre copil şi adult este inexistentă şi că ne putem „juca” în acelaşi mod cu sentimente precum cel al
singurătăţii, al prieteniei, al respingerii şi acceptării.
În al doilea rînd m-am bucurat că există copii care scriu mult mai bine şi cu mai multă profunzime decît mulţi
dintre cei care sînt recunoscuţi astăzi drept scriitori şi jurnalişti.”
Adina Popescu
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Povestea lui Alex
Era o dimineaţă frumoasă de toamnă timpurie şi soarele încrezător răzbătea printre genele lui Alex
îmboldindu-l să se trezească din mrejele visului interesant despre o planetă pitică ce-şi căuta menirea şi
locul în univers.
Alex se pregăti pentru o nouă zi de şcoală şi porni la drum. Se întâlni cu un coleg de la rugby, pe care îl
salută, dar nu primi nici un răspuns, doar o privire ferită cu grijă. Se precipită spre şcoală, spunându-şi că
poate totuşi nu a fost observat. Întră în clasă, ca de obicei, se aşeză în banca lui, răspunzând la câteva
saluturi meteorice şi se întrebă oare ce test fulger ameninţa orizontul acelei zile...
Profa de mate intră pe orbita clasei a VII-a C, făcând scrum speranţele lui Alex de a lua un nouă la testul de săptămâna trecută.
Luase doar şapte, dar dezamăgirea aceasta era încă în stadiul de bulgăre murdar de gheaţă, transformându-se într-o cometă Halley
abia atunci când Mihnea, colegul lui de bancă, olimpic la matematică, îl întrebă cu superioară nedumerire: „Tu la ce te pricepi?!”
În pauză, Dana, şefa clasei, olimpică la chimie şi posesoarea unor superbe plete blonde, făcu invitaţii la aniversarea zilei ei de
naştere, dar nu i se adresă şi lui. Se simţi mic şi neimportant, o cantitate neglijabilă şi neinteresantă, care nu se potrivea în compania
celorlalţi.
După-amiază, la clubul sportiv unde juca rugby, antrenorul i-a împărţit în două echipe, şi la a treia grămadă ratată s-a ales cu o...
poreclă fiindcă Mihai îl răsturnase ca pe o „Pietricică”.
Ziua se târa cu greu spre un final mai liniştit, iar Alex se zbătea în mlaştina unor întrebări acumulate pe parcursul ei, întrebări care
nu-şi găsiseră încă răspuns. Îşi terminase temele pentru a doua zi, şi pentru că nu putea să adoarmă, şi-a pus gândurile pe hârtie.
În dimineaţa următoare, după un somn odihnitor, universul avea din nou culoare şi Alex se îndreptă spre şcoală.
Întâmplător, mama găsi pe biroul lui Alex rândurile aşternute în ajun şi plăcându-i, s-a gândit să-i facă o surpriză trimiţându-le la
concursul literar despre care citise într-o revistă.
Peste un timp, într-o altă dimineaţă, când Alex intră în şcoală, observă o agitaţie mai neobişnuită, iar în clasă, colegii îl asaltară cu
interes şi priviri admirative, felicitându-l. După primele momente, în care nu ştiu ce să creadă, Alex află că s-au publicat rezultatele
concursului literar şi numele lui apare în dreptul marelui câştigător.
Simţi o căldură puternică ce iradia dinăuntrul său şi începu să înţeleagă semnificaţia visului cu planeta pitică...
Silvia Radu, 13 ani
Colegiul Naţional „Moise Nicoară”, Arad
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clasa a III-a
Liceul N. Bălcescu
Cluj
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După ce planeta pitică a fost alungată de pe Pământ, planeta noastră a descoperit că a ajuns în alt
sistem solar, unul necunoscut de nimeni şi a descoperit că este Soare. În jurul ei erau multe planete.
Soarele întrebă pe fiecare planetă:
– Cum te cheamă?
– Mă cheamă Neptuc.
– Cum te cheamă?
– Mă cheamă Pătân, cea mai bătrână.
– Cum te cheamă?
– Mă cheamă Iustun.
– Aşa, zise soarele. Ne jucăm un joc?Trebuie ca să vă învârtiţi pe lângă mine o dată şi să văd cât timp vă ia.
După ce s-au învârtit a ieşit pe locul unu Neptuc, doi – Pătâc şi pe trei Iustun.
– Bravo! strigă soarele.
Şi după şaptezeci de ani au trăit paşnic şi liniştiţi.
Tudor Boain

După ce planeta pitică s-a transformat în soare, steaua noastră se numea Stela. Planetele din
jurul ei aveau nume şi orbite.
Avea trei planete pitice, deci avea companie.
O planetă pitică a venit în sistemul acela solar. Ea s-a dus la soare. Stela nu era aşa fierbinte.
Planeta s-a apropiat şi a spus:
– Pot să orbitez şi eu?
– Da! Apropos, şi eu, aşa am ajuns soare.
– Ura!
Cătălin Cornea
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Ea se gândise:
– Oare nu o găsesc pe Terra?
Uitându-se un pic o zări pe Terra la câţiva kilometri distanţă.
– Terra! spuse soarele bucuros.
Planeta Pământ se trezi din somn văzând soarele. Ea, văzând soarele aşa de aproape, a făcut o zguduitură
puternică de speriată ce era. Oamenii au simţit cutremurul. Soarele fiind aşa aproape de Terra, luna a acoperit
soarele şi s-a format o eclipsă.
Terra a spus:
– Cine eşti?
– Sunt Planeta Pitică şi m-am transformat într-un soare de când m-a lovit racheta.
– Aaa, îmi amintesc.
– Trebuie să plec înapoi pe orbită.
– Pa!
– Pa!
Soarele a rămas bun prieten cu Terra. Şi nimeni nu ştie că Soarele este, de fapt, Planeta Pitică. Încă...
Bianca Cuibus

După aceea, a venit un unicorn înaripat care zise:
– Stea, stea! Mă topesc!
Apoi soarele zise:
– Planete! Planete!
– Ce e, stăpâne?
– Împingeţi-l pe unicorn de lângă mine!
– De ce, stăpâne?
– Pentru că va muri dacă mai stă lângă mine!
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– Bine, stăpâne.
Şi îl împinseră departe, departe! Şi zise steaua:
– Bine că n-a murit în braţele mele! Ce noroc am cu voi!
– Vă iubim, stăpâne!
– Şi eu vă iubesc pe voi!
Şi se culcară.
Când se treziră, steaua zise:
– Ce bine am dormit! Şi voi cum aţi dormit?
– Foarte bine, stăpâne!
– Hai să ne apucăm de treabă!
– Bine, să ne apucăm, zise cea mai mică dintre toate.
– Mai întâi voi vorbi cu Pământul, zise steaua. Plecă spre Pământ. Şi zise:
– Pământ, Pământ!
– Ce e, dragă stea?
– Nu mă mai cunoşti? Sunt planeta pitică.
– Oooo, de când nu te-am mai văzut!
După aceea plecă steaua la magazinul de stele. După câtva timp se întoarse să doarmă un pic. Se trezi, şi zise:
– Oooo, ce bine am dormit! Acum trebuie să mă apuc de lucru.
Şi plecă după un timp să vadă nou născuţii doamnei stea pe care o cheamă Stela. Care zise:
– Bună, ce mai faceţi, stăpâne?
– Foarte bine! Mulţumesc mult.
Mai târziu se duse acasă. Şi zise:
– Sunt aşa de obosit!
După aceea se culcă cu planetele sale. Se trezi şi zise:
– Ah, ce bine am dormit! zise Pământul.
– Planete, treziţi-vă! zise stăpânul cu o voce tare şi mare.
– Ce e, stăpâne? zise cea mai mare planetă.
Şi cea mai mică zise:
– Lucrăm acum, domnule?
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– Da, acum lucrăm!
– Iu hu! zise una mai jucăuşă.
– Oh! zise cea mai leneşă.
– Hai să ne apucăm! zise steaua.
– Bine, să ne apucăm! zise cea mai harnică.
– Mai întâi, merge cea mai mare să ia poşta de la Pământ.
– Bine, zise cea mai mare.
– Iiiiiiiiiiiiii, eu ce fac? zise cea mai mică.
– Tu vei sta în pat, eşti bolnavă, zise doctorul stea, venind în fugă. Ce febră mare ai! Sfinte doamne! Eşti roşie. Trebuie să stai în
spital!
– Bine, domnule doctor, zise cu o voce plângătoare.
După un an, ea fusese tratată.
– Ce bine mă simt!
– Bravo ţie! zise steaua.
Trecură 100 de ani şi ea îmbătrâni. Ce păcat! Şi tot îmbătrânea şi îmbătrânea...
– Oooo, ce mă doare pieptul în soare! Sper să nu mor.
Şi se trezi din somn Melania, fetiţa care scrise continuarea aceasta. Pentru că adormi în bancă! Şi o trezi clopoţelul pauzei. Mi-a
plăcut să scriu, dar eram obosită, tare!
Melania Dindelegan

Mica planetă se uită cu atenţie la toate planetele cele mici ca nişte buburuze şi auzi nişte strigăte:
– Soare, soare! spuneau toate acele planete.
– Cine sunteţi voi? întrebă Soarele.
– Eu sunt Mauriţius, spuse cea mai mare dintre planete.
– Iar eu Annabelle, spuse următoarea.
12
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– Mă numesc Roxi, spuse entuziasmată cea de-a treia planetă.
– Sunt Zondra, spuse alta.
– Sunt Tara, spuse încă una.
– Eu mă numesc Colos, spuse cu glas tare ca să audă Soarele.
– Mă numesc Ginx, spuse încă una.
– Sunt Cler, sunt încântată de cunoştinţă, spuse o altă planetă.
– Iar tu, cum te numeşti? întrebă Soarele.
– Eu mă numesc Timi, spuse cu glas timid cea mai mică planetă.
– Putem să ne învârtim în jurul tău? întrebară toate planetele într-un glas.
– De ce nu? spuse Soarele.
Şi aşa îi începuse viaţa Planetei Mici
Alia Iconar

Celelalte planete au întrebat-o:
– Putem să ne oprim din învârtit?
– De ce?
– Fiindcă am obosit.
– Da. Dar doar trei minute.
– Mai bine nu mă opresc.
– Aaa! O rachetă! Ajutor, ajutor!
– Unde? Unde? Ce rachetă? Nu văd niciuna!
– Păcăleală, ha, ha, ha!
– Nu e amuzant.
Sânziana Jucan
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Deoarece micuţa planetă se transformase într-o stea strălucitoare, avea nevoie de un nume frumos. Ea se
gândi că Solaris s-ar potrivi cu noua ei funcţie de centru de sistem solar.
Opt planete gravitau pe orbite diferite în jurul ei, aşa cum şi ea visase cândva...
În sfârşit, se simţea şi ea importantă! Dintr-o planetă pitică luată peste picior de marile planete din univers
devenise acum o stea strălucitoare cu propriile ei planete în jur.
Alexandru Kolozsvari

Planeta Pitică s-a obişnuit cu ideea de a fi soare. De fiecare dată când o planetă se apropie de ea, Planeta Pitică o
întreabă:
– Spune-mi, te rog, cum te cheamă? Pe mine mă cheamă Planeta Pitică.–- Pe mine mă cheamă Rozalia.
– Pe mine Floriana.
– Pe mine mă cheamă Albăstrica.
- Şi pe mine mă cheamă Frumuşica.
– Apropo, tu nu arăţi a planetă pitică, zise o planetă în cele din urmă.
– Tu spui un lucru deştept. Eu am un motiv pentru care port acest nume. Dar mai bine să vă spun cum am ajuns eu soare. Într-o zi, mam rătăcit în…
Şi a început să povestească. Văzând atenţia celorlalte planete, Planeta Pitică s-a simţit şi mai bine.
Toate celelalte planete au îndrăgit-o şi s-au bucurat să fie Soarele lor, iar Planeta Pitică a şi uitat că odată a fost… planetă pitică.
Lucia Lup
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clasa a IV-a
Liceul Avram Iancu
Cluj
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Planeta pitică, o dată devenită soare, a observat că multe alte planete pitice o ascultau. Ea a început sa se
obişnuiască cu rolul de şefă. A luat multe decizii si a devenit cel mai bun conducător pe care celelalte planete
îl cunoscuseră până acum. Ea le trata pe celelalte planete ca pe copiii ei. Le-a povestit piticelor despre
întâmplarea prin care a trecut si despre cât de paşnică este Terra. Le-a spus că, dacă, din întâmplare, o
planetă mai mică decât ele ar veni in orbita lor, ele trebuie să o ajute.
Şi aşa a fost. O planetă minusculă a venit sa se învârtă în jurul stelei magnifice.
– Hei! Eu sunt o micuţă planetă! Mă primiţi şi pe mine în grupul vostru?
Cea mai mare dintre planete spuse:
– Eu am învăţat de la şefa noastră să ajut, dar nu prea sunt de acord! Totuşi, întreabă-le pe surorile mele.
Doar dacă sunt de acord si celelalte planete poţi rămâne!
Planeta a întrebat-o pe următoarea, dar a primit acelaşi răspuns. Supărată, s-a gândit să plece, dar a apărut Soarele, adică fosta
planetă pitică, şi a aprobat şederea ei pe orbită.
– Vai, vai! Cum v-am educat eu? Să o respingeţi aşa? a început el să le certe.
– Ne cerem scuze, au spus ele in cor. E greu să ne dezobişnuim de vechile obiceiuri!
– Vă mulţumesc tuturor! a spus cea nouă.
Acum toate planetele paşnice sunt fericite şi aşteaptă o altă pitică!
Antonia Cioază
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Planeta pitică transformată în soare era nespus de fericită. Planetele care se roteau în jurul ei se prezentară şi au
început să discute. Era o atmosferă foarte plăcută.
În celălalt sistem solar, de care cred că vă amintiţi, era o atmosferă tristă. Toate planetele, inclusiv Terra, erau
supărate de dispariţia planetei pitice. Cea mai supărată era Jupiter.
– Îmi pare atât de rău că nu am fost amabilă!
– Ai dreptate, trebuia să te porţi mai frumos, spuse Terra. Dar îţi voi da ocazia să te revanşezi! şi Terra plecă să o
caute pe micuţă. Merse ce merse şi, la un moment dat, văzu o lumină puternică în jurul căreia se învârteau mai
multe planetuţe. „Voi merge să o întreb pe steaua aceea dacă nu a văzut-o pe planeta pitică”. Se apropie încet şi cu
sfială. Steaua o întrebă:
– Ce doreşti? Te-ai rătăcit?
– Nu, caut... tu eşti prietena mea, Planeta pitică?!
– Da, eu sunt!
– Cât de mult te-ai schimbat! Noi, toate planetele, inclusiv Jupiter, vrem să ne cerem iertare.
Dar nu reuşi să spună mai mult, fiindcă o rachetă trimisă de locuitorii unei planetuţe care se învârtea în jurul planetei pitice o lovi
pe Terra din plin şi aceasta muri.
Georgiana Iepure
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Plină de bucurie, planeta pitică, acum transformată într-o stea, avea de gând să se împrietenească cu toate
planetele din sistemul ei solar. Ea ştia şi cum e să fii planetă, aşa că voia să le fie prietenă. Aşa că, într-o zi,
când cele cinci planete pitice se învârteau liniştite pe orbita lor, ea le întrebă:
– Bună, ce mai faceţi?
Pline de uimire, planetele pitice au răspuns în cor:
– Bine, mulţumim de întrebare!
– Vă rog să mă consideraţi prietena voastră! Puteţi să-mi spuneţi cum vă numiţi?
– Ţi-am spune, dar, cum înainte nu aveam un soare, n-a avut cine să ne boteze. Ne poţi boteza tu?
– Cu mare plăcere. Tu, cea mai apropiată de mine, fiindcă ai culoarea galbenă, te vei numi Yellow Star, tu cea verde, vei fi Green
Star, tu, cea roşie – Red Star. Voi, cele mai îndepărtate vă veţi numi Purple Star şi Pink Star. E bine? Şi fiindcă aveţi acum câte un
nume şi lumină, ar fi drăguţ să fiţi şi locuite. Nişte pitici v-ar plăcea?
– Da, da! Se auziră glasurile planetelor.
Dar, deodată, Pink Star simţi o zguduitură. Pe suprafaţa ei aterizară nişte mici creaturi ciudate care se mişcau foarte repede. Plină
de fericire, le spuse celorlalte:
– Hei, hei, ascultaţi-mă! Au aterizat pe mine nişte creaturi ciudate care se mişcă foarte repede.
– Asta e grozav, răspunseră celelalte planete şi steaua lor.
– Creaturilor le place lumina ta, îi spuseră planetele fostei planete pitice.
Şi toate îi mulţumiră stelei lor, fiindcă dacă nu ar fi fost ea, nimic din toate astea nu s-ar fi întâmplat.
Iulia Jurcău
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După ce planeta pitică a întrebat în stânga şi în dreapta, a descoperit care va fi munca ei de acum înainte
şi s-a apucat de treabă.
Planetele din sistemul ei solar s-au gândit că steaua lor ar trebui să aibă un nume, şi i-au spus Eris. Eris
era simpatizată de toate planetele sistemului. Ea făcea o treabă foarte bună şi de aceea era foarte populară.
Multe planete pitice visau să aibă şi ele o astfel de stea. Aşa că, după un timp, au venit la ea două planete
foarte mici şi au întrebat-o:
– Putem să stăm şi noi în Galaxia ta?
– Da, sigur că da! le-a răspuns steaua.
Iar cele două planete erau în culmea fericirii. Eris s-a bucurat de faptul că a ajutat şi ea cum a putut şi că de acum mai are două
planete.
Cu timpul, micuţa stea Eris a adunat în jurul ei o mulţime de planete pitice care o adorau. Lumina şi bunătatea ei au îmbogăţit-o.
Iată cum o planetă rătăcitoare a reuşit să formeze cel mai tânăr şi mai fericit sistem solar.
Melisa Mureşan
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Planeta pitică devenită soare se întreba ce nume să-şi dea. Un aparat mic s-a apropiat de ea.
– E o navă spaţială! strigă planeta.
Un om ieşi din navă, scoase un megafon şi zise:
– Eu sunt un astronaut. Călătoresc în spaţiu de multă vreme. Căutăm o planetă mică şi călduţă să mă
odihnesc şi să-i dau un nume. Aşa am dat de tine.
– Sigur, nu mă deranjează să stai pe mine, nuuuu! Dar sunt prea fierbinte...
– Ai un nume? întrebă astronautul.
– Nu. şi chiar îmi doresc să am unul!
– Păi, dacă eşti un soare, trebuie să-ţi dau un nume cu “S”. Ei bine, te vei numi SARAH!
– Oh, mulţumesc, spuse planeta, adică Sarah.
– Cu plăcere, zise astronautul. Ai familie sau prieteni?
– Nu, răspunse Sarah.
– Eu am familie şi mulţi prieteni!
– Păi, tu eşti om. Ai nevoie de familie!
– Am o soţie şi doi copii, un băiat şi o fată. Apoi mai sunt prietenii, toţi astronauţi ca mine, adăugă cu mândrie bărbatul.
– Eu aş vrea să am măcar un prieten, unul singur...
Zâmbetul dispăru de pe faţa planetei, iar astronautul o întrebă:
– De ce te-ai întristat?
– Nu cred că vrei să ştii, dar îşi spun: m-am rătăcit în spaţiu şi am vrut să mă împrietenesc cu cele nouă planete.
– Jupiter, Saturn, Marte, Neptun, Venus, Uranus, Mercur, Pluto şi Terra nu au vrut să fie prietene cu tine?
– Nu, doar Terra. Dar oamenii care o populează au tras cu o rachetă în mine. Am dispărut, planetele au început să se învârtă în jurul
meu, apoi ai apărut tu!
– Ce trist! Eu trebuie să plec acum... dar, stai! N-ai vrea să fiu eu prietenul tău?
Daria Pop
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–

Oare câte planete am şi cum le cheamă? Dar acest sistem solar cum se numeşte? se întreba pitica.

– Bună, stăpână! Se auzi o voce subţirică. Eu sunt cea mai mică dintre planetele tale. Ştiu că abia ai
devenit steaua noastră şi vreau să-şi prezint sistemul solar pe care ai să-l stăpâneşti! Eu mă numesc
Piticoplane şi sunt cea mai mică din sistemul solar numit Pityworld.
– Eu mă numesc Mimercur, se auzi o altă voce. Sunt a doua planetă.
– Pe mine mă cheamă Terramicuţa şi sunt a treia planetă. Sunt locuită de nişte fiinţe numite spiriduşi.
– Eu sunt ultima planetă şi mă cheamă Minimarte.
– Mă bucur să vă cunosc, planetelor! le-a răspuns noua stea. Şi eu eram o planetă pitică şi rătăceam prin spaţiu. Am trecut prin mai
multe sisteme solare. Din tot ce-am văzut, îmi amintesc despre o planetă numită Terra. Şi ea era a treia planetă de la Soare, ca tine,
Terramicuţa. Şi era şi ea locuită de fiinţe vii.
– Poate că suntem rude! Se bucură Terramicuţa. Ea e locuită, eu la fel...
– Nu ştiu, e posibil... spaţiul este plin de taine. Lângă ea era o planetă pustie, plină de pietre. Se numea Marte.
– Păi... şi eu sunt plină de pietre...dar asta nu înseamnă că nu sunt frumoasă! exclamă Minimarte.
– S-ar putea să fim chiar rude. Sunt prea multe asemănări! Să mergem să ne cunoaştem familia!
Şi aşa au pornit la drum. S-au întâlnit şi s-au bucurat. Şi uite-aşa, acum fiecare planetă are o surioară mai mică, iar sistemul
Pityworld s-a stabilit lângă sistemul nostru solar.
Maria Suciu
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Mica noastră planetă s-a trezit înconjurată de întuneric, apoi, deodată, a simţit o căldură care o cuprindea
şi o lumină care o înconjura. În jurul ei se învârteau trei planete micuţe.
Toate erau populate de personaje ciudate: spiriduşi, vrăjitoare, cai înaripaţi, fantome. Aici domnea
distracţia, dar totul era în beznă. Vestea a circulat repede. Locuitorii planetelor erau în mari necazuri: piticii
nu mai puteau să sape în mine, îngeraşii nu găseau prin beznă drumul pentru a ajunge ca să-şi ofere ajutorul.
– Nu fiţi necăjite! le spuse planeta pitică. De azi înainte vă voi oferi căldură şi lumină!
Planeta pitică a simţit o bucurie imensă invadându-i sufletul. Dintr-o planetă respinsă a devenit cea mai
importantă stea a unui nou sistem solar. Oferind căldură şi lumină, ea a adus un strop de fericire locuitorilor
de pe planetele din jurul ei.
Paula Toşa
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A fost odată o planetă pitică ce s-a rătăcit în sistemul nostru solar. Ea îşi dorea să rămână alături de
celelalte planete, însă toate au refuzat-o. Numai Pământul a acceptat-o şi a vorbit frumos cu ea, dar
pământenii când au văzut-o, s-au speriat şi au trimis o rachetă ce a nimerit-o. Aşa a ajuns într-un nou
sistem solar unde a devenit chiar soarele planetelor. Dar ea nu putea fi fericită. Se culcă încă speriată de
rachetă. Când se trezi, merse până la cea mai apropiată planetă şi zise:
– Bună, sunt o planetă pitică şi doresc să ştiu daca aş putea să stau cu voi în această galaxie.
– Eu sunt Goran. Nu prea semeni cu o planetă, spuse el uitându-se cu superioritate la acel soare ce se
credea planetă.
– Aaa, pentru că m-am transformat într-un soare, dar înainte eram o planetă... Şi aşa planeta pitică ii
povesti tot ce s-a întâmplat, iar Goran o credea, de-a dreptul nebună-nebună...
– Uite, mi-ar plăcea să te ascult, dar am treabă şi oricum nu cred că ai loc printre noi. Planeta pitică
plecă, gândindu-se că i se întâmplă din nou acelaşi lucru.
Astfel, merse pe la toate planetele povestindu-le ce a păţit, dar niciuna nu o credea. Aşa că, plângând şi suspinând, hotărâse să plece
cât mai departe. Deodată auzi o voce tare îndepărtată:
– Hei, eşti bine? Planeta deschise ochii şi în faţa ei văzu toate planetele întrebându-se dacă e bine.
– A fost un vis! exclamă planeta fericită printre lacrimi... Ea nu şi-a dat seama că a început să plângă în somn şi de aceea planetele
erau îngrijorate.
– Eşti în regulă? întrebă o planetă.
– Da, am avut un coşmar, atât!
– O bine! Ne-ai cam speriat, oricum bun venit printre noi.
Şi aşa, planeta pitică începu să se simtă ca acasă şi niciodată nu s-a mai gândit la acel vis, rămânând fericita alături de celelalte
planete.
Alexandra-Ioana Ardelian, 11 ani
Şcoala „Avram Iancu” Baia Mare
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... e transformase într-un Soare! În timp ce încerca să se obişnuiască cu ideea, descoperi că în jurul ei
se învârteau nişte mici corpuri cereşti, fiecare pe orbita sa.
Planeta pitică îşi găsise în sfârşit menirea. Nu mai trebuia să rătăcească prin univers în căutarea unei
orbite sau a unui nume. Era chiar centrul unui nou sistem solar.
Era în centrul tuturor şi centrul era ea. Auzea cele mai bune bârfe cosmice. În fiecare zi pământeană
avea câte un jurnal de ştiri (Cosmic News) pre-zentate în exclusivitate de Terra, apoi, mai târziu,
programul de discursuri numit ,,Un cosmos mai bun” şi îi revenea deosebita onoare de a aduce în vederea celorlalte nouă planete
problemele altor corpuri cereşti din Calea Lactee. În sfârşit, „mica planetă” era respectată şi ascultată.
,,Astăzi e cam cald... Simt cum clocotesc...”, spuse în gând fosta planetuţă.
Se simţea împinsă... şi... şi... ZBOARĂ!!!! O învăluia un sentiment de teamă şi răceala aerului ce era în jurul ei. Acum era doar un
bolovan încins cu o coadă mare de praf şi gaze ce se diviza în sute de pietricele.
– Vin acum, draga mea! se auzi o voce pe care se presără multă îngrijorare.
Terra se întoarse puţin de pe orbită.O prinse... o prinse pe micuţă. Intrusul intră în atmosferă, se aprinse şi ateriză într-un punct
uitat de lume, rece şi întunecat ce conţinea mici fâşii de lumină albăstruie. Atât de umed... atât de populat... dar ce era de fapt? Acolo
erau fiinţe colorate cu lopăţele lucioase în capătul corpului, fiinţe fioroase, fiinţe graţioase, fiinţe translucide. Oare ce era acel abis al
încantării? După acel şir nesfârşit de gânduri urmă întunericul şi confuzia ce dură, parcă, o eternitate.
– Uite ce frumos e!
– AU!!! FRIGE!!!
– Pot încăpea pe aici?
– E atat de mare!
– Şi e colorat!
Se auzeau voci... multe voci divine...
– Ce se întâmplă? Cine sunteţi? Ce vreţi? întrebă, curioasă, mica planetă... sau cel puţin asta era acum ceva timp... poate era încă
Soarele...
In faţa ei se întindea ceva foarte frumos si graţios.
- Sirene... Noi suntem sirene şi...
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– STAI PE LOC! Voi nu existaţi! Terra mi-a povestit ca NU EXISTAŢI! Ştiu asta! Sunteţi un mit... o legendă. Sunteţi scornirea minţii
umane.
– Mă simt jignită! Doar fiindca suntem foarte bine ascunse nu înseamnă ca nu existăm! Terra doar ne protejează!
– Da... tu şi Afrodita împărţiţi secrete de frumuseţe... Am mai auzit baliverne din acestea. Ţi-e frică să nu te fulgere Zeus? Oamenii
sunt reduşi mintal, dar au imaginaţie bogată Ha!HA Ha! Şi acum cum mă trezesc?
BANG!!!!!!!
– AU!
– E inutil sa dai în mine cu acea coadă a ta. Sunt foarte dură.
– Eşti fată?
– Noi, planetele nu suntem bărbaţi sau femei. Suntem fiinţe superioare şi...
Se auzi un mic chicotit pe care nu te puteai supăra. Era mult prea dulce şi frumos...
Mai că micuţa planetuţă se îndrăgosti.
– Acesta este Oceanopolis, oraşul preamăritului Poseidon ....
– Zeul mărilor şi oceanelor .
Oceanopolisul era mirific. Era un loc plin de fiinţe splendide cu păr albastru-verzui, safiriu sau verde-smarald şi coada lungă, verde
şi graţioasă. Mai erau şi peşti de diferite mărimi şi culori, dar cea mai frumoasă era statuia din perle şi aur.
Un om măreţ cu păr lung, verde şi un trident în mână se ivi în depărtare. Acel ,,om” inspira încredere şi putere, iar caleaşca trasă de
cai de mare şi însoţită de tot soiul de creaturi, printre care şi sirene si monştri, inspira bogătie şi splendoare. Planeta îl catalogă ca fiind
un ,,om” bogat, puternic şi interesant.
– Tu ce cauţi aici, pipernicito?
– Eu sunt...
– Ştiu! Pe aici zvonurile circulă repede.
– Domnul meu, se adresă sirena pe care o cunoscuse mica planetă, îmi permiteţi să vă sugerez ceva?
,,Domnul MEU? Eu sunt Soarele!!! Eu ar trebui sa fiu respectat de ea! Sau, daca nu mai sunt... ? El e Poseidon? Sper să nu-mi facă
rău... Vreau să o cunosc pe acea frumoasă sirenă... Să nu-l supăr... îşi spuse în gând planetuţa.”
– Desigur! E o idee splendidă. Cineva ar putea crede ca e a mea. HA!HA!
,,Ce ego IMENS are! Şi acum pleacă... CE BINE!”
– Ce a spus Poseidon?
– Vei vedea...
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După un timp, o mulţime de sirene se adunaseră în jurul ,,micii planete” cu mulţimi de perle, unelte şi pietre preţioase.
A trecut un an... doi... trei... patru... zece... şi celelalte planete se întrebau ce s-a întamplat cu mica planetă-Soare, dar anii au trecut cu
repeziciune, au uitat de ea şi şi-au continuat fericite eterna viaţă.
***
Mai târziu, sub ape...
– Şi voilá! Am terminat!
– E grandios!
– Dintr-o uriaşă piatră, un palat de perle şi diamante.
Şi aşa a fost viaţa micii planete... Dintr-o mică planetă fară un loc în Univers a devenit o parte din Soare, apoi o piatră imensă întrun ocean şi mai mare, iar în sfârşit un palat grandios în care trăieşte iubita sa sirenă şi alte creaturi marine. Poate într-o zi se va
transforma pentru a cincea oară.
Sânziana Borgovan, 12 ani
Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu”, Bistriţa

27

Pitica visează

De doua ori stea…
Cu toate ca planeta pitică credea că îşi găsise menirea, nu era aşa. Tocmai pentru că era centrul unui nou
sistem solar, Universul îi dădea dreptul să îşi pună o dorinţă care urma sa îi fie îndeplinită. Si ea s-a gândit
putin la ceea ce îşi dorea, pentru ca deja obţinuse ce vroia. Insă, impresionată de bunătatea Terrei, s-a gândit
că ar vrea sa devină un pământean pentru ca îşi dorea să salveze Terra de oamenii care o distrug, puţin câte
puţin in fiecare zi. Astfel totul s-a făcut negru, iar apoi…
***
Se uita în jur şi era speriată, pentru că nu văzuse până acum oameni sau maşini sau orice se afla pe pământ. Da, ajunsese pe Pământ.
Vedea… clădiri foarte multe şi foarte înalte. Vedea sute de oameni mergând grăbiţi pe stradă. Vedea câini. Magazine. Lumini.
Semafoare. Vedea Soarele. Vedea lumina. Intr-un cuvânt, de fapt două, vedea New York-ul. Iar lumea o vedea pe ea. O priveau ciudat
şi unii chiar râdeau de ea. Da, pe ea. Era o fată de aproape 15 ani care până acum puţin timp fusese o planetă. Nu ştia ce sa facă. S-a
strecurat printre maşini şi a ajuns în faţa unei vitrine. Si ce vitrină! Marc Jacobs!!! In geam se vedea reflecţia unei fete înalte şi suple, cu
părul castaniu pâna la umeri, cu ochi mari, căprui şi cu un zâmbet adorabil. Strălucea parca ar fi fost Soare! Doar că fata era…
dezbrăcată. Bine, nu chiar dezbrăcată, avea pe ea un praf gri ce semăna cu cenuşa, care o acoperea în totalitate, în afara de faţă. S-a
speriat. „Nu pot sta aşa, trebuie sa găsesc nişte haine.”, se gândea ea în sinea ei. Avea în faţa ei un magazin de haine, lîngă el, unul de
pantofi, vizavi unul de bijuterii, iar la 100 de metri depărtare un salon SPA. „He, he, ce-ar fi să mă duc să îmi achiziţionez nişte
lucruri?”.
A intrat dezinvoltă în magazinul Marc Jacobs şi şi-a ales o pereche de pantaloni, o bluză, nişte balerini şi un pardesiu pentru că era
mijlocul toamnei. Una din asistentele vânzătoarei a condus-o la cabina de probă. Hainele ii veneau ca turnate. Astfel s-a îndreptat
către ieşire, însă un lucru nu îl ştia, şi anume că lucrurile „cumpărate” trebuiau plătite. A ieşit din magazin, dar alarma s-a activat şi o
patrulă de poliţie a început să o urmărească. Ea s-a ascuns într-un depozit de arme, pentru că îi era frică să nu fie arestată.
Stătea ghemuită după o cutie de lemn, cu speranţa să nu fie găsită, exact ca în filmele de acţiune. Dar ce nu ştia ea, era că depozitul
era al poliţiei. Un ofiţer a văzut-o şi şi-a dat seama că ea era fata care furase hainele. A ridicat-o de eticheta bluzei:
– Aha, aici te ascundeai!
– Nu, vă rog, nu îmi faceţi rău! a izbucnit ea în plâns
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– Stai, nu îţi voi face rău. Te voi duce la secţia de politie, îţi voi chema părinţii şi, cel mult, vei primi o amenda. Cum te numeşti?
– Cum mă numesc… nu am avut niciodată un nume. Toate planetele mă numeau „Planeta Pitica”…
Ofiţerul râse cu poftă, iar apoi spuse:
– O să ne zici la secţie. Acum hai să nu mai pierdem timpul, că îmi furi din pauză şi se face coadă la gogoşi. Nu sunt deloc bune reci...
La secţie a rezolvat repede: cu 10 zile în folosul comunităţii, că doar era fata deşteaptă. Intre timp, ea, Leighton, cum se autodenumise,
devenise atât de celebră încât cu banii strânşi în cinci zile, numai din autografe şi interviuri, işi cumpărase un apartament frumos, în
centrul New York-ului. Era fericită şi işi dorea ca nimic să nu se schimbe si să rămână acolo pentru totdeauna. Insă...
(Pagină din jurnalul său)
Azi-noapte am avut un vis ciuda tşi mi-e frică de consecinţe. Am visat că mai aveam o săptămână de trăit pe Pământ. Trebuia să mă întorc in
Spaţiu pentru că Planetele Pitice aveau nevoie de steaua lor. Nu ştiu ce să cred, îmi doresc sa mă întorc în Spaţiu dar şi aici pe Pământ am devenit
o stea. Simt că Terra are mai multă nevoie de mine, cu toţi oamenii aceştia răi, decât Planetele Pitice care nu sunt ameninţate în Spaţiu. Dar ce va
fi, voi vedea peste o săptămână…
I
În această săptămână a încercat să conştientizeze oamenii să nu mai polueze Planeta. A ţinut discursuri, ba chiar a pozat pentru
salvarea pădurii Ecuatoriale. A organizat ziua „Fără Maşini” şi ziua „Fără uz de electricitate”. Oamenii au reacţionat, iar aerul a
devenit mai curat şi mai uşor.
Venise ultima sa presupusă zi pe Pământ. Şi-a luat „la revedere” de la prietenele sale Sasha, Yasmin, Cloe şi Jade, spunându-le că
pleacă într-o călătorie în jurul lumii, singură. S-a făcut seară şi a adormit cu un album în braţe. Deodată, o bubuitură a trezit-o. Nu
mai era pe canapeaua ei din catifea, de lângă şemineul decorat cu pozele ei, ci în Spaţiu. A avut dreptate. Se întorsese în Spaţiu şi era
un Soare. Acelaşi soare alături de Planetele sale şi de Univers care ii dăduse o palmă ca să o trezească. Se pare că adormise în timp ce
Universul îi cerea să îşi pună o dorinţă.
– Cum nu mi-am pus dorinţa? Nu am fost pe Pământ?
– Nu!!! i-a răspuns Universul. Te gândeai ce dorinţă să îţi pui şi ai închis ochii. Iar apoi ai dormit.
– Huh… atunci să ştii că în timp ce dormeam m-am gândit ce îmi doresc. Vreau să rămân aici, alături de Planetele mele Pitici, însă îmi
doresc ceva pentru Terra. Vreau ca oamenii să nu o mai polueze! Crezi că e posibil?
– Da, se poate, dar cum rămâne cu visul tău?
– Care vis?
– Cel pe care l-ai avut în timp ce dormeai. Cel în care te chema Leighton…
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– De unde ştii?
– Sunt Universul, pot să citesc gânduri şi să împlinesc orice dorinţă!
– Păi… mi-aş dori sa fiu un pământean şi să fiu o stea acolo, dar aici sunt mai importantă şi am grija de Planetele mele. Vreau să fiu
steaua de aici! Si dacă m-aş duce pe Terra, aş polua-o şi nu îmi doresc acest lucru. Fă ce ţi-am spus.
– Bine! Dorinţa ta e Poruncă pentru mine!
Universul a îndepărtat toata poluarea de pe Terra şi i-a mărit durata de viaţă, astfel încât Terra întinerise cu câteva milioane de ani.
Şi nu uita, cititorule, să salvezi ce e lângă tine prin fapte, e mai uşor decât să salvezi ce e mai departe prin gânduri!
Loretta Cazacu, 14 ani
Şcoala cu clasele I-VIII „Grigore Moisil”, Năvodari
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A opta umbră
Anii trecură...planetele aveau acum sateliţi...unele aveau şi inele... mai toate erau împânzite de
cratere... Planeta pitică admira frumuseţea sistemului său solar. Erau doar şapte planete: trei mari şi
restul mai mici... Toate orbitau în jurul unui soare, adică în jurul său... atmosfera era veselă...
Dar, într-un colţ, exista o umbră întunecată şi mică... depărtată de stea... la marginea sistemului
solar... Corpul acesta ceresc îţi inspira teamă... de fiecare dată când pitica privea această planetă, un
fior o străbătea din cap până-n picioare.
– Cine e această planetuţă bizară? întrebă ea o cometă.
– I se spune „A Opta Umbră”!
Toţi cred că este o gaură neagră camuflată! Nu era aici de la început... veni răspunsul. Într-adevăr, pitica nu-şi amintea s-o fi văzut
când deschisese ochii, acum milioane de ani...
– Cometă dragă, cometă dragă, nu vrei tu să treci pe lângă „A Opta Umbră”şi să vorbeşti cu ea? Întreab-o cine e şi ce caută! Dacă
vrea să se stabilească aici, spune-i că-i dau voie!
– Oh, aş face asta cu plăcere, dar mi-e frică! Cine ştie...nu vreau să mă bag în vorbă cu „A Opta Umbră”... poate altă dată...!
Pitica rămase împietrită. Cometa se îndepărtase deja.
De ce oare îi era frică? Nu ar fi trebuit să fugă! Desigur o făcuse intenţionat! gândea pitica în sinea ei...
Un an mai târziu, cea mai mare planetă, Oppera, vorbea cu prietena ei un pic mai mică, Rodas:
– Mă tem de ceea ce are să ni se întâmple, chiar mă tem!
– Ştiu, ştiu! Nu-ţi face probleme, Rodas, deoarece, după calculele mele, o gaură neagră are forţa gravitaţiei foarte mare! Dacă s-ar fi
camuflat, noi toţi, inclusiv steaua noastră, am fi fost atraşi de ea şi zdrobiţi! În plus, masa unei găuri negre e prea mare pentru a se
concentra într-o planetă de dimensiunile acelea! Ai înţeles?
– Tot mi-e frică, Oppera!
În tot acest timp, pitica făcea planuri cum să stea de vorbă cu „A Opta Umbră”. Cometa vâjâi pe lângă ea...
– Cometă, stai! strigă planeta pitică pe un ton poruncitor şi sever.
– Da?!
– Vreau ca tu...
– Ştiu, ştiu...să vorbesc cu gaura neagră! Poate altă dată...!
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– Nu, cometă, nu! Aceea nu este o gaură neagră! E un corp cosmic, o planetă...nu spune că nu vrei să dialoghezi cu ea!
– Nu, nu vreau! Mi-e frică şi nu o voi face!
– COMETĂ, STAI PE LOC! EU PORUNCESC AICI, CLAR? strigă pitica cât de tare putu ea.
– Dar eu...
– DU-TE!
– Da, şefa! La datorie! Am pornit! Ce să-i spun? întrebă cometa tremurând.
SPUNE-I CĂ ARE VOIE SĂ SE STABILEASCĂ AICI ŞI, DACĂ ARE VREO NEMULŢUMIRE, AŞTEPT SĂ MI-O COMUNICE! DUTE MAI REPEDE, HAI!
– Da, şefa! bâlbâi cometa şi o luă la fugă spre „A Opta Umbră”.
Peste încă un an, cometa veni înapoi îngrijorător de veselă. Pitica avea o presimţire că aceasta şi planeta îndepărtată deveniseră
prietene bune.
– Salut, steaua mea dragă!
– Salut, ai veşti bune, nu?
– „A Opta Umbră” nu e o gaură neagră, e un pulsar, o stea neutronică! Ne-am înşelat! – – Ştii ce?... steaua aceasta neutronică e chiar
foarte prietenoasă! Spune că nu o deranjează dacă Rodas, Oppera sau celelalte planete cred că ea este o gaură neagră.
– Ai văzut ce poţi realiza dacă asculţi şi ai încredere? Bravo, cometă! o felicită pitica.
*
Peste sute de ani, pulsarul se împrietenise cu toate cele şapte planete. Întâi cu Oppera, apoi cu Rodas, Riston, Abor, Umsal, Corosa şi
Lavandra, dar nu erau pe deplin fericiţi... Oamenii trimiteau tot felul de sonde bizare pe planetele care orbitau în jurul piticăi. Abor
începu să nu mai suporte şi trimise un asteroid care distruse invenţiile acestea.
– Nu se învaţă minte fiinţele acelea! bolborosi Riston.
– Măcar Abor le-a distrus toate sondele! răspunse Corosa.
Într-o zi, oamenii au trimis un satelit ce trebuia să-i facă investigaţii pulsarului cel prietenos. Cea mai nouă invenţie a lor, „Mercury
18”, trebuia să se apropie îndeajuns de mult de steaua neutronică încât să-i poată filma suprafaţa. Dar „Mercury 18” nu era conceput
pentru a rezista undelor NX... Când aparatura acestuia simţi prezenţa razelor pulsarului, începu să bâzâie misterios. Transmiţătorul
electromagnetic din interiorul satelitului trimise nişte ultrasunete incredibil de înalte şi o informaţie eronată cu lungimea de undă
prea scurtă, creând un nor de antimaterie nucleară... Universul îngheţă... şi se sfâşie... Totul se rupse.. .se despică... O gaură de vierme
apăru din norul de antimaterie. Pitica, văzând că universul se sfârşeşte, alunecă-n ruptura aceasta din timp şi spaţiu...lăsând destinul
să o conducă... Totul se-ntunecă...
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*
Se trezi-n sistemul nostru solar, chiar lângă Jupiter... Acesta se holba la ea dezgustat. Pitica realiză că era în trecut...şi hotărî să
schimbe viitorul...
Pentru început, merse spre Terra şi întrebă:
– Bună ziua, aş putea să mă stabilesc aici, în sistemul vostru solar?
– Sigur, n-am nimic împotrivă! răspunse planeta noastră.
Oamenii, desigur, au văzut planeta şi au vrut s-o bombardeze crezând-o o ameninţare. Pitica trimise însă un asteroid care a distrus
racheta lor. Un orăşean, speriat de incident, începu să strige că a venit sfârşitul lumii... Soţia sa, însă, observă că pe asteroid era scris
ceva: „Nu distrugeţi dacă nu ştiţi, ci acceptaţi tot ce-i nou!” Considerând acesta un mesaj de la extratereştri, oamenii i-au pus piticăi
numele „Ceres, planeta înţelepciunii oamenilor” şi au acceptat-o în apropierea Terrei.
Având permisiunea Terrei de a se stabili acolo, Ceres a ales să orbiteze-n centura de asteroizi, pentru a nu se intersecta cu vreo
planetă... De atunci ea a rămas în acelaşi loc şi o puteţi vedea prin telescop. Ea vă va spune povestea ei dacă veţi şti s-o ascultaţi...
Cristiana Gîrjău, 11 ani
Şcoala Europeană, Bucureşti
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Ş

... i, de atunci, „ Steaua” a început să observe diverse lucruri. Era destul de plictisitor să stai şi să te uiţi
toată ziua cum alte planete se distrează alergând în jurul tău.
Era şi nedumerită: cum s-a transformat din ceva foarte mic, în ceva foarte, foarte mare?! Îşi amintea foarte
bine cum stătea de vorbă cu Terra când „poc!” ceva a lovit-o. Nu-şi mai puse prea multe întrebări şi
începu să-şi vadă de treabă.
Care era, de fapt, treaba ei? Trebuia să atragă cu ajutorul gravitaţiei sale toate planetele pe care le vedea.
În primele trei milioane de ani a fost palpitant ceea ce a făcut. A găsit multe planete şi, la un moment dat,
chiar a fost protectoarea unor mici insecte de pe o planetă atât de albastră, încât, într-o zi, a făcut „ poc!”,
„poc!” şi din ea a sărit multă gheaţă care s-a împrăştiat prin univers.
Nu după mult timp, aproximativ un miliard de ani pământeşti, a început să se plictisească. Era tare amărâtă. Ea stătea doar, stătea şi
nu făcea nimic. Se uita la chestiile din jur de formă rotundă, acoperite cu gheaţă, care alergau prin univers şi-şi amintea cât e de bine
să ai treabă toată ziulica printre stele, asteroizi, planete, comete, praf cosmic, găuri negre şi fiinţe absolut ciudate. Era mai tristă ca
Apolodor când l-a apucat dorul de ai săi
Dar, într-o zi, i-a venit o idee: să se deplaseze, pentru a putea să vadă, să străbată şi să cunoască teritorii noi. Nu că stelele nu s-ar
deplasa; ele se învârt în jurul centrului Universului, parcurgând miliarde şi miliarde de kilometri. Dar nu la această deplasare se
referea! Ea se gândea să se mişte faţă de planetele apropiate. Dar cum să facă asta? Nu ducea lipsă de idei...S-a gândit să se
rostogolească, să-şi procure picioare, să angajeze nişte comete care s-o tracteze, să-şi creeze pânze cu care putea fi împinsă de un uriaş
vânt spaţial. A treia şi a patra variantă nu erau bune. Orice s-ar fi apropiat de ea cât nu trebuie, s-ar fi ars, iar dacă vântul ar fi suflat-o
atât de tare, ar fi fost posibil s-o stingă.
După ce s-a gândit destul de mult, a ajuns la concluzia că ar trebui să meargă pe a doua variantă. A încercat din răsputeri să găsească
soluţii, s-a frământat, dar... nu i-au ieşit decât nişte coşuri pe faţă. Amărâtă, şi-a zis că nu va mai face altceva decât să stea acolo şi să se
plictisească. Zilele treceau tot mai greu...
Auzind de această poveste tristă, o cometă pe nume Halley, lucrând ca impresar, s-a oferit s-o ajute.
– Îţi propun un târg!
– Despre ce este vorba? a întrebat cu sufletul la gură, tremurând de nerăbdare că poate i-ar oferi o soluţie să se producă o
schimbare în viaţa ei şi să nu se mai plictisească.
– Aş dori să creez o gaură neagră. Ea te va transporta prin galaxie. Te vei învârti puţin pe lângă ea, dar nu cred că aceasta ar fi
vreo problemă.
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– Chiar deloc. Dar trebuie să fac ceva pentru dumneavoastră, domnule?
– Ar fi ceva...dar, mai bine nu, e absurd! spuse Halley.
– Spune ce ai de spus!
– Ei, bine! Vreau ca tu să ajuţi o anumită planetă să intre pe orbita ei normală. A deviat de scurt timp şi, dacă îşi continuă
traiectoria, se va izbi de-un văr de-al meu, Daimoca.
– !!!!... steaua făcu o faţă mirată.
– Înţeleg, înţeleg! De obicei, ne numim Halley sau Halle. Numele vărului meu a fost pus de un terranian, un român din TârguJiu.
– Bine! Sunt de acord să te ajut. Să mergem!
N-au mai stat pe gânduri şi-au pornit. Imensul corp gălbui se simţea minunat mişcându-se. În puţin timp au şi ajuns la planetă.
Aceasta nu se mai putea opri din alergare. Steaua, precaută, s-a apropiat de ea. Trebuia să aibă grijă, fiindcă dacă s-ar fi apropiat prea
tare, planeta ar fi dispărut, dacă nu s-ar fi apropiat îndeajuns, nu mai putea evita impactul.
A fost o încercare grea. Fosta pitică, privită de peste o mie de corpuri cereşti, a ajuns la ţanc. Lumea răsufla uşurată. Toţi erau fericiţi.
Cometele stăteau de vorbă, planetele se minunau şi nu mai conteneau s-o laude, doar stelele mândre şuşoteau că ele ar fi fost mult
mai pricepute. Dar, asta e, nu-i poţi mulţumi pe toţi!...
Momentul de bucurie a fost întrerupt de o imensă rachetă nucleară, lansată de locuitorii planetei. Brusc, cu o mare vânătaie pe faţă,
steaua se trezi. Dar nu mai era o imensă stea, era o planetă pitică. Era chiar planeta zburdalnică de odinioară. A realizat că totul fusese
un vis. Lovitura primită de la pământeni o zgâlţâise bine. Dar nu mai era în sistemul solar, ci într-o altă galaxie cu planete mai mici
decât ea, învârtindu-se de zor.
Visul i s-a împlinit, dar ce credeţi că a învăţat din toate acestea?
Cristian Ignat, 12 ani
Şcoala „ Avram Iancu”, Baia Mare
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Planeta pitică îşi găsise în sfârşit menirea. Nu mai trebuia să rătăcească prin univers în căutarea
unei orbite sau a unui nume. Era chiar centrul unui nou sistem solar.
Încetul cu încetul, planetele au început să poarte o discuţie de genul „Cum te numeşti?”, „De unde
vii?”. Una dintre ele a început să se învârtă din ce în ce mai repede, până când soarele a mai
încetinit-o puţin... cum ştie el mai bine.
Între timp, o cometă trece pe acolo şi, deşi era grăbită se opreşte:
‒ O, o galaxie nouă! Bună ziua,
stimabile planete! De când v-aţi mutat prin locurile astea?
‒ De câteva minute, ca să fim sincere.
‒ Deci sunt prima cometă care trece pe la voi, nu?
‒ Aşa se pare.
‒ Păi, mă bucur că v-am întalnit în drumul meu spre succes! Acum eu ar
cam trebui să plec. În 2 minute viteza mea va atinge limita limitelor. See ya!
‒ Paaa!
În sistemul ei solar, erau exact nouă planete. De la o zi la alta ele creşteau. Tot mai mari, tot mai mari, până au ajuns la o
dimensiune, când nu mai pot fi numite „pitice”. Şi se jucau de mama focului, râdeau, săreau, iar soarele simţea o durere în adâncul
său, datorită acelei nenorocite de rachete, dar când le vedea pe ele jucându-se, uita de toate şi râdea în hohote de răsuna Universul!
Uneori planetele se gândeau dacă nu cumva erau creaţia vreunui magician, pentru că puteau să-şi schimbe culoarea din mov în
verde, din verde în portocaliu, din portocaliu în violet, erau un adevarat spectru de culori de nuanţe imposibil de descris.
Sistemele solare vecine lor ascultau nedumerite, vorbind între ele „Aoleu, aiuritele astea nu mai încetează! Cred că au o problemă
destul de gravă la cap. Păcat că nu s-a inventat şi psihiatrul de planete!”. Mirându-se şi holbându-se la ele se molipsesc de aceeaşi
veselie şi încep împreună cu celelalte să danseze, să se mişte continuu şi dezordonat. O voce groasă pătrunzătoare din Univers se
aude strigând:
‒ Potoliţi-vă! Unde credeţi că vă aflaţi? zise galaxia Ochi-Întunecat.
Stelele se potolesc, se aşază pe orbitele lor şi încep să graviteze în jurul soarelui lor, ca înainte de potop. Încep şi ele să se mire de
ciudăţenia lor şi pornesc un alt şir de hohote de râs, dar acestea sunt mai rezonabile şi nu mai deranjează chiar întregul Univers.
Bucuroasă cum era, zâmbetul acela laaarg de-l vedeai de la o poştă, dispăru într-o clipită, iar micuţa planetă începu să se vaite:
‒ Aoleu, văleleu! Ce doareee! zise ea mai plângând.
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‒ Ce ai păţit, soarele meu? Te doare rău?
‒ Şi încă cum! Nu mai staţi aşa, ajutaţi-mă că de nu rămâneţi fără soare!
Planetele nu că nu vroiau să o ajute, dar... cum? Că doar nu aveau mâini şi nici picioare, nu aveau medicamente şi nici bătrâni prin
preajmă ca să le dea un sfat, bătrânesc, desigur.
Planetuţa auzea tot mai greu ce îi ziceau prietenele ei. Vedea din ce în ce mai înceţoşat... şi... a ajuns din nou lângă Terra, care
vorbea cu ea în neştire.
Până la urmă, acele planete, care gravitau în jurul ei, s-au dovedit a fi doar stelele verzi provocate de rachetă. Ea a fost trimisă către
o cometă care ameninţa Pământul, însă şi-a schimbat ţinta şi a lovit Luna, micuţa planetă.
Acum, planetele, joaca, râsetele, i se păreau un vis. Dar, cine ştie? Poate se înşeală...
Laura Nariţa, 14 ani
Colegiul Naţional „Avram Iancu”, Cîmpeni, Alba
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Planeta pitică nu îşi dădu seama că nu murise, sau că se va fi întâmplat ceva cu ea, şi că ea se
transforma în alt corp ceresc.
În acest timp noi vom vedea tot ce visează ea…Totul este aşa de interesant pentru ea. Vede în
jurul o mulţime de planete drăguţe... Să facem şi noi cunoştinţă cu ele: Mitib, Lusor, Micosi si Nourt.
Acestea sunt ! Planeta vede că Mitib este cam răutăcios şi că Lusor este cam supărăcios, dar ea fiind
acum un soare mare reuşeşte să le împace şi să le împrietenească.
Ea este încântată că pe orbita ei se află atâtea planete, această bucurie se cam spulberă, pentru că
apăru o planetă mică şi neagră.
– Hei, tu ce cauţi aici? cine eşti? Nu avem nevoie de alte surate! strigă planeta pitică, supărată foc.
Acum că planeta pitică a ajuns şi ea ,,mare” , se cam enervează când vede o planetă nouă, ea nu îşi
amintea cât de greu i-a fost când era pe orbita noastră. Mândră de decizia ei, hotărăşte să dea o
petrecere. Toate planetele sunt invitate şi petrec mult şi bine... Lumini orbitoare valsau pe un albastru indigo, o întretăiere de sunete
angelice săgetau sferele...
Terra noastră se sperie ca nu cumva planeta pitică să doarmă pentru totdeauna, se îngrijorează de starea ei de visare, inertă
parcă, prinsă în jocul ameţitor al constelaţiilor, satisfăcută de postura ei de acum. Nimeni nu ştia că planeta pitică se transforma in
ceva frumos... Nu şi-a dorit niciodată să fie o planetă mare şi arogantă, atunci de ce se comportă aşa cu noii-veniţi?!! Nu, visul acesta
de preamărire nu o caracterizează, aşa că se dezmeticeşte, amintindu-şi de soarta ei anterioară... Ea îşi dă seama că nu este uşor să fii
mare, este o responsabilitate grea...
Cugetând aşa, observă că planetele din propria constelaţie încep să se certe. Mitib e nemulţumită că nu e la fel de frumoasă.
- Ce se întâmplă? Ce se întâmplă aici!? încerca pitica să le potolească. Încerca în zadar, se zbătea, ţipa, degeaba, nimeni nu o lua în
seamă. Deodată simţi din nou o căldură mare, care aproape o sfâşia.... Ameţea, se învârtea parcă într-un carusel...
Se transforma din nou …totul începea să revină la normal.
Planeta începe să dea semne de viaţă. Cei din galaxia noastră se bucurau nespus de această revenire, toţi îşi pregătesc scuzele ce le
vor adresa planetei pitice. Planeta devine din ce în ce mai colorată… se cam sperie Terra, dar îi trece repede…
***
Planeta s-a trezit !
– Ce ai văzut? Ce se întâmplă cu tine? Ce ai visat? Cum te simţi? Întreabă planetele noastre curioase.
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– Sunt bine… nu îmi prea amintesc… am visat că eram o planeta mare şi tare, la fel ca soarele… şi că eram în galaxia mea pitică…
încerca cu greu să povestească pitica noastră… Îmi amintesc, dar nu prea bine… mă simt ciudat !
– Păi şi arăţi ciudat!Eşti colorată şi străluceşti, spuse Jupiter !
– Mulţumesc ! şopti ea sfioasă.
– Noi vrem să îţi spunem că ne pare foarte rău că ne-am purtat aşa cu tine… ne cerem scuze şi te rugăm să ne ierţi !
– Păi, nu prea ar trebui, pentru că v-aţi purtat urât cu mine şi în mod normal nu ar trebui…dar eu sunt renăscută şi nu prea ştiu ce
trebuie să fac... vă iert...
Pitica le povesti cu lux de amănunte ce făcuse în constelaţia ei minunată şi după ce termină le spuse aşa:
– Eu plec, locul meu nu e aici cu voi…voi căuta un alt loc mai mic, adică pe măsura mea !
– Nu vrem să pleci, acum ne-am apropiat de tine şi noi vrem să rămâi cu noi.
Aici se termină povestea piticei noastre... Ea şi acum se află în sistemul nostru solar, de unde ne veghează pe noi! Dar oare
oamenii ştiu?
Amalia-Vanessa Popa, 12 ani
Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 11, Oradea
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Era chiar centrul unui nou sistem solar. SimŃea că totul se mişca în jurul ei. Poate că devenise
Soarele unei noi galaxii. Totul părea un vis. Era tot ce îşi dorise vreodată. Sute de planete pitice
treceau pe lângă ea şi o salutau politicos: “Bine v-am găsit”, “Sărut mâna”. Zeci de planete de diferite
culori se prezentau în faŃa planetei noastre. “Poate că am devenit regina Universului! Soarta m-a făcut
să fiu omorâtă de oameni, dar am fost recompensată cu tot respectul pe care l-am arătat Terrei, lui
Venus sau lui Jupiter. Dar de unde am căpătat această lumină divină cu care scald Universul?”
Atunci, una din planetele pitice o auzi şi păru că vrea să-i răspundă:
– Vă salut cu respect, Doamna mea. Eram în trecere şi v-am auzit punându-vă o întrebare, la care se pare că nu ştiţi răspunsul. Aş fi
vrut să pot să vă răspund, dar cred că ştiu pe cineva care ar putea să vă lămurească.
Apoi planeta pitică disparu înainte să i se dea vreo replică:
– Stai! spuse planeta noastră, dar era prea târziu. Acum ce mă fac? Ce trebuie să fac? Văd din ce în ce mai multe stele în jurul meu. Se
umple cu lumină acest abis.
Planeta noastră era nedumerită. Ea era obişnuită să navigheze prin Univers, nu să stea şi să privească alte planete pitice ce-i dau
atenţie, holbându-se la ea ca la Soare. Unele păreau atrase de ea, altele păreau nemulţumite de lumina degajată. Apoi, un lucru
extraordinar se întâmplă. În depărtare se zărea o planetă care semăna leit cu planeta noastră. Dar ceea ce era şi mai uimitor era că
mica planeta din zare, făcea exact ceea ce obişnuia şi planeta noastră în viaţa trecută. Atunci, ea îşi zise: „Cred că am devenit o stea
atunci când am fost omorâtă de oameni, iar acum îmi văd viaţa anterioară. Dar, stai! Cred că aş putea vorbi cu ea şi astfel să-i schimb
soarta. O voi îndruma spre o planetă prietenoasă. Dar care e aceasta? Eu?”. In acel moment, apăru din senin planeta pitică care-i
promisese că va reveni împreună cu un prieten. Intr-adevăr, era însoţită de o planetă ceva mai mare, albăstruie, cu faţa îmbătrânită şi
plină de înţelepciune.
– Eu sunt Cronos. Eu am creat tot ceea ce vezi împrejurul tău, inclusiv pe tine. Cred că ai observat toate celelalte planete pitice care te
salută şi te respectă. Acum eşti o stea. Vei trăi veşnic sub această formă sfântă. Eşti una dintre luminiţele Universului”
– Dar cum rămâne cu viziunea pe care o am din trecut? Pot să comunic cu acea planeta? şi făcu un semn spre copia ei.
– Asta depinde de tine. Dacă vei putea să o atragi cu căldură şi lumina, ea va veni.
– Aha, deci aşa stă treaba cu lumina.
– Exact. Acum sper că eşti lămurită. Plec. Mai am şi alte stele de căutat. Şi plecă.
Planeta noastră rămase singură. Incercă din rasputeri să o atragă pe mica planetă din depărtare.
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Văzând că nu are efect, aceasta închise ochii, adormi şi se visă în locul piticii…
– Hei! Trezeşte-te! Sunt eu, Terra. Sper că nu te-au lovit prea tare pământenii. I-am învăţat minte cu câteva cutremure şi un potop cei va ţine ocupaţi. Deci, vrei să devii satelitul meu. Vreau şi eu un prieten cu care să vorbesc aşa cum au planetele cele mai mari. Spune.
– Of. Sunt atât de ameţită. Nu cred că pământenii mă vor accepta aici. Vor continua să mă lovească cu rachete. Nu ştiu ce să spun.”
- Oh, nu-ţi face griji. Acolo jos, printre oamenii de rând, oamenii de ştiinţă au rolul lor. Işi vor da seama că nu eşti un pericol, ci,
dimpotrivă. Le vei da puţină lumină pe timp de noapte. Te vor iubi cu timpul.
– Cred că ai dreptate. Accept. Sunt sigură că voi fi de folos. Voi distruge întunericul prin lumina mea şi voi reuşi să-i ajut şi pe
oameni. Iţi mulţumesc că m-ai acceptat lângă tine.
Şi atunci s-a trezit. Privi în jurul ei şi nici urmă de planeta pitică. Era tot o stea. O stea căzătoare, ce se stingea uşor, uşor,
deoarece se contopise cu muritorii, cu oamenii.
Claudiu Popovici, 14 ani
Colegiul Naţional, Vasile A.lecsandri, Galaţi
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Jucey, noul sistem solar,
Pitica era foarte fericită că îşi găsise locul ei în Univers. Aruncă o privire curioasă spre planetele pitice din
jurul ei şi încercă să le numere. În total erau zece piticuţe care se roteau în jurul ei. Se gândi că, dacă tot e în
centru, trebuie să ştie cum se numesc acele corpuri cereşti care o înconjoară. Prima dată îşi îndreptă atenţia către
cea mai apropiată planetă. Era albastră şi avea şi doi sateliţi. Pitica spuse:
– Hei, voi trei, cum vă numiţi?
– Eu sunt Marina! răspunse planeta. Mă numesc aşa pentru că sunt plină de apă şi am o singură mare plină cu peşte şi recifuri de
corali, numită Aqua.
– Noi suntem gemenii Tim şi Nim! continuară cei doi sateliţi.
Dornică să afle mai multe despre noul ei sistem solar, trecu la următoarele trei planete, care, surprinzător, se roteau pe aceeaşi
orbită:
– Voi, superbe domnişoare, vă puteţi prezenta?
Prima făcu un pas în faţă. Steluţa o admiră. Culoarea ei galbenă îi amintea de lămâi şi, ca să vedeţi ce interesant, planeta zise:
– Pe mine cresc lămâi şi de aceea sunt galbenă şi mă cheamă Lămâiţa.
– Pe mine cresc căpşune, de aceea sunt roşie şi mă numesc Căpşunica! răspunse a doua planetă.
– Ia să ghicesc...tu eşti Piersicica şi pe tine cresc piersici! spuse Pitica.
– Aşa este! îi răspunse Piersicica.
– Dar de ce aveţi toate nume de fructe? întrebă curioasă Pitica.
– Pentru că suntem verişoare şi venim dintr-o altă galaxie unde există câte o planetă pentru fiecare fruct.
Fiind lămurită, Pitica începu să caute cu privirea alte planete pe care să le cunoască. Tot uitându-se, zări o planetă minusculă care
se ascundea după o rază de lumină, de parcă ar fi vrut să rămână nevăzută.
– Cum de tu eşti o planetă mică, dar totuşi vrei să te faci şi mai mică?
– Cum adică?
– De ce te ascunzi?
– Sunt cam timidă... mă numesc Mica!
Mititica Mica se ascunse iar după raza de lumină şi nu mai scoase niciun cuvânt.
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Noul Soare trecu atunci mai departe şi văzu o planetă albă, cu două inele, unul roz şi unul bleu.
– Bună ziua! spuse entuziasmat micul Soare.
– Bună ziua, dar să ştiţi că nu e zi, e miezul nopţii!
– Ooo...atunci...scuzaţi-mă, dar nu mi-am dat seama! Ştiţi, în jurul meu este mereu lumină şi atunci...
– Nu-i nicio problemă...apropo, eu mă numesc Solia!
– Ce nume frumos! Eu sunt soarele tău şi al tuturor planetelor de aici, Solia!
Deodată, un fel de alarmă de ceas se auzi, întrerupând discuţia celor doi.
– Ce se aude? întrebă Soarele.
E alarma mea! Asta înseamnă că trebuie să mă dau cu cremă hidratantă cu protecţie solară...ştii, aici lângă tine mă pot arde! La
revedere!
– La revedere!...Ah, -– exclamă Soarele – încă patru planete de cunoscut! Să vedem...
În faţă se aflau două planete de aproape aceeaşi dimensiune, fiecare dintre ele având câte o pălărioară.
– Mă scuzaţi domnilor...îndrăzni micuţul Soare.
– Putem să ştim cine ne deranjează? întrebară cele două cu un aer nobiliar.
– N-am vrut să vă deranjez, scuzaţi-mă, vorbim altă dată.... se fâstâci Pitica.
„Cum de nu şi-a dat seama că cei doi domni erau nişte planete îngâmfate ca cele pe care le întâlnise înainte să....?”
– Alooo... Mai e cineva acolo?
– Pământul? Visez? ţipă cât de tare putu noul Soare. Unde este sistemul meu solar cu Marina, Lămâiţa, Căpşunica, Piersicica,
Mica… şi eu de ce nu mai ard?
– Cred că ai visat sau poate delirai! spuse Pământul. Nu mai arzi pentru că te-ai stins... racheta aia trebuie să te fi lovit destul de
rău! continuă el.
– Păi... atunci... mă scuzi...trebuie să plec! spuse ameţită Pitica.
– Îşi luă rămas bun de la Pământ părând fericită că doar a visat şi că a scăpat cu viaţă, dar în sinea ei era foarte tristă, căci problema
ei exista încă: nu-şi găsise un loc numai al său! Totuşi... cine ştie...poate nu era totul pierdut... avea o viaţă de planetă pitică înainte şi
trebuia să spere...
Întotdeauna există o speranţă! Să ţineţi minte asta!
Iulia Vlad, 11 ani
Şcoala Europeană, Bucureşti
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La început, planeta pitică, timidă, nu zise nimic. Trebuia să se obişnuiască cu noua ei stare. Şi nu
era o stare obişnuită. Un val de sentimente amestecate se năpusti asupra ei: nedumerire, încântare,
chiar frică. Nu se recunoştea în noua postură şi nu ştia ce să facă. Însă le studia atent pe planetele ce
orbitau în jurul ei. I se păreau o adunătură ciudată. Planeta cea mai apropiată de ea era îngheţată şi
nu se rotea în jurul axei sale. Pe urmă erau două planete de mărimi similare, una de-un galbenalburiu, iar cealaltă, de-un roşu ce-i amintea planetei pitice de frustrare. Cea mai mare planetă se afla după ele; avea o culoare
similară cu cea a sidefului. Între ea şi ultima planetă era un spaţiu foarte mare, atât de mare, încât două planete ar fi încăput acolo.
Ultima planetă nu era îngheţată, ceea ce i se păru foarte ciudat piticei.
Planeta care observă prezenţa unui Soare nou fu prima, cea îngheţată.
– Vai de mine! Avem un Soare nou! exclamă aceasta îndată ce gheaţa de pe faţă i se topi. Raina, Raina! Uite, un Soare nou! Şi e chiar
lângă mine!
Planeta gălbuie deschise ochii tresărind, la fel ca şi celelalte două. Ultimul corp ceresc era prea departe ca să fi auzit.
Raina rămase şocată. Planeta pitică nu ştia exact de ce e atât de incredibil.
– Ai dreptate; spui şi tu ceva folositor, pitico, comentă planeta roşie cu o voce morocănoasă şi neprietenoasă.
– Bun venit în sistemul nostru solar! Raina se băgă în vobă numaidecât. Sunt onorată de prezenţa unui Soare atât de aproape de
mine!
Făcu o pauză, timp în care planeta pitică îşi formulă o întrebare în minte. Nu putu să o pună, căci Raina i-o luă înainte cu vorba.
– Eu sunt Raina, iar planeta de lângă Maiestatea Ta e Ezme. În spatele meu se află Eskethmali, iar planeta cea mare şi sidefată e
Estera. Apoi e Sonica, şi Floare-Foc pe care nu o prea pot vedea, din păcate.
Planeta pitică dădu să se prezinte, dar nu avea un nume. Se ruşină când acest gând îi trecu prin minte.
– Îmi pare bine de cunoştinţă, zise aceasta.
Din curiozitate, întrebă mai apoi:
– Cine e Sonica? Eu nu mai văd pe nimeni după Estera.
Planeta morocănoasă, Eskethmali, o ignoră într-un mod politicos, spunând că vrea să doarmă – fusese trezită într-un mod grosolan
de Ezme, până la urmă.
– Sonica e o planetă superrapidă, îi răspunse Raina.
Raina părea a fi foarte vorbăreaţă şi dornică să fie băgată în seamă.
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– Sistemul vostru solar mi se pare tare ciudat, început să vorbească Soarele cu o voce plină de ezitare. Ezme, tu nu te roteşti în jurul
axei tale, şi mai eşti şi îngheţată. Apoi Sonica – nu înţeleg cum poate să orbiteze în jurul meu atât de repede? Nici nu o pot vedea! Iar
Floare-Foc e fierbinte în ciuda faptului că se află la o distanţă mare de căldura mea.
Ezme păru la fel de curioasă ca şi planeta pitică. Nici ea nu cunoştea aceste lucruri, doar fusese îngheţată toată viaţa ei de planetă.
– Ăăă, păi... Raina păru încurcată pentru câteva momente. Am avut şi noi un Soare. Era foarte bătrân şi se afla în partea cealaltă,
lângă Floare-Foc. De aceea Ezme este îngheţată, iar Floare-Foc, nu. Dar de curând, am avut parte de două catastrofe. Vezi tu, cum era
atât de bătrând, Soarele nostru s-a autodistrus.
Planeta pitică şi Ezme erau amândouă foarte atente la ce le povestea Raina.
– Pe când Fin mai era, aveam şi o planetă locuită. Sonica nu era o planetă rapidă pe atunci. O dată cu sfârşitul căldurii, s-a sfârşit şi
viaţa de pe ea.
– Care e cealalată catastrofă? întrebă Soarele trist; îi părea rău pentru Sonica.
Raina aşteptă să se rotească în jurul axei sale – lucru ce îl făcea destul de repede – şi apoi răspunse:
– O ploaie de meteoriţi ne-a dat peste cap sistemul. Floare-Foc a fost propulsată în locul Soarelui, Sonica e prins viteze colosale, eu
mă învârt repede în jurul axei iar Ezme deloc.
– Estera şi Eskethmali nu au păţit nimic? întrebă Ezme când Raina tăcu.
―Nu, ele au scăpat.
Aşa şi-a cunoscut planeta pitică prietenele şi puţin din istoria sistemului solar. La scurt timp după ce s-au cunoscut, planetele au
aflat că Soarele nu aveau un nume, şi au decis să o ajute. Propunerea Esterei, o planetă visătoare şi înţeleaptă, fu cea acceptată. Din
ziua aceea, planeta pitică deveni Lyra.
După acest „consiliu al planetelor” de alegere al numelui, Lyra fu întâmpinată de o cometă, care surprinzător, nu era nici grăbită,
nici morocănoasă, cum susţinea Estera.
Cometa era un fel de sol trimis de un Soare din apropiere.
– Domnul Orion, steaua centrală din centura lui Orion, îţi mulţumeşte că ai luat locul domnului Fin şi te-ai aşezat perfect unde
trebuia. Constelaţia Vânătorului a avut câteva mici probleme din cauza plasamentului domnului Fin.
Lyra îi trimise salutări şi urări de bine domnului Orion, apoi planetele ţinură încă un „consiliu al planetelor”, unde au dezbătut pe
cât au putut cum e să faci parte dintr-o constelaţie.
– Nu e cine ştie ce. Credeam că o să primim medalii sau diplome... sau mai multă atenţie, comentă Raina.
Ezme era de acord cu ea, doar Eskethmali credea că e bine şi fără ziarişti intergalactici. Din câte auzise, erau suficienţi pe Pământ.
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Într-una din perioadele când nu aveau ce povesti, Lyra căzu pe gânduri. Îşi amintea cum fusese înainte doar o planetă pitică,
nebăgată în seamă. Dar acum era un Soare! Viaţa depinde de un Soare! Planetele depind de un Soare! Ce responsabilitate! Oare cum
va face faţă? Va fi destul de înţeleaptă? Va avea suficient TIMP? Îşi aminti ce spusese Raina despre vechiul lor Soare, Fin. Se va
întâmpla aşa ceva şi cu ea? O cuprinse un tremur glaciar.
– Cât timp trăieşte un Soare?
Ezme se uită la Lyra surprinsă. Nu ştia răspunsul, dar nici de ce a întrebat acest lucru. Nu bănuia nici măcar o clipă ca îi era frică de
autodistrugere.
– Ohoho! Nu-ţi fă griji! Raina râse, iar apoi continuă pe un ton încurajator. Sorii trăiesc atât de mulţi ani, încât ai timp să faci tot ce
vrei! TOT! Sper ca noi să mai fim aici cu tine până la sfârşit!
– Dacă nu, o să ne revedem în Celălalt Univers, interveni Estera.
– Ce e „Celălalt Univers”? întrebară Raina şi Lyra aproape în acelaşi timp.
– E locul unde merg planetele şi sorii după ce au murit. Nu-mi spuneţi că nu aţi auzit!
Lyra se linişti în privinţa timpului. Avea din belşug.
Ceea ce era însă şi mai important abia acum începea. Ce va face cu el? Pentru ce îl va folosi? Cum va fi înscris timpul ei în istoria
Universului? Va fi considerat un timp bun sau, dimpotrivă, un timp rău?
Se simţi dintr-o dată apăsată de aceste întrebări. În faţa ei se întindeau ani lumină în care trebuia să-şi justifice existenţa.
Mădălina Bejan
Şcoala cu clasele I-VIII Nr.8, Mediaş
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Primul lucru la care s-a gândit a fost că trebuia să dea fiecărei planete micuţe care se învârtea în jurul ei, un
nume pentru ca aceasta să nu treacă prin ce a trecut ea când a fost o biată şi simplă planetă rătăcită într-un
spaţiu străin. În jurul ei avea 11 planete. Cea mai mare a primit numele „Lisa”. Apoi, în ordinea mărimii,
fiecare a primit câte o denumire: Caro, Soli, Tria, Manga, Polari, Cristal, Aura, Misa, Pani şi Paria. Odată ce
fosta noastră micuţă planetă s-a asigurat că fiecare are actele în regulă, a desemnat o comisie formată din Paria
şi Pani, două planete de fosta ei mărime, cele mai mici din noul Sistem Solar, contrar celuilalt sistem din care
tocmai a fost gonită şi unde cele mai mari planete erau cele care le conduceau pe cele mai mici. Comisia de
care vorbeam era însărcinată în a găsi un nume pentru cea care era acum centrul unui sistem solar. Mica
planetă (noi o vom numi aşa în continuare) s-a gândit însă că denumirea de „Sistem Solar” provine de la Soare
aşa că, noul sistem a fost numit Sistemul OEB (Sistemul în care Oricine Este Binevenit). După aceasta a sosit momentul în care mica
planetă şi-a primit şi ea numele în lipsa căruia a avut de suferit atât de mult în sistemul în care chiar şi noi iubim şi suferim în fiecare
zi. Aşa că a organizat o şedinţă în care planetele Paria și Pani si-au exprimat propunerea în faţa celorlalţi. Toţi au votat în favoarea
acestei propuneri şi, în concluzie, planeta noastră a primit numele „Lumina” pentru că prin faptele sale, dădea o senzaţie de lumină şi
de prospeţime. După toate acestea Lumina a realizat un Regulament de funcţionare a Sistemului OEB care începea aşa: „Oricărei
planete din Sistemul OEB, mare sau mică, îi este interzis a jigni oricare altă planetă din Sistem. Încălcarea acestei legi fundamentale
duce la expulzarea inculpatului din Sistemul OEB şi la trimiterea lui în locul în care cu greu acesta îşi va găsi un prieten: Sistemul
Solar.” Evoluând, după miliarde şi miliarde de ani, Lumina a ajuns să strălucească chiar mai tare decât Soarele.
Sistemul OEB, un sistem încă tânăr, obişnuia a face câte o vizită la fiecare o sută de milioane de ani Sistemului Solar. Erau trimise ştiri
dinainte, astfel încât să nu mai păţească nimeni cum a păţit ea cu Terra. Oamenii au evoluat atât de mult, încât puteau înţelege ce se
petrece în Spaţiu, iar planetele din Sistemul Solar au fost ajutate de către cele din Sistemul OEB spre a-şi depăşi problemele:
Jupiter a fost ajutată să înţeleagă că sprijinul şi iubirea faţă de semeni este mai importantă decât puterea;
Saturn, cel care le critica pe celelalte planete, a înţeles acum că este mai important să îi accepte pe toţi aşa cum sunt şi, de ce nu, să îi
şi ajute în loc de a-i batjocuri şi de a-i umili;
Mercur a fost legat şi el la reţeaua de „Interneto-cosmic” al Sistemului Solar astfel încât să poată comunica cu ceilalţi;
Terra a primit medicamente pentru memorie pe perioadă nelimitată;
Venus a fost umplută de meteoriţi prietenoşi care au ajutat-o să-şi schimbe caracterul de planetă înfumurată;
Marte a fost populată cu extratereștri de jucărie confecţionaţi pe Terra astfel încât Marte să nu se mai simtă singură;
Neptun a urmat terapii psihologice pentru a scăpa de timiditate și a și reușit, acum fiind una dintre cele mai vorbăreţe;
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Uranus a rămas și ea vorbăreaţă considerându-se că a comunica este necesar, motiv pentru care Uranus nu a avut nevoie de nici un
fel de ajutor;
Pluto a fost sprijinit să-și termine proiectul de „contra-retrogradare”, astfel încât a fost acceptat ca o planetă ce este;
Soarele a rămas acelaşi, neavând nevoie de nimic (nici nu s-a prea lăsat ajutat).
Am omis faptul că fiecare planetă din Sistemul OEB îşi avea propria slujbă la Organizaţia de Ajutor Reciproc între Sistemul Solar şi
Sistemul OEB, condusă de Lumina. Cea din urmă a devenit o planetă de succes, care îşi trăia viaţa cu scopul de a-şi ajuta semenii.
Pe parcursul anilor, în Sistemul OEB au fost primite un număr de 16 planete mici rătăcite, toate aşteptându-şi vârsta majoratului (18
miliarde de ani) pentru a putea primi un nume propriu. Până atunci, toate vor avea câte un tutore dintre cele 11 planete ale Sistemului
OEB. Lisa, cea mai mare planetă a primit sub tutelă 5 „mini-planete”. Dar cum nu putea fi totul perfect, una dintre cele 16 miniplanete a dorit să-şi facă de cap, considerând că cele zece miliarde de ani pe care le mai are de aşteptat până la vârsta majoratiului
sunt prea mult. Aşadar, acesta a încercat să fugă din Sistemul OEB. Dintr-o neatenţie a tutorelui ei, planeta Cristal, mini-planeta a
reuşit să fugă şi să ajungă în sistemul nostru solar. Pentru că, după cum am mai spus, oamenii au evoluat, ea nu a mai păţit acelaşi
lucru ca Lumina acum miliarde de ani cu Terra. Văzând că aici toate planetele sunt majore, nu a ezitat şi a încercat să se stabilească
aici, imaginându-şi că va fi acceptată ca o planetă majoră. Pentru că nu cunoştea mini-planetele din Sistemul OEB, Marte a susţinut-o
pe micuţă în dorinţa ei de a se stabili în sistemul nostru solar. Mercur obişnuia să vorbească pe mess-ul cosmic cu Cristal, povestindui de micuţă. Căutându-şi mini-planetele, Cristal a descoperit că micuţa era cea care îi lipsea, aşa că a plecat cu primul avion cosmic
spre sistemul nostrum solar. Micuţa era cu Marte aşa că planeta Cristal a găsit-o repede.I-a explicat că nu e bine ce face şi a convins-o
să se întoarcă în Sistemul OEB. Drept pedeapsă, Lumina şi Cristal au horărât ca micuţa să nu mai aibă voie la desene cosmice timp de
o sută de mii de ani ( aproximativ o sută de zile la noi). Toate micuţele au înţeles că nu au voie să fugă, iar Marte şi-a cerut scuze
pentru ceea ce a făcut. Totuşi, să nu uităm că acesta nu a ştiut cine este micuţa.
După zece miliarde de ani, micuţa a împlinit vârsta majoratului. Lumina a dat anunţ în tot Universul că se caută logodnic pentru
micuţa care a primit numele de Sara, aşa că s-au prezentat trei planete masculine. Sara l-a ales pe Sabin. După nouă sute de mii de ani,
Sara a simţit că mişcă ceva în interiorul ei. Era însărcinată cu… sărăţei, adică echivalentul copiilor pământenilor în Sistemul OEB.
Aşadar, până la sfârşit, în fiecare sistem va exista o planetă locuită.
Acum că lucrurile s-au aranjat. În Sistemul OEB domnea o pace şi o linişte de nedescris. Sperăm ca această linişte să nu se sfârşească
niciodată, iar peripeţiile prin care vor trece cei din Sistemul OEB cât şi cei din sistemul nostru solar să unească mai mult cele două
lumi.
Ioan Călin Cociş, 14 ani
Liceul Teoretic Dumbrăveni, judeţul Sibiu
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Acum avea propriile planete pe care le încălzea şi le lumina. Planeta pitică, adică fosta planeta
pitică, acum era o stea caldă şi se gândea că va accepta orice planetă în propriul ei sistem. Şi-a ales
numele de Plamus. Planetelor pe care le avea in jurul ei le povesti multe despre Terra: cât era de
bună, de generoasă...
***
Au trecut mulţi ani si pe Pământ s-au întâmplat foarte multe lucruri. Oamenii au observat că
plăcutul lor Soare se stinge. S-au tot gândit ce să facă dar nu le veni nicio idee. Brusc, au observat că
Pământul începe să iasă de pe orbită. Terra şi-a dat seama că e timpul să plece din acest sistem solar.
Pământul ştia foarte bine unde trebuie să se ducă: spre acea fostă planetă pitică, acum stea... Planetele erau îngrijorate şi nu ştiau ce
vor face. Terra a trecut pe la toate şi le-a spus să plece fiindcă steaua lor nu va mai lumina mult timp. Planetele nu ştiau unde să se
ducă, dar Terra le-a arătat o stea in spaţiu şi a spus să vină cu ea la acea stea. Planetele au întrebat de ce tocmai acea stea şi dacă
steaua va fi de acord să se rotească in jurul ei. Terra le-a spus că acea stea e o prietenă şi sigur le va primi. Atunci planetele s-au dus
după Terra până la acea stea îndepărtată. Au ajuns in mare alai şi Terra a spus stelei:
-- Bună, Plamus. Ce mai faci?
-- Bună Terra! De când nu te-am mai văzut! Ce te aduce pe aici?
Planetele stăteau mai la o parte. Au ghicit că Plamus era fosta planetă pitică.
-- Soarele se stinge, zise Terra, iar eu şi celelalte planetele nu avem altă stea. Ne primeşti?
Impresionat de cuvintele Terrei, Plamus le-a spus că ar vrea să aibă in sistemul ei aşa nişte planete cu experienţă!
Celelalte planete erau îngrijorate, au ciulit urechile şi au auzit:
--Ar fi o onoare! spuse Terra. Dar cu celelalte planete pitice ce se întâmplă?
Una din cele cinci planete pitice care se învârteau in jurul lui Plamus a spus:
-- Am putea fi sateliţii dumneavoastră? o întrebară pe Terra.
Terra răspunse:
-- Sigur, cu multă bucurie! Si Luna se va bucura că va avea nişte parteneri.
Terra le-a spus planetelor vestea şi acestea au mers pe la stea, au mulţumit şi şi-au cerut scuze. S-au mai uitat prin jur, apoi s-au dus
pe rând, în frunte cu Terra, să vorbească despre ordinea în care se vor aşeza. Plamus a spus că vrea ca Terra să fie cât mai aproape de
ea şi celelalte planete îşi pot alege singure ordinea. Ordinea lor a fost: Terra, Marte, Pluto, Venus, Mercur, Jupiter, Uranus, Saturn şi
Neptun. Plamus a insistat să aibă orbite apropiate unele de altele.
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***
Plamus era acum centrul unui mare sistem „solar” cu cele mai mândre planete pe care le-a putut vedea vreodată.
Terra i-a arătat
o stea încă luminoasă. Au stat câteva secunde cu privirile pe ea şi brusc au văzut că se face tot mai mare, ca apoi să dispară brusc. Au
înţeles că Soarele a explodat şi a devenit o… gaură neagră! La început s-au speriat, dar apoi şi-au amintit că erau atât de departe de ea
încât nu putea să le înghită.
In acest sistem solar au ,,trăit” toate planetele pentru mult timp de acum înainte!
Andrei Colhon,11 ani
Colegiul National Emil Racoviţă, Cluj

51

Pitica are responsabilităţi

Era atât de mare şi de luminoasă, încât i se părea că nimic nu o putea egala. Începu să-şi amintească însă de Soare,
de celelalte planete pe care le-a întâlnit şi, în special de Terra, care a fost singura planetă care nu a respins-o. A stat un
moment şi a cugetat, s-a gândit cu ce ar trebui să înceapă şi apoi şi-a făcut ordine în gânduri.
‒ Hmm, să o luăm cu începutul. E metodic, ordonat, bine pentru o persoană să-i arăţi începutul povestirii, ca să ştie
unde se plasează ea în timp şi spaţiu. Dar ce se întâmplă dacă firul povestirii e lăsat să curgă în voia sa? Atunci se
povesteşte fără început şi fără sfârşit. Aruncăm firul povestirii înspre amintiri... să vedem ce se întâmplă.... De multe ori
am fost umilită pentru mărimea mea şi nu de puţine ori am fost foarte supărată din acest fapt. Simţeam că vreau să
cunosc lumea, dar mă gândeam că poate sunt prea mică să o cunosc cu adevărat, căci ea se întinde în toate cele patru zări, învinge
barierele neînchipuite ale timpului, totuşi fac şi eu parte din ea. Privirea mea, mai nesfârşită decât seninătatea mării, mângâie pletele
aurii ale prinţeselor ce sărută râuri vindecătoare. Simt că mă apropii de înfăţişarea unei nimfe zâmbitoare, plutesc în depărtări. Mă
simt prizoniera cuvintelor, întemniţata unei pagini misterioase, sunt o petală înmiresmată, o adiere mângâietoare. Uneori nu apucăm
să facem lucruri măreţe... şi privim înapoi, sperând că vom putea schimba ceva, poate trecutul... Poate ar trebui să caut planeta care
m-a ajutat şi acum că sunt atât de mare şi de frumoasă să devenim prietene bune şi să mă pot revanşa şi eu.
Şi aşa a plecat ea în căutarea planetei Pământ.
Prima dată a aruncat o privire asupra întregului „fost Sistem Solar”, dar nu a putut-o identifica. Apoi a mers în Galaxia Timpului.
Acolo a întrebat de ea, a strigat-o şi, într-un final, şi-a dat seama că Terra nu se află nici acolo. După aceea a căutat-o în Galaxia Nopţii,
dar acolo era prea întuneric ca să o găsească. A vrut să meargă şi până în Galaxia De Le Capătul Lumii, dar pe drum i s-a părut că este
prea departe pentru o planetă ca şi Terra.
S-a întors deci în Sistemul Solar... S-a gândit mult timp la prietena ei şi la locurile unde ar mai putea fi ea. Când a ajuns pe
pământul tare al hotarului zămislit din visele şi dorinţele sale, o lume paradisiacă i se zărea în ochii calmi şi blânzi. Stătea liniştită şi
privea cerul îndoliat, spart de strălucirile de argint ale stelelor. Se simţea închisă în propriul ei univers, ar vrea să evadeze.
‒ Poate că nu am căutat-o destul de bine, s-a plâns Pitica. Îmi doresc atât de mult să o întâlnesc din nou, să putem fi prietene de
acum înainte. Tot răul este din cauza acelor oameni răutăcioşi. Măcar acum nu mai au nici Soare, nici Luna şi cel mai posibil, nici
planetă. Îmi doresc doar să o revăd puţin, să îi zic că vreau să-i fiu prietenă şi că vreau să mă revanşez.
Norocul ei a fost că pe acolo a trecut, chiar în momentul în care ea şi-a pus dorinţa, o stea căzătoare, despre care toţi ştiu că este o
stea căreia poţi să-i spui o dorinţă şi ea ţi-o va împlini.
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Dintr-o dată se auzi o voce subţire zicând:
‒Tu, tu chiar vrei să fii prietena mea?
‒ Ei bine, eu nu vreau să fiu prietena oricui. Adică singura planetă pe care mi-o doresc acum ca şi prietenă este Terra, zise Pitica cu
deznădejde.
‒ Păi, asta înseamnă că tot ce am auzit e adevărat! strigă vocea cât de tare putu.
‒ Se pare că nu m-ai auzit bine! Eu vreau să fiu prietena Terrei, nu prietena oricărei planetuţe mititele.
‒ Dar eu sunt Terra! Oamenii pe care îi purtam în spinare erau atât de răi, încât şi-au distrus viaţa şi m-au distrus şi pe mine o
dată cu ea. Acum sunt sigură că şi-au învăţat lecţia şi că, dacă cineva le-ar putea înapoia planeta, ei s-ar bucura foarte tare şi ar
încerca să o preţuiască mai mult, dar sunt sigură că nimeni şi nimic nu le-ar putea înapoia asta.
‒ Nu e deloc bun modul în care gândeşti. Uită-te la mine! Eram atât de mică şi de neînsemnată, iar acum mi s-a întâmplat un
lucru la care niciodată nici măcar nu am visat. Sunt convinsă că eu te pot ajuta să redevii cum ai fost pe vremuri!
Şi, punând împreună, cap la cap, toate bucăţelele minuscule din vechiul Pământ, le-au unit şi apoi au format o nouă planetă, la
fel ca Terra, doar că mai tânără, mai curată şi mai frumoasă decât cea bătrână.
‒ Mulţumesc din inimă, Pitico! Acum chiar că te-ai revanşat!
‒ Ei bine, meritai din plin asta. Sper ca oamenii care te deţin acum să te respecte mai mult şi să aibă mai mare grijă de tine!
Alexandra Dobre, 12 ani
Colegiul Naţional „Avram Iancu”, Câmpeni
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După câtva timp, în jurul planetei pitice se găseau foarte multe asemenea corpuri cerești, toate erau foarte
fericite și vocile lor răsunau ca un ecou în întregul Univers. Multe dintre ele cântau şi se jucau ca nişte copii
inocenţi ce se bucurau de căldura verii.
– Eu cred că steaua noastră este cea mai frumoasă şi cea mai călduroasă. Uite câte planete şi-au găsit locul aici. Îţi
vine să crezi că noi am format un sistem al nostru şi nimeni nu mai râde de noi si ne mai alungă din galaxie în
galaxie ?
– Da, ai dreptate, am fost norocoase. Ai aflat cum a devenit stea? Eu am auzit de la vecina mea… Se spune că era
o perioadă în care şi astrul nostru era tot o planetă pitică, exact ca noi şi încerca să îşi găsească un loc în Univers. Ei
bine, într-o zi a ajuns în Sistemul Solar şi s-a întâlnit acolo cu bătrâna Terra. Ea este locuită de nişte fiinţe ce poartă
numele de oameni, iar aceşti oameni de teama de a nu se lovi cele două planete au lansat rachete asupra ei. iar ea s-a aprins şi a vrut
să construiască acest cămin, special pentru noi, cele care nu ne găsim un loc.
– Ba nu, nu a vrut asta de la început. Eu ştiu că după ce a stat în amorţire multă vreme, s-a trezit ca după un somn adânc. Se
presupune că a reînviat şi s-a transformat într-o stea.
Acestea erau doar câteva din presupunerile planetelor pitice, însă adevărul îl ştia numai o stea micuţă care abia lumina în imediata
apropiere a planetei pitice. După alte luni de fericire și armonie planeta pitică se considera cea mai importantă existenţă din acel mic
univers şi refuza să le vorbească altor planete prietenoase care doreau să fie mai aproape de ea. Le răspundea acestora urât, le spunea
lucruri umilitoare şi le trimitea înapoi pe orbitele lor, deoarece guvernarea o ţinea mult prea ocupată şi nu îşi permitea să îşi irosească
timpul preţios cu astfel de nimicuri, ba chiar îşi luase titlul de «Centrul Suprem» sau îşi mai spunea în particular «Nobila».
Nobila nu îşi dădea seama că răutatea şi orgoliul îi stingeau lumina şi caldura, astfel micile planete mai depărtate au fost nevoite să
plece şi să îşi caute o altă stea.
Într-o zi, Nobila a început să se plângă stelei mici din apropiere, care devenea din ce în ce mai luminoasă :
– De ce toţi pleacă? Ce am făcut? Nu înţeleg… le-am oferit căldura mea şi am fost bună cu ele. Ai văzut şi tu că le-am ajutat de câte
ori mi-au cerut sprijinul… ce nu este bine?
– Fără supărare, nobila mea stea, însă aceste lucruri se petreceau cu mult timp în urmă. Brusc te-ai schimbat şi ai devenit mai
distantă. Când ai cântat cu ele ultima oară? Obişnuiai să faci acest lucru în fiecare zi, însă au trecut luni de când nu ţi-ai făcut timp şi
pentru ele, iar acest egoism ţi-a afectat puterea.
– Dar de ce pleacă toate planetele?
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– Totul are un motiv! Ele nu mai primesc destulă lumină, aşa că preferă să îşi caute alt loc. Toată această trufie a ta nu le ajută, iar pe
tine te stinge încetul cu încetul.
– Dar tu străluceşti mai mult decât atunci când m-am trezit. În acele timpuri abia te zăream, credeam, de fapt, că eşti o bucăţică din
mine, însă acum văd că eşti mult mai luminoasă.
– Înainte să ajungi tu aici, eram şi eu o stea ca tine, însă mult mai bătrână, aşa că nu mai aveam destulă lumină pentru a găzdui un
adevărat sistem. Acum, în schimb, cu cât te stingi mai mult, cu atât eu par mai luminoasă.
– Îmi vreau lumina înapoi! Ce pot să fac pentru a-mi readuce prietenii?
– În primul rând trebuie să te schimbi, să redevii planeta prietenoasă care erai. Nici ţie nu îţi plăcea când erai tratată cu
superioritate. Dacă nu poţi să îi readuci, păstrează-i aproape pe cei pe care încă îi mai ai.
După această discuţie, Nobila şi-a schimbat comportamentul. Şi-a dat seama că a deţine puterea nu înseamnă a controla şi
sentimentele celorlalţi. Brusc şi-a amintit cât de greu îi era când era şi ea o planetă pitică şi se plimba din galaxie în galaxie şi cât de
greu îi era să accepte un răspuns negativ din partea celor mari. A început să se transpună în locul celor care îi erau aproape şi să le
ajute mereu, astfel ea şi-a recăpătat lumina şi căldura.
Nu după mult timp, planetele care au plecat s-au întors deoarece auziseră că Nobila s-a schimbat şi că era mult mai frumoasă ca la
început. Spre uimirea tuturor, ea a renunţat la titlurile nobiliare pe care şi le dăduse şi a redevenit Steaua Pitică.
De atunci s-au spus multe legende despre schimbarea ei, însă eu numai pe aceasta o ştiu, aşa că v-am spus-o şi vouă.
Laura Gherna, 16 ani
Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Slobozia
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–

Ce aţi făcut, muritorilor de rând? Aţi distrus planeta pitică, aşa cum aţi făcut şi cu mine?

– O! Virusaţi tot ce aveţi la îndemână, oameni netrebnici şi cruzi!
– Nu se poate! Priviţi! Sistemul nostru solar dispare, iar ,,pitica”devine o stea, un nou soare.
– Sunt noul şef al sistemului solar!
– Dar uite, câte prichindele se învârt în jurul meu!
– Hei, tu! Cine eşti?
– Eu, mărite Soricel, sunt Plutonic, cel mai mic dar, cel mai puternic. Mă închin în faţa dumneavoastră.
– Nu cumva, te cunosc dintr-o altă galaxie?
– Nu, te înşeli mărite Soricel!
– Totuşi, îmi eşti foarte cunoscut. Să ai grijă cum te învârţi în jurul meu, altfel va fi vai şi amar de tine! Şi nu uita un singur lucru: să
nu arunci gunoaiele stelare în minunata mea grădină!
- Eu o să mă învârt un pic. Pe cine zăresc oare, la cinci ani depărtare lumină de mine?
– Alo, domnişorule, uită-te la mine! Da, cu tine vorbesc! Ţi-a pierit glasul? Cum să te identific?
– Cu mine vorbeşti? Sunt Uranic, puţin învârtit. Dacă vrei să-mi comunici ceva important, mă voi teleporta la tine.
– Ai grijă, micşorează viteza luminii, să nu ameţeşti prea tare şi să intri in coliziune cu o navă spaţială! Ai putea declanşa un conflict
intergalactic.
– Nu, mărite Soricel, gazul solar mă va ţine departe de spaţiul dumneavoastră cosmic.
– Aşa să faci, soldat stelar! Doresc să am în plus o orbită, iar tu, o să mă ajuţi. Altfel te voi îngheţa şi te vei depresuriza!
– Preastrălucirea ta, mă voi supune ordinelor tale!
– Ia să văd, ce mai este pe aici? În depărtare, se vede un roşcat şi un inelat. Cred că va trebui să-i magnetizez puţin.
– Aoleu, cine ne atrage? strigară în cor cei doi buni prieteni, roşcatul şi inelatul. Mie îmi strică culoarea, devin violet, iar inelele mele
se deformează….
– Vă rugăm, nu ne mai chinuiţi! Vom fi ascultători, ne vom supune…
– Amândoi, veniţi la mine! Spuneţi cine sunteţi şi, din ce galaxie aţi aterizat?
– Eu sunt Saturnic, cu inele frumuşele.
– Eu sunt Neptunic, cel roşcăţel.
– Ia spuneţi, de ce vă rotiţi departe de mine? Ce-mi ascundeţi voi doi, mititeilor?
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– Nimic, nimic, mărite Soricel. Stăteam şi noi, ca doi adolescenţi şi… încercam să intrăm în legătură cu sistemul vostru galactic.
–Fiţi atenţi la mine! La sfârşitul săptămânii stelare, voi face o întrunire a tuturor galacticilor, unde sunteţi bineveniţi şi voi. Pregătim
lansarea noilor sateliţi artificiali! Vă aştept alături de noi la această premieră.
– Vom veni cu multă plăcere, Luminate Soricel!
– Bună-noapte, bună-noapte, suntem şi noi pe aici, Jupitel, Mărtuc, Neptunic şi Venusic. Dorim şi noi să luăm parte la marea
învârteală a sistemului vostru stelar.
– Veniţi alături de noi, să ne rotim împreună cu toţii ca într-un cerc magic!
– Acum, voi striga catalogul galactic şi, fiecare dintre voi va răspunde prezent atunci când îşi va auzi numele. Aţi înţeles?
– Da, preamărite stăpân al sistemului nostru stelar!
– Plutonic?
– Prezent.
– Uranic?
– Prezent.
– Saturnic?
– Prezent.
– Jupitel?
– Prezent.
– Mărtuc?
– Prezent.
– Neptunic?
– Prezent.
– Venusic?
– Prezent.
– Se mai învârte vreunul pe lângă mine?
– Eu, mărite Soricel!
– Cine eşti tu, străine? Identifică-te!
– Eu sunt Pământic, singurul galactic care respiră şi trăieşte cu adevărat.
– Ascultaţi ce am să vă spun eu, măritul Soricel, cel mai strălucitor
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dintre sori: până să vă atrag în jurul meu, v-am observat şi v-am studiat mişcările, reacţiile la stimuli şi dinamica. La început nu mia plăcut ce am văzut, apoi m-am decis să creez o nouă ordine intergalactică bazată pe căldură sufletească. De acum înainte, vom fi o
familie stelară unde lumina şi căldura sufletească vor domni. Ne vom numi Galaxia Soricel, cea mai caldă şi luminată galaxie.
– Pot să mă teleportez lângă tine o secundă? întreabă micul Plutonic.
– Desigur, prietene.
– Arată-ne drumul spre această lumină şi explică-ne mecanismul, vom fi numai ochi şi urechi la tine!
– De astăzi înainte vă veţi magnetiza prieteneşte şi, nu veţi mai pluti
haotic în univers. Având în vedere că suntem momentan singura galaxie care deţine şi o planetă vie, va trebui să învăţăm să o
protejăm împotriva contaminării cu viruşi distrugători. Pământic este grădina noastră stelară şi toţi veţi face un scut de protecţie în
jurul lui.
– Mesaj recepţionat, mărite Soricel! Dar de locuitorii ei, cine o apără?
– Voi avea eu grijă de acest aspect. Deja mi-am trimis mesagerii stelari
în recunoaştere şi, voi lansa un echipaj special de supervizare al Pământicului.
– Vom fi alături de tine, la bine şi la greu!
Iancu Jianu, 11 ani şi 7 luni
Colegiul Naţional ,,Vasile Alecsandri”, Galaţi
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Calea Piticilor fără Cale
Planeta Pitică era acum foarte fericită pentru că era Steaua altor planete. Ea se gândi că acum e călăuzitoarea
acestora. Planetele erau vreo patru la număr şi Pitica îşi dădu seama că galaxia aceasta pitică era cu totul şi cu totul
diferită de Calea Lactee, cea pe care a întâlnit-o înainte să devină Stea.
Planeta Pitică se gândi că, în calitate de călăuzitoare, ar trebui să se ducă să-şi cunoască planetele din galaxia ei.
Văzu că cea mai apropiată nu pare cu mult mai mică decât ea şi, în timp ce se apropia de aceasta, observă că avea o
culoare galbenă care o făcea să pară o planetă fericită.
Când ajunse la ea îi spuse aşa, mai emoţionată:
– Bună, eu sunt Steaua ta! Tu cine eşti?
– Eu sunt Piticuţa şi îmi place cum ne călăuzeşti!
– Tu eşti locuită?
– Nu, nu sunt. Nici n-aş vrea! Deloc! Şi aşa sunt deseori lovită şi înghiontită de meteoriţi nesuferiţi... n-au ce face decât să strice
cheful planetelor! Tu unde te duci acum?
– Vreau să cunosc şi celelalte planete! Am plecat! Ne mai vedem!
Şi Pitica plecă spre o altă planetă...Cea de-a doua era de un verde fosforescent şi cu mici pete galbene. Când ajunse la ea, Pitica
observă câţiva sateliţi minusculi în jurul ei, care tot şuşoteau ceva şi se uitau fricoşi la Steaua care se apropia. Pitica o întrebă pe
planetă:
– Bună ziua, doamnă, cum vă numiţi?
– Ce doamnă, fato? Eu sunt BĂRBAT! Tu nu vezi că sunt BĂRBAT?
– Mă scuzaţi, cum vă numiţi?
– Pitic!
– Poftim?
– P-I-T-I-C! zise planeta.
– Eu sunt Steaua ta şi am venit să te cunosc.
– Aha, deci tu eşti cea care a aprins lumina şi mi-a trezit toţi sateliţii! Ia că poate te pârăsc celorlalte planete şi te gonim!
Pitica nu s-ar fi aşteptat la o asemenea reacţie, aşa că-şi văzu de drum, fără să-şi mai ia rămas-bun de la Pitic. O cam supăraseră
vorbele acestuia, dar acum se îndrepta spre o altă planetă care avea o culoare roz cu pete roşii, iar un meteorit se învârtea în jurul ei
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asemeni unui câine în jurul cozii. Pitica îi spuse:
– Bună ziua! Eu sunt Planeta Pitică şi sunt Steaua ta. Tu cum te numeşti?
– Eu sunt Pitinela şi nu mai vorbi aşa de tare că-mi cade oja stelară de pe cratere! Abia am pus-o! A, şi te rog să nu mă ţii la taclale
prea mult că trebuie să-mi pregătesc coafura de meteoriţi pentru noapte!
– Dar tu eşti locuită?
– Eh, mă vezi tu locuită? Eu? Pitinela? Niciodată!
– Ah, bine, cum spui tu... mă scuzi, atunci te las!
„Ciudată planetă! Câte mofturi are şi ea! N-am mai văzut!” îşi zise Pitica în sinea ei.
În timp ce se îndrepta spre ultima planetă, Piticăi îi cam pierise cheful să mai aibă de-a face cu cele pe care era pusă în situaţia de a
le călăuzi, dar era totuşi curioasă...
Cea de-a patra planetă avea câţiva sateliţi. Culoarea ei era albastru-deschis. Când se apropie, Pitica observă că sateliţii vorbeau
foarte repede şi imposibil de înţeles.
– Bună ziua! Ce mai faceţi?
Planeta albastră nu era atentă, vorbea cu un satelit: „...Da, desigur! Cum să nu!!...Nu!...Cum ai îndrăznit? Ţi-am spus să nu spionezi
altă galaxie!...”
– Bună ziua! Ce mai faceţi? reluă Pitica.
– ...Ăăă, poftim? Ah, da! Tocmai a fost o mică implozie într-unul din sateliţii mei. Aceasta a avut loc exact la ora 17, 52 de minute şi
17 secunde. Ea a afectat o mică parte din organismul satelitului, dar acesta se va reface.
– Aşa, bine...Totuşi, cum vă numiţi?
– Eu sunt Măreţul Piticosulus şi marele inventator al telecomunicaţiilor prin net-ul de planete către alţi Calcu-Sateliţi.
– Dumneavoastră sunteţi locuit?
– Nu, dar vin din când în când mici extratereştri cu nave spaţiale ca să-mi facă analize. Nu-i mare lucru!
Apoi, Piticosulus se întoarse să discute cu satelitul despre alte lucruri. Planeta Pitică îşi luă la revedere şi plecă. Se opri apoi şi se
gândi. Se întoarse pe la toate planetele şi le spuse să vină la ea în ziua următoare pentru a le comunica ceva important.
În ziua următoare, toate cele patru planete s-au strâns în jurul Stelei lor. Planeta Pitică le spuse:
– Acum că sunt Steaua voastră, ar trebui să ştiţi că aveţi un şef şi să alegeţi un nume pentru această galaxie. Mai bine am începe cu...
– Calea Stelei Călăuzitoare! zise Piticuţa.
– Calea... MEA! zise Pitic.
– Calea Rochiilor până la Craterele de Jos! zise Pitinela.
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– Calea Sateliţilor de Telecomunicaţii cu diametrul de 10,3 cm ²! zise Piticosulus.
– Bine! Stop! Mai bine aleg eu! Această galaxie se va numi „Calea Piticilor fără Cale”! spuse Planeta Pitică.
– De acord! spuseră toţi în cor.
– Eu am să fiu Preşedintele galaxiei, iar motoul nostru va fi „Când Planeta Pitică apare, Soarele răsare!”. Astfel, tot spaţiul cosmic ne
va cunoaşte, sunteţi de acord?
– Da! exclamă Piticuţa.
– Nu! strigă Pitic.
– Eu te-aş alege pe tine deoarece nu mi-ai spus ca celelalte planete că am mofturi, deşi sunt sigură că ai gândit asta! Sunt de acord!
zise Pitinela.
– Iar eu te aleg 10 % pentru deşteptăciunea ta, 40 % pentru bunătatea ta, 30 % pentru lumina ta şi 20 % pentru că m-ai ascultat în
problema cu sateliţii...chiar trebuia să spun cuiva! Te aleg! fu foarte exact Piticosulus.
Iată că aşa, dintr-o Planetă Pitică, prietena noastră a ajuns o Stea Preşedintă într-o galaxie numită Calea Piticilor fără Cale. Ea a trecut
prin multe peripeţii, dar în final şi-a găsit menirea şi, cu înţelepciune, a reuşit să impună ordinea şi armonia în viaţa celor patru
planete nebune, mofturoase şi arogante, care, fără ea, n-ar fi ştiut niciodată că alcătuiesc o galaxie, că se pot ajuta la nevoie şi că undes mulţi puterea creşte întotdeauna!
Maxim Julea, 11 ani
Şcoala Europeană, Bucureşti
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Micul soare
Au trecut miliarde de ani, micul soare a crescut… A uitat complet de experienţa lui neplăcută cu sistemul
solar. Era mult prea mic când s-a întâmplat, iar acum este un tânăr puternic, în plină adolescenţă. Din
amintirea Universului, el este cel mai mare soare care a existat vreodată. Are o putere nemărginită, toată
lumea îl respectă nu doar pentru mărimea lui, ci şi pentru înţelepciunea şi mărinimia lui. Este bun, tolerant,
săritor, ajutându-i întotdeauna pe cei slabi şi nevoiaşi. În sistemul lui solar, toate planetele trăiesc fericite şi
în armonie. Sunt toate frumoase şi deosebite, având un rol aparte şi puteri supranormale.
Într-o zi, cometa Messenger îi cere o audienţă urgentă tânărului Soare, care o primește îndată:
– Bună ziua, Messenger! Ce împrejurări te aduc aici? Întreabă tânărul Soare.
– Am o veste foarte rea: Bătrânul sistem solar a fost distrus şi Terra este în agonie. Îi răspunde pe nerăsuflate cometa Messenger.
– Vai, trebuie s-o ajutăm! Chemaţi planetele de Salvare şi Steaua Vraci! Să plece chiar în clipa aceasta şi s-o aducă aici pe Terra!
Rugaţi-i să utilizeze teleportarea, pentru că Terra n-ar rezista să facă un drum atât de lung!
Planetele de Salvare şi Steaua Vraci au pregătit echipajul şi au plecat imediat în misiune. Când au ajuns lângă Terra, acesteia abia i se
mai simţea pulsul. Soarele bătrân dispăruse şi Terra murea de frig şi stătea în întuneric total. Văzând că Terra era în mare pericol,
Steaua Vraci a început să rostească incantaţii, a acoperit-o cu un nor de lumină şi de energie vindecătoare. Dupa câteva secunde,
Terra a început să se învârtă din nou încet, foarte încet. După ce planetele de Salvare s-au asigurat că Terra putea să suporte
teleportarea, i-au dat voie Stelei Vraci s-o teleporteze printr-o incantaţie puternică.
Într-o clipă au dispărut din vechiul sistem solar și au apărut lângă tânărul Soare. Era o imagine dezolantă. Odinioară Terra fusese
cea mai frumoasă planetă din Univers, iar acum era cea mai tristă. Era foarte slăbită şi într-o stare critică.
Tânărul Soare şi-a adunat toate puterile şi i-a transmis căldură, energie şi dragoste. Terra a început să se încălzească şi să vibreze.
Copacii au înverzit, florile şi-au ridicat petalele, animalele se uitau uimite unele la altele. S-au îmbrăţisat şi i-au ajutat pe cei mai slabi
să se ridice. Toată lumea se bucura şi nu mai exista duşmănie, prădători şi victime. Pur și simplu existau şi se bucurau. După ceva
timp, au apărut din clădirile în ruine ultimii supravieţuitori, cei care distruseseră sistemul solar…. OAMENII !!! Soarele şi-a adunat
din nou puterile şi a transmis pe tot Pământul o lumină blândă. Într-o clipă, ruinele au dispărut, lăsând doar iarbă verde şi un câmp
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de flori.
Dupa câţiva ani, Terra era din nou paradisul care fusese la începutul Vieţii. Oamenii şi toate vieţuitoarele trăiau în armonie şi se
hrăneau doar din energia Soarelui.
Într-o zi, după câţiva eoni, au apărut trei planete la orizont. Toată lumea s-a adunat să le primească. De fiecare dată când o planetă
trecea în vizită, era sărbătoare şi tot sistemul solar se aduna pentru sosirea ei. Dar de data aceasta, era altfel. Planetele avansau foarte
încet, abia se mişcau. Era foarte ciudat, oare ce se întâmpla? Soarele luase hotărârea să trimită un emisar să le însoţească până la el.
Trecu un timp îndelungat până când planetele ajunseră la destinaţie. Erau negre, pustii şi abătute.
– Buna ziua şi bine aţi venit! le strigă tânărul Soare.
Cu o aroganţă uimitoare, planeta cea mai mare îi răspunse Soarelui:
– Avem nevoie de energie, putem să stăm un pic în sistemul vostru să ne încărcăm ?
– Venim de departe, vizităm Universul! adăugă, cu nasul pe sus, planeta cu nişte inele strâmbe în jurul ei.
– Suntem cele mai puternice planete din Univers! strigă planeta cea mai mică şi pricăjită pe care o văzuseră cei din tânărul sistem
solar.
Tânărul Soare nu spunea nimic, părea să fie foarte gânditor. Toată lumea se uita spre el, așteptând un răspuns, o vorbă. Dar el era
pierdut în gândurile lui. Dintr-o dată tresări, se scutură şi se uită la planetele care stăteau în faţa lui cu un zâmbet puţin ironic.
Parcă vă cunosc de undeva? Vocile voastre îmi sunt familiare – zâmbea în continuare . Nu vă aduceţi aminte de mine?
Planetele se uitau la el nedumerite.
– Nu cred că ne-am mai întâlnit! răspunse planeta mijlocie.
– Până acum am fost la noi, cum v-am spus, în cel mai mare sistem solar şi acum suntem doar în vacanţă.
– Vacanţă?... Arătaţi groaznic pentru niște turiste! râse tânărul Soare. Tu eşti Saturn. Piticania de lângă tine este Pluto şi uriaşul este
Jupiter, mă înşel?
Planetele nu se simţeau deloc în largul lor. Cine era oare acest Soare atât de mare, atât de puternic şi care zicea că le cunoaște? Erau
nervoase, dar nu mai aveau putere să-şi vadă de drum. Dintr-o dată, Jupiter se albi la faţă şi şopti câteva cuvinte vecinelor lui. Saturn
se înroşi şi lăsă capul în jos. Doar Pluto – cea mai obraznică – rămase ţanţoșă uitându-se la Soare cu dispreţ.
– Ah, tu eşti planeta piticanie care ne-a vizitat acum mulţi eoni în urmă? Te-ai făcut băiat mare! Mă bucur pentru tine. Ne laşi şi pe
noi să stăm un pic pe la tine?
Văzând că tânărul Soare se uita sever la ea, decise să-şi schimbe tactica.

63

Pitica are responsabilităţi

– Hei, sper că ne-ai iertat pentru comportamentul nostru! Doar glumeam atunci...Dacă am fi știut cine erai, te-am fi primit! adăugă
ea parșivă.
– Dragele mele, uitasem de voi şi de primirea voastră. Văd că tot cu nasul pe sus sunteţi, dar aici toată lumea este binevenită şi voi,
de asemenea. Vă vom duce într-un loc unde veţi putea să vă reveniţi. Știu exact ce s-a întâmplat cu sistemul vostru solar şi îmi pare
sincer rău. Aici nu este nimeni superior sau inferior. Nu există duşmănie, dispreţ sau astfel de atitudine. Faceţi-vă bine şi diseară vom
organiza o mare petrecere pentru venirea voastră!
Planetele s-au uitat uimite la tânărul Soare. Aşteptau să fie pedepsite sau alungate. Începură să zâmbească şi să simtă o mare
bucurie. Regăsiseră Paradisul în care fuseseră odată, cu mulţi eoni în urmă, când erau tinere... Regăsiseră oare şi ÎNŢELEPCIUNEA?
Kirian Lavoisard, 11 ani
Şcoala Europeană, Bucureşti
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Acum se putea răzbuna pe planetele care-i făcuseră rău, dar ea nu voia. ,,Cum am ajuns aici ? Unde îmi
este familia mea, fraţii mei ?’’ se întreba ea. ,,Sunt departe de mine.’’ Se foi ce se foi, prin dreapta, prin stânga
şi văzu o lumină albastră care strălucea din ce în ce mai tare.
‒ Pământul ! strigă ea. Ce faci ? Nu vorbeşti cu mine? Hai, credeam că suntem prieteni...
Dar pământul nu-i răspundea. Nu era pământul, era o alta planetă albastră, numită Histra. Ea o salută pe
,,pitica’’ ce ajunse ,,mare’’.
‒ Buna ziua, dragă Soare! Văd că eşti nou pe aici, îmi pare bine că ne-ai dat înapoi lumina. Fostul nostru
Soare a murit acum sute de ani şi de atunci nu mai avem nicio rază de lumină. Ne ciocneam toate planetele la
semaforul intergalactic, ne loveam la pizzerie, dar acum vedem! Avem lumină!
‒ Buna Histra! Îmi pare bine să ne cunoaştem! Ai spus ceva de planete? Mai sunt planete pe aici ?
‒ Da, sunt încă trei planete: Gallo, Gello şi Cora. Şi, pe lângă cele trei, mai sunt şi eu, Histra.
Gallo si Gello sunt fraţi, dar nu se prea înţeleg. Sunt invidioşi unul pe altul. Prietena mea cea mai buna e Cora. E foarte drăguţă şi de
multe ori i-a împăcat pe Gallo şi Gello .
‒ Aş vrea să-i cunosc pe toţi, spuse Soarele. Cred că o să ne înţelegem. Putem să mergem acum la ei? Aş fi foarte încântat să-i
cunosc.
‒ Sigur! Hai după mine, nu sunt departe, eu eram în drum să iau nişte răcoritoare.
‒ Răcoritoare aici ?!
‒ Da, este un râu de lămâiţe, hai!
‒ Bine!
Trecu puţin timp şi cele două planete au mers dupa răcoritoare. Apoi porniră după celelalte planete. Au mers ce au mers şi, la un
moment dat, Cora le apăru în drum.
‒ Bună, Histra !
‒ Bună, Cora! El e prietenul meu, Soarele. De azi ne luminează...
‒ Îmi pare bine să te cunosc, spuse Cora.
‒ Şi mie! Histra mi-a povestit multe despre tine. Mi-a spus că eşti înţeleapta galaxiei.
Cora se ruşină puţin, apoi spuse:
‒ Histra, ai adus răcoritoarele? Avem repede nevoie, fraţii au început să danseze şi au nevoie de o pauză răcoritoare.
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Histra şi Cora i l-au prezentat pe Soare lui Gallo si Gello. Gello se băgă în faţa lui Gallo.
‒ Hei, era rândul meu! Eu voiam să-l cunosc primul pe Soare! Nu tu!
‒ Aşa sunt eu mai şmecher! adăugă Gello.
Era cât pe ce să se ia la harţa. Cora interveni:
‒ Hei, ce facem aici ? Nu trebuie să ne certam!
Gello şi Gallo îşi cerură scuze pentru comportamentul lor.
‒ De unde eşti ? întrebară cei doi fraţi împreună.
‒ Sunt din Latopia. M-am pierdut şi apoi am fost lovit de o rachetă şi… acum am ajuns aici la voi, unde sunt fericit să mă aflu.
Sunteţi foarte buni, dar mi-e tare dor de fraţii mei. Aş face orice să mă întorc, dar nu mai ştiu nici drumul. Am călătorit mult prin
spaţiu.
‒ Te putem ajuta noi ! Tu ne-ai făcut lumină, aşa că meriţi să te ajutăm! Îţi suntem recunoscatori, spusera toti in cor.
‒ Sunt foarte impresionat, dar cum puteţi voi să mă ajutati ? Drumul e foarte lung până în Latopia.
Toţi se gândiră, dar apoi îi venise o idee lui Gallo:
‒ Ce-ar fi să mergem pe gaura de aerisire a Pizzeriei? Acolo se scurg toate substanţele toxice, dar mai este un tunel, pentru resturile
de mâncare care li se dau pisigalacticelor.
‒ Avem altă soluţie? întrebă Soarele. Atunci hai să mergem!
Toţi porniră în pas de soldat. Erau grăbiţi. Gaura de aerisire a pizzeriei era deschisă şi săriră in ea.
‒ Vezi ceva? întrebă Cora.
‒ Da, răspunse Gello cel care era inainte. Văd o pisigalactică care mănâncă. Nu cred ca avem de ce să ne facem griji. Urmaţi-mă!
Toti îl urmară până au ieşit din tunelul parcă fără sfârşit. Intr-un târziu, au ajuns la o planşă imensă pe care scria: BINE AŢI VENIT
ÎN LATOPIA! Au ajuns! In spatele planşei era o planetă micuţă, roşie şi cu câteva cratere.
‒ Bine aţi venit în Latopia! Pe cine căutaţi?
‒ Buna Lola! Ce bine îmi pare să te revad, spuse Soarele.
Lola recunoscu din start figura micuţei planete şi respectul pe care îl acordă.
‒ Aş vrea să merg la fraţii mei. M-am pierdut şi m-am reîntors acasă.
‒ Urmează-mă, acum în dimineaţa asta i-am văzut.
Au mers destul de mult timp, dar în sfârşit au dat de ei la o terasă intergalactică.
‒ Tomi, Marc, Dino! Fraţii mei iubiţi, ce bine îmi pare să vă văd! Au trecut sute de ani de când nu ne-am mai văzut!
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Toţi s-au transformat în sori. Erau frumoşi ca nişte stele arămii. Pitica noastră i-a prezentat pe prietenii pe care şi i-a făcut cât timp a
fost plecată. Puţin suparată, dar, pe de altă parte fericită pentru prietenul ei, Histra spune:
‒ Mă bucur că ţi-ai găsit fraţii! Noi acum plecăm! Cu bine !
‒ Nu, staţi! Pentru că aţi fost atât de buni cu mine, Dino a hotărât să vină cu voi şi să vă lumineze, cum am făcut şi eu!
‒ Aşa e, spuse Dino. Vin cu voi, de mult timp nu am mai călătorit. Aici toţi suntem la fel, dar acolo pot fi special. Cu bine, pitico! Să
ai grijă de tine!
‒ Pe curând, prieteni! spuse pitica cu o lacrimă în ochi.
Toţi au trăit bine, iar Histra, Cora, Gallo şi Gello au avut din nou un Soare.
Ioana-Sabina Lazăr, 11 ani
Şcoala ,,Ion Creangă”, Cluj-Napoca
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Pentru micuţa planetă, vizita în universul nostru a fost o întâmplare neplăcută în care ea a fost
percepută ca o planetă mică şi fără rost. Acum, ea era cel mai mare astru din noul ei sistem solar. Aşa
că se gândi toată ziua cum ar fi cel mai potrivit să se poarte cu planetele. Avea aceeaşi putere ca şi
soarele din cealaltă galaxie. Trăind într-un univers pe care nu îl cunoştea, se hotărî să facă o
plimbare. Urmărind planete de diverse dimensiuni şi forme, era mândră că toate acele locuri erau
numai ale ei. Chiar în momentul în care vru să se întoarcă de unde venise, în faţa sa apăru o planetă
de dimensiunea unei mingi de fotbal. Era cea mai frumoasă planetă pe care o văzuse vreodată. Avea
părul negru şi ondulat şi ochii mari şi negri, cu pielea de culoare albastră.
– Bună ziua, spuse planeta. Sunt o planetă care a fost alungată din universul său şi sunt în căutarea
unui nou univers în care să locuiesc. Mă gândeam că poate ai putea să mă laşi să locuiesc aici.
– Eu sunt steaua acestui univers, spuse planeta pitică. În timp ce spuse acest lucru se simţi măreaţă, puternică şi superioară în faţa
frumoasei planete cu pielea albastră.
– Nu te pot lăsa să te stabileşti aici, deoarece suntem destul de multe planete. Nu mai este loc şi pentru tine. Acum pleacă şi caută-ţi
un alt univers prin care să hoinăreşti.
Însingurată şi străină, frumoasa planetă nemaiavând ce să spună, părăsi acest univers. Planeta pitică se considera prea măreaţă şi
puternică pentru a primi pe cineva în casa ei, aşa că se întoarse spre locul unde-şi întrerupse plimbarea. De acolo putea să vadă tot ce
se întâmplă în universul său.
***
După sute de ani, acel univers devenise ca un imens palat unde locuiau toate planetele băştinaşe. Planeta pitică denumită acum
„Planeta Rege” stătea pe un tron făcut din meteoriţi. Acolo aştepta tot timpul veşti de la slujitori.
Într-o zi, o planetă bătrână şi gârbovă veni la uşa palatului. „Planeta Rege” o primi înăuntru ca pe un cerşetor. Atunci, aceasta
începu să vorbească:
– Mărite „Planetă Rege”, numele meu este Terra. Sunt o biată bătrână care încă mai duc în spate oamenii care m-au îmbolnăvit.
Experienţele lor îmi străpung pielea, spuse Terra căreia, de altfel, îi plăcea în ultimul timp enorm să se plângă.
„Planeta Rege” o întrebă dispreţuitor:
– Şi ce vrei?
– Vă cer doar să mă eliberaţi de povara oamenilor şi să mă lăsaţi să mor în pace şi fără durere în palatul măriei-voastre. Bătrâna
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Terra de-abia mai putea vorbi printre suspine.
Toţi slujitorii o priveau pe Terra cu milă şi înţelegere. Dar „Planeta Rege” o privea sfidător, rămânând neînduplecată în hotărârea ei.
– Odată ai fost o planetă măreaţă şi renumită! Acum uite ce-ai ajuns! O biată cerşetoare la uşa mea! Nu te pot primi în palatul meu şi
nici pe oamenii tăi care mi-au provocat o rană ce nici acum nu s-a vindecat. Du-te de aici şi să nu te mai întorci niciodată!
Bătrâna se îndreptă spre uşă, dar, pentru că tot nu mai avea nimic de pierdut, înainte de a ieşi mai spuse:
– Ţi-am fost şi rămân prietena ta! Nu lăsa puterea şi faima pe care le ai acum să-ţi înece omenia!
Cu o ultimă sforţare, deschise uşa şi înainte ca slujitorii planetei să o poată prinde, Terra dispăru şi, de atunci, nimeni nu mai auzi
de ea.
Slujitorii, văzând răutatea „Planetei Rege”, o părăsiră, aceasta rămânând singură în toată galaxia. În afară de câte un meteorit
rătăcit, nimeni nu mai trecea pe acolo. Neştiută de nimeni, acum jelea ziua în care a alungat-o pe Terra din palatul ei.
Aşa cum această planetă a devenit puternică doar printr-o întâmplare, însă în acelaşi timp s-a arătat egoistă, răutăcioasă şi
îngâmfată, şi printre oameni, din păcate, există asemenea situaţii. Cred că este bine să nu uităm de unde am plecat şi că tot ce facem
rămâne mărturie a ceea ce am devenit numai şi numai prin forţele proprii.
Maria-Luiza Miclăuş, 13 ani
Şcoala „Avram Iancu”, Baia-Mare
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După ce Planeta Pitică şi-a alcătuit propriul sistem, s-au întâmplat multe... Totuşi, să începem
cu începutul.
După ce Planeta Pitică s-a ales cu cinci planete, Cilia, cea mai mică, i-a spus că ar mai trebui un
astru suplimentar, ca să fie un număr par de planete.
– Eu mă plictisesc foarte repede, pentru că nu am cu cine să vorbesc. Elva vorbeşte cu Trabo si
Conis vorbeşte cu Marky. Aşadar, eu nu am cu cine să stau de vorbă.
Dacă nu v-aţi dat seama cine sunt Elva, Trabo,Conis si Marky, ele sunt celelalte patru planete
din sistemul Planetei Pitici.
– De ce nu vorbeşti cu mine? a întrebat-o Planeta Pitică pe Cilia. Nici eu nu am cu cine să
vorbesc.
– Eu… să vorbesc cu dumneavoastră? Să fiu tovaraşa stelei din sistemul nostru? Cum aş putea, eu, o mică planetă fără rost să
vorbesc cu…
– Ascultă-mă, te rog! Ştiu prin ce treci. Când m-am rătăcit în Sistemul Solar, toată lumea mă considera o planetă prea mică pentru a
fi băgată în seamă. Am o întrebare pentru tine: de ce te dau la o parte celelalte planete?
– Ele spun că sunt prea mică, prea neînsemnată…
– Întocmai! Şi eu am fost tratată aşa! Nu merită să mai aduc o planetă pentru că tu nu ai ,,mărimea necesară’’ pentru a vorbi cu mine.
De acum incolo spune-mi pe nume, spune-mi Planeta Pitică.
După ce Planeta Pitică a convins-o pe Cilia să fie tovaraşa ei, această mică planetă a devenit cel mai important astru din acel sistem.
Această întâmplare dovedeşte că nu contează niciodată mărimea, ci doar comportamentul, mintea şi sufletul!
Corina-Andreea Mihai, 11 ani
Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri’’, Galaţi
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După un timp, când emoţia la gândul că acum este un Soare i-a mai trecut, ,,Pitica” noastră şi-a luat
inima în dinţi şi a pornit să-şi cunoască suratele.
Ş-a pornit, mai întâi, la cea mai apropiată dintre ele (şi cea mai semeaţă, la prima vedere).
‒ Bună ziua! Eu sunt Soarele vostru. Pe vremuri mi se spunea ,,Pitica”. Tu cine eşti?
‒ Bună ziua! Mă numesc Sammer şi-mi pare bine că te cunosc. Sper că vei fi un Soare bun şi înţelegător.
Lumina şi căldura pe care o trimiţi este o adevărată binecuvântare pentru noi.
- Nu poate decât să mă bucure ceea ce spui. Acum plec să cunosc şi restul membrilor acestui sistem
solar. La revedere!
Ajunse repede la cea de-a doua planetă, căci universul pe care acum îl descoperea era unul mic, asemenea unei ţări a piticilor.
‒ Bună ziua! se adresă ,,Pitica”.
‒ Bună să-ţi fie inima! o întâmpină zâmbitoare planeta ce părea cea mai
luminoasă dintre toate.
‒ Eu sunt Porga. Sunt locuită deja de oameni şi de tot feluri de vietăţi. Sunt mici şi poartă numele de hobbiţi.
‒ Oameni!? tresări uşor ,,Pitica”. Au cumva şi rachete? mai întreabă ea, rememorând amintiri mai puţin plăcute.
‒ O, nu! Sunt paşnici, civilizaţi şi nu poluează. Am mare încredere în ei. Au promis că, în scurt timp, vor duce viaţa şi pe alte
planete.
,,Pitica” încearcă un sentiment de uşurare şi, după ce-şi luă rămas bun de la Porga, plecă mai departe.
Rând pe rând cunoscu pe Lilia, Duma, Silas, Rita, Carei şi Tirghi. Tirghi, ultima şi cea mai mică dintre planete, i se păru a fi mai
tăcută şi puţin stingheră. ,,Pitica”, simţind că mezina are o problemă, încearcă să o descoasă.
‒ Spune-mi, Tirghi, cum se poartă celelalte planete cu tine?
Tirghi, după ce se gândi puţin, îi răspunse:
‒ Unele se poartă frumos, altele însă nu, pentru că, fiind mai mari, sunt înfumurate şi mă privesc de sus. Ele nu ştiu însă cât de mult
sufăr din acest motiv.
‒ Ei bine, zise ,,Pitica”, o să rezolvăm noi cumva şi această problemă. Nu te descuraja, timpul le va rezolva pe toate.
Şi chiar aşa s-a şi întâmplat. Sub conducerea înţeleaptă a ,,Piticăi”, micul univers a devenit o adevărată oază de linişte şi fericire.
Până într-o zi când... un eveniment neaşteptat a tulburat liniştea în mica comunitate. Un meteorit, puţin palid şi slăbănog, apărut de
nicăeri, le-a cerut suratelor pitice să-l primească şi pe el în sistemul lor. Planetele erau dezorientate, nu aveau un răspuns unanim.
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Cele mai ,,mari”, Sammer, Porga, Lilia şi Duma nici nu au vrut să audă. Ba, l-au si jignit spunându-i de-a dreptul şi fără ocolişuri că
,,piticaniile” n-au ce căuta lângă ele. Cele mici însă, Silas, Carei, Rita şi Tirghi, i-au luat apărarea. Erau sincer înduioşate de starea
bietului pripas.
Aşa s-a ajuns la prima şedinţă din istoria micului sistem solar. După discuţii aprinse, îndelungate, s-a trecut la vot… însă rezultatul
a fost egal. Privirile tuturor s-au îndreptat spre ,,Pitica”, întrucât votul decisiv aparţinea Soarelui. ,,Pitica” avea emoţii, pe care le
stăpânea cu greu ca să nu străbată afară. Trebuia să ia o decizie tare importantă pentru viitorul regatului său şi pentru menţinerea
liniştii comunităţii. În sufletul şi în mintea sa se dădea o luptă continuă. Pe de o parte nu l-ar fi vrut nici ea pe noul venit. ,,Dacă ar fi
fost măcar o planetă, cât de mică şi de pricăjită, atunci s-ar fi putut trece cu vederea”, gândea ea. ,,Dar aşa, un biet meteorit
zdrenţuros?! Ce vor spune sistemele din jur?” Pe de altă parte, ,,Pitica” îşi aducea bine aminte despre ,,păţaniile” din tinereţea ei.
Înţelegea cum este să te simţi respins de cei din jur, tocmai când ai cea mai mare nevoie de o familie.
Decizia nu a fost uşoară dar, până la urmă, ,,Pitica” a votat la fel ca şi planetele mici.
‒ Toţi avem dreptul la o şansă atunci când întindem mâna şi cerem ajutorul semenilor noştri, a spus Soarele. „Maty” (numele deja
ales de planetele Tirghi şi Rita pentru micuţul meteorit) va rămâne alături de noi, a completat acesta în finalul întâlnirii.
De curând, mi-am aruncat o privire spre bolta cerească prin micul telescop primit cadou de ziua mea. În constelaţia ,,Piticelor” era
linişte şi pace, semn că decizia luată, în acel moment de cumpănă, a fost într-adevăr cea mai bună.
Cristian Daniel Neacşu, 11 ani
Colegiul Naţional ,,Mihai Viteazul”, Slobozia, Ialomiţa
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Acesta avea nouă planete. Se învârteau în jurul noului soare vânând lumina. Erau aşezate în rând,
într-o ordine neînţeleasă.
Prima planetă era cu nimic mai mare decât Pluto, vechea ,,prietenă” a micului soare. Era mov ca florile
de liliac în mijlocul primăverii. Trei pietricele albe-gălbui ca florile de tei se învârteau în jurul ei. Un inel
roşu ca trandafirul sub lumina puternică a soarelui îi înconjura corpul rotund.
– Puteam să trăiesc şi fără asta! Ce, nu e cu nimic mai diferită decât altă planetă din sistemul solar
paralel!
– Ba nu!
– Cum, cine a vorbit? Sunt sigură că am auzit ceva.
A doua era mai măricică. Era roşie, pătată cu nişte cruciuliţe de un alb imaculat. Era rotundă, ca orice altă planetă, dar o parte era
tăiată de o cometă grăbită care pur şi simplu nu ştia pe unde merge.
Chiar trebuie să mă ocup eu de tot? Aici chiar nu există reguli?
A treia planetă din şir era mai diferită. Era despărţită în două, iar singurul lucru care unea cele două bucăţi era o mică zonă
magnetică. O parte era roşie, iar cealaltă albastră ca cerul nopţii luminat de o mică rază a lunii. Avea şi ea un mic satelit natural.
Acesta era tot în două culori, dar nu era rupt în două.
– Ciudat, nu am mai văzut aşa o planetă!
A patra planetă, era cu puţin mai mică decât prima. Aceasta semăna cu un ziar rupt în bucăţele mici ca nişte furnici şi apoi mototolit
cu răutate.
– Cel puţin voi avea ce citi în timpul liber!
A cincea era albastră. Semăna cu Terra, dar bucăţile de uscat erau roşii cu picăţele mici albe ce semănau cu nişte fulgi de nea. Partea
albastră, era normal, apa.
– Of, dacă ar fi chiar Terra, aş avea un prieten!
A şasea era de un verde-maroniu. Din ea ieşea un norişor de aceeaşi culoare. Ciudat era că cele două planete din jurul ei erau la o
bună distanţă de ea.
– Mă întreb de ce or fi celelalte planete la o aşa distanţă faţă de ea?!
Următoarea planetă era curată şi avea un mediu plăcut. Era cam goală faţă de celelalte planete, dar orice lucru are ceva special, care
se descoperă în timp.
Penultima era cea mai mare. Ea avea tot felul de forme ciudate pe ea. De asemenea, era şi cea mai gălăgioasă.
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– Asta vorbeşte, păcat că nu pe înţelesul meu!
Ultima, dar nu cea din urmă, era de un verde crud. Cum toate planetele aveau ceva special, ea putea ieşi şi reintra pe axa ei.
– Asta chiar m-a convins, trebuie să fie nişte reguli aici!
Într-o zi, în timp ce toate planetele se învârteau regulamentar în jurul lui, soarele se gândea că planetele lui sunt cam plictisitoare. Se
uita la ele, când deodată, o planetă se repezi spre el:
– Mă scuzaţi, doriţi să vă sting? zise planeta cu numărul cinci.
– Cum, vorbeşti? Şi ce ai zis, cum adică să mă stingi?
– Da, să vă sting! Nu vedeţi că aproape aţi luat foc?
– Ba da, văd! Dar eu sunt soarele, şi, în plus, cum poţi tu să mă stingi?
– Păi eu sunt planeta pompier, mereu la dator…
Discuţia le-a fost întreruptă când o altă planetă plecă de pe axa ei.
– Opriţi acea planetă! Ce face? Nu vede că aproape s-a ciocnit de cealaltă planetă? zise soarele.
Prima planeta răspunse:
– Nu iţi face griji, doar duce gunoiul! Cea maro este planeta gunoier, iar cea simplă şi roz este şcoala unde merg copiii de
extraterestru de pe planeta a opta.
– Acum am înţeles, zise soarele, fiecare are o meserie! Dar dacă una e gunoier, alta pompier, una e şcoala, iar cealaltă e locuită, atunci
ce sunt celelalte?
Atunci, ultima planetă se apropie de soare, care bineînţeles se sperie, şi zise:
– Eu sunt planeta cu informaţii. Călătoresc prin univers pentru a aduna informaţii şi le comunic seara. Ai întrebat ce e fiecare
planetă! Păi, prima, cea mov, e servitoarea ta. A doua e spitalul. A treia e poliţia, iar cele două părţi se ceartă care are un şerif mai bun.
A patra e poşta care călătoreşte printre galaxii colectând şi livrând scrisori interuniversale. Cea cu numărul cinci e pompierul, cea cu
numărul şase e gunoierul. A şaptea e şcoala, în a opta trăiesc extratereştrii, iar a noua...a noua e în faţa ta, şi m-am prezentat deja!
– Bine, mă voi obişnui cu treaba asta, dar întâi, trebuie să stabilesc ordinea peste sistemul meu. Voi construi şosele din praf stelar, voi
uni cele două părţi ale planetei poliţist şi voi introduce voturi pentru alegerea celui mai bun şerif, voi ordona scrisorile după galaxii şi
voi reuşi să fac toate planetele fericite, începând de mâine!
A doua zi, soarele, cu servitorul lui, porniră la drum. Trecură pe la planeta spital.
– Ai nevoie de ajutor, ai probleme, vrei să le venim de hac?
– Da, de 400 de ani am tăietura aceea! Nu pot să o vindec şi mi-e tare greu să îmi vindec pacienţii când şi eu sunt rănit, mă puteţi
ajuta?
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– Desigur, am venit cu materialele necesare!
Sute de extratereştrii descărcau materialele. Prima oară au scurs magma în gaura dinăuntrul tăieturii. Apoi, au uns suprafaţa rănită
cu unt lunar adus tocmai din galaxia paralelă. Planeta işi recăpătă forma după ce a fost turnat cimentul cometar.
– Mulţumesc, acum mă simt mult mai bine!
Soarele se duse acum la planeta poliţist, unde, aşa cum promisese, a introdus voturi pentru alegerea şerifului, iar după ce a fost ales,
părţile s-au unit şi au început să lumineze din nou.
– Mulţumim! strigară extratereştrii a căror meserie zilnică era să îşi susţină şeriful.
După aceasta, soarele se îndreptă spre poştă. Acolo, ajutat de servitor şi de extratereştrii poştaşi, a aranjat scrisorile în ordine
galaxiară. După ce a terminat, s-a dus direct la planeta a cincea, care nu avea nevoie de ajutor, avea destulă apă.
La groapa de gunoi, au fost scurţi şi la obiect din cauza mirosului. Au dat-o cu parfum stelar şi s-au îndreptat direct spre ultima
planetă, deoarece celelalte două rămase nu aveau nevoie de ajutor atâta timp cât planeta şcoală îşi cunoştea menirea, iar copiii de
extraterestru ştiau că doar dacă au carte, au parte.
– Şi, ce informaţii ai pentru noi azi? întrebă soarele.
– Azi am aflat că din celălalt sistem solar a dispărut o planetă şi că se îndreaptă spre noi. Se numeşte… Pluto!
În acea clipă, Pluto apăru în faţa soarelui şi zise:
– Scuze, îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat între noi acum un timp. După criza lui Saturn, mi-am dat seama că nu am ce căuta în
acel sistem solar. Mă primeşti şi pe mine în sistemul tău solar?
Soarele începu să plângă, în timp ce îl îmbrăţişa.
– Da, dar trebuie să-ţi găseşti şi tu o ocupaţie! Aici fiecare planetă are un rol bine stabilit.
– Fac orice, numai primeşte-mă!
– Eu zic să fie responsabil cu buna dispoziţie! La câte griji avem pe cap, n-ar fi rău să ne mai şi relaxăm din când în când! zise planeta
cu informaţii.
- Da, ai dreptate! Astfel am mai scăpa şi noi de rutina zilnică...ce zici Pluto?
– Cu mare plăcere! De copil îi invidiam pe DJ-ii de pe Terra! Iată că acum îmi pot îndeplini visul!
De atunci toate cele zece planete, dar şi soarele, au trăit fericite şi în armonie.
Mara Petcana, 11 ani
Şcoala Europeană, Bucureşti
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ÎIn jurul planetei pitice, devenită soare, se învârteau acum şapte planete mititele. Erau cu totul altfel decât
planetele pe care le cunoscuse planeta pitică până atunci.
Indiferent de mărime, culoare sau consistenţa solului, mărunţelele corpuri cereşti erau îndrăgite în egală măsură
de „noul Soare”, pentru că îi aparţineau. Dar le iubea mai ales pentru că ele reprezentau familia pe care şi-o dorise
atât de mult, locul stabil şi sigur unde se simţea în siguranţă.
Ca orice Soare care se respectă trebuia mai întâi să îşi cunoască „membrii” sistemului. Aşa că le ceru fiecăruia, in
modul cel mai politicos cu putinţă, să se prezinte.
Prima, o planetuţă cam jumătate din planeta pitică, fapt care o făcea să se considere de-a dreptul uriaşă în acel sistem, avea un nume
cel puţin ciudat pentru o planetă: Dovlecel.
„Mi se spune aşa pentru că sunt roşiatică… şi cam grăsuţă”, spuse Dovlecel cu o oarecare jenă. Dar se zvoneşte că eu şi Marte am fi
rude. Însă eu am crusta mai netedă”, se grăbi să adauge cu mândrie şi totală lipsă de modestie.
Acestea fiind spuse, Planeta Pitică dori să le cunoască şi pe celelalte: Danadra, Gato, Astron, Miranda ,Cercus şi Dibo. Dibo era atât
de mică încât Planeta Pitică abia o vedea.
Erau atât de diferite! Colorate, cu mantale diferite, mai rapide sau mai lente, inelate sau nu, mai mici sau mai mari, dar toate egale
în drepturi.
„Tu cum te numeşti?”, întrebă îndrăzneaţă Dovlecel.
Planeta Pitică le privi stânjenită: „Nu am un nume”.
„Asta nu se poate!” se grăbiră cu toatele să spună în cor. „Trebuie să-ţi găsim un nume!” Şi începu o dispută dintre cele mai aprinse
între micuţele planete. Ba că ar trebui să aibă un nume strident, demn de un soare, ba unul rotund, ba unul puternic…
Minuscula şi modesta Dibo, care tăcuse în tot acest răstimp, şopti mai mult ca pentru sine: „Griana. Vine de la cuvântul soare. L-am
auzit eu odată când treceam pe lângă Pământ”. Deodată se făcu linişte şi pe chipul Planetei pitice se ivi un zâmbet: „Griana… Îmi
place.”
Toate erau de acord cu numele. Acum se cunoşteau. Se simţeau „acasă” deşi nu erau acolo de prea mult timp.
Griana avea îndatoriri de acum. Era responsabilă cu bunul mers al întregului sistem solar. Of, şi erau atâtea lucruri de făcut…
Atâtea lucruri de care trebuia să ţină seamă. Trebuia să le aşeze fiecare pe orbita ei, în funcţie de gravitaţie, consistenţă şi nevoia de
căldură şi lumină astfel încât toate să se simtă bine. Şi mai ştia Griana că fizica avea o mulţime de legi care trebuiau musai respectate
dacă vrei să fii parte din Univers şi să te înţelegi cu vecinii.
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Dar nimic din toate astea nu îi displăcea. Le ordona cu drag: „Dovlecel, fiindcă eşti mai mare, trebuie să te învârţi in jurul propriei
tale axe dar şi în jurul meu să nu-ţi fie frig. Danadra, tu trebuie să stai mai departe pentru ca te poţi topi. Dibo, ca să nu amorteşti,
învârteşte-te doar în jurul meu.” Şi tot aşa până rezolvă toate problemele.
În fiecare zi făceau câte ceva nou. În fiecare zi îşi îmbunătăţeau viaţa şi se obişnuiau cu spaţiul în care trăiau. Ba chiar şi-au dat
seama că Astron ar putea fi locuit, lucru grozav de interesant.
În momentul în care totul părea să funcţioneze perfect, apare uriaşul Jupiter, de data asta nu atât de încrezător în sine:
„Sunt supărat” îi spuse el Grianei. „Vor să mă alunge. Spun că sunt încrezut şi nesuferit.”
Griana îşi aminti cat de urât se purtase cu ea şi zise: „E drept că nu prea ai fost amabil nici cu mine… Dar nu te pot alunga. Ar strica
întreg echilibrul. Toate planetele vor avea de suferit. Iar eu nu te pot lua in familia mea. Eşti prea mare iar eu sunt prea mică să te
încălzesc. Şi, pe de altă parte, odată venit aici, toate planetele mele micuţe ar deveni sateliţii tăi.”
„Mi-a venit o idee! Dă-mi mie lumina ta şi vă voi încălzi pe toate.”
Griana nu putea fi păcălita cu una cu două, pentru că era o planetă mică, dar înţeleaptă: „Dacă o să continui aşa vei rămâne singur
şi al nimănui. Şi crede-mă pe mine că nu e uşor.”
Jupiter îşi aminti de planeta pitică şi rugăminţile ei de a fi acceptată. Şi categoric nu îşi dorea aşa ceva. Şi brusc s-a simţit trist. Ceva
se schimbase în el. Iar Griana observă asta.
„O să vorbesc cu celelalte planete din sistemul tău solar” Aşa şi făcu. Iar ele au renunţat la ideea de a-l alunga pe Jupiter.
Planetuţele şi-au continuat drumul încălzite de sufletul unei mici steluţe iar uneori, seara, dacă te uiţi pe cer, o să vezi o lumină
mică, micuţă, înconjurată de şapte puncte colorate. Şi dacă te uiţi atent, planeta pitică iţi face cu ochiul şi iţi aminteşte că nu eşti singur
niciodată şi că fiecare îşi are locul in Univers.
Andrada Petcu, 11 ani
Şcoala „Ion Creangă", Cluj-Napoca
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Fosta planetă pitică era acum o stea tânără şi era foarte fericită că ajunsese din cea pe care nu o dorea
nimeni în cea în jurul căreia se învârteau nişte planetuţe pe care ea le lumina. Dar cum ajunsese ea aici?
Doar nu făcuse nimic, nu o ajutase nimeni… Atunci a răsunat o explozie puternică, iar steaua a auzit o
voce caldă a unui bătrân, spunându-i:– Îţi mulţumesc pentru că ai apărut în galaxia mea! Eu sunt
Soarele… Adică, fostul soare. Acum am explodat şi urmează să mă transform într-o… de fapt, habar nam în ce o să mă transform.
– Ce?! De ce?!
– Ştiam că sunt o stea bătrână şi că urmează să mă sting, dar nu puteam să las galaxia fără lumină. Încerc de o mie de ani să aleg una
dintre acele nouă nătăraie să-mi ia locul. Dar fiecare este atât de înfumurată, zgârcită şi încrezută, încât nu am avut cui să cedez
lumina.
Cui? Lui Mercur? Imediat ce ajungea în centru ar fi început: „Eu sunt cea mai mare, eu sunt cea mai tare!!” Probabil s-ar fi învârtit şi
ar fi sărit atât de mult, încât ar fi ieşit de pe orbită! Heh!
Sau Venus? Este atât de serioasă şi de zgârcită, încât, probabil ar fi cerut taxă pentru fiecare rază pe care o dă fiecărei planete.
Pământul l-am exclus din start. O dată ce ar fi devenit stea, oamenii ar fi devenit frigărui… Ha, ha, ha! Nu că asta nu ar fi fost
amuzant! Fiinţele acelea cu capul rotund m-au cam bâzâit şi pe mine în ultima vreme.
Sau pe Marte? Deprimată şi geloasă din cale-afară, că ea nu este locuită… Probabil ar fi plâns atât de mult că şi-ar fi stins toate razele
de stea cu lacrimile ei de crocodil.
Jupiter… Marele şef le-ar fi enervat atât de tare pe celelalte planete cu atitudinea lui autoritară, încât, probabil, toate şi-ar fi făcut
bagajele şi ar fi ieşit de pe orbită.
Nu puteam să las pe niciuna dintre ele la conducere. Ai grijă, fii responsabilă şi foloseşte lumina cu înţelepciune…
***
Apoi Soarele dispăru. Steaua strigă în zadar:
– Stai, aşteaptă! Cum am intrat eu în asta? Ce ar trebui să fac în calitate de stea?
Deodată, auzi nişte glasuri înfrigurate:
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– Ddd… doamnă… vv... vă roggg… puţină lllumină şi căldddură aici!! dârdâiră cele nouă planete: Jupiter, Mercur, Saturn, Pământ,
Marte....
Atunci, Steaua le recunoscu şi observă că butonul ei de stea era pe: OFF.
– Ce micuţe sunteţi! Acum sunt mult mai mare decât voi.
– Lasă gluma, îngheţăm! Eşti prietena mea cea mai bună, te-am plăcut de prima dată! se linguşi Jupiter.
– Ba nu… ai spus că eu…
– Nu-i adevărat! Atunci erai mică! Acum eşti mare şi puternică, ajută-mă!
– Şi tu m-ai ajutat enorm, ştii!? Spunându-mi „Nu” şi întorcându-mi spatele de multe ori! Dar nu contează puterea sau mărimea! Eşti
tot aceeaşi persoană!
– Da, ai dreptate. Nu trebuia să te respingem aşa… Ne cerem scuze! Şi vorbesc în numele tuturor când spun că ne pare rău, spuse
Jupiter.
– Hei! Ia stai puţin, măricică! Cine te-a lăsat să vorbeşti în numele nostru? Nu eşti şeful nostru! izbucni Venus.
– Ba da!
– Ba nu!
– Terminaţi! spuse steaua. Nu există un şef între prieteni! Daţi-mi toţi mâinile, vom face un cerc. Dacă promitem că ne înţelegem,
atunci putem da butonul pe ON şi să ne încălzim! Nu există şef, suntem cu toţii prieteni!
– De acord, spuseră toate planetele în cor.
– Îmi cer scuze dacă v-am supărat cu ceva în tot acest timp, începu Pluto.
– Surioarele mele, şi mie îmi pare rău! spuse fiecare şi toate se îmbrăţişară.
– Mulţumim mult, stea nouă, pentru că ne-ai deschis ochii. Acum putem trăi în linişte şi pace!
– Petrecere!!! strigară în cor şi au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi, încălziţi de lumina blândă şi prietenoasă.
Cezara Boc, 13 ani
Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai”, Cluj-Napoca
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E un sentiment nemaiîntâlnit, un sentiment pe care nu crede că îl va mai simţi vreodată. E sentimentul
împlinirii, sentimentul utilităţii. Simte că acest sentiment îi e destinat doar ei, de la început. Acum poate să
se bucure de frumuseţea întregului Univers. Se simte importantă. Simte că fără ea, întreaga galaxie îngheaţă
în neştire.
Cele nouă planete se învârtesc în jurul ei, dar de această dată nu o mai găsesc ca fiind o stea
nesemnificativă, ci o aclamează, o divinizează:
– Mărite Soare! Îţi mulţumesc pentru marea-ţi bunătate de a-ţi coborî razele tale asupra suprafeţei mele
umile! spune Terra cu lacrimi în ochi.
– Îţi mulţumesc pentru privilegiul pe care îl am de a gravita în jurul tău! spune Jupiter cu un glas mieros.
Pluto, acum o stea de mărime considerabilă, se bucură de telescoapele NASA care îi fac fotografii,
oferindu-le informaţii oamenilor, care doresc să găsească o cale de a ateriza cu navele lor spaţiale pe suprafaţa sa netedă.
– Vedeţi? spune râzând. Acum sunt o vedetă şi în plus nu mai sunt aşa de mică. În sfârşit, am reuşit să-i fac să-şi dea seama de
grandoarea mea.
Planeta pitică, acum Soare, e martor la tot acest spectacol. Acum are o mare responsabilitate şi doreşte să se achite de ea cu mare
grijă. Ştie că de ea depinde bunul mers al întregului Sistem Solar. Astfel, urmează o perioadă de pace şi linişte, fără exploziile unor
supernove, fără găuri negre şi fără nave spaţiale, eşuând şi bătându-se de micii meteoriţi ce zburdă prin neant.
Totuşi, această perioadă se termină brusc, fără ca nicio planetă să-şi dea seama de apropierea dezastrului ameninţător. O gaură
neagră, abia formată, cu puteri noi şi proaspete doreşte să o tragă pe Jupiter în necunoscut şi spre o pierzanie sigură şi instantanee. În
timp ce îşi admiră frumuseţea, Jupiter simte o forţă enormă ce îi atrage corpul spre un cerc negru ce se învârteşte cu o viteză
extraordinară. Disperată, strigă după ajutor:
– Saturn, ajută-mă! Te rog, Marte! Vă rog! Oricare... Of! Doamne... ce mă fac?... Stai! ştiu... Saturn! Saturn!
Soarele se uită speriat. Nu ştie ce să facă.
– Ce e?! Ce e? spune Saturn somnoroasă. Nu vezi că-mi fac somnul de frumuseţe? Sper să fie important.
– Ajut-o pe Jupiter!! Nu vezi că urmează să fie înghiţită de ceva negru... o gaură sau... ceva! Haide, nu mai sta pe gânduri. Numai tu
ai un câmp gravitaţional mai puternic decât al ei! Numai tu o poţi ajuta.
– Cine?! Eu?... De ce ? Nici ea nu m-a ajutat când un meteorit mare era cât pe ce să mă facă bucăţele. Nici nu i-a păsat măcar. De ce
aş ajuta-o tocmai acum?
– Nu contează! Nu poţi să-i porţi pică la nesfârşit! Nu fi şi tu la fel. Demonstrează-i că eşti mai bună.
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– Hm... Nu ştiu ce să zic... Poate ai dreptate... Bine!... Ok. Trebuie să mă concentrez acum... Haide câmp... off... E prea puternică
rezistenţa găurii negre! Nu... pot...
Soarele priveşte neputincios lupta. Nu poate face nimic. Însă, Saturn se mai sforţează o dată şi o salvează pe Jupiter.
– Mulţumesc Saturn! Nu am crezut că tocmai tu...
– Nici eu nu am crezut, îi spune Saturn dându-şi ochii peste cap. Ştii... de fapt Soarelui trebuie să-i mulţumeşti! El te-a salvat. Dacă
nu mă convingea, nu mă trezeam din somnul meu de frumuseţe.
-Mulţumesc Soare! Nu ştii cât de recunoscătoare îţi sunt!
– Cu plăcere! Ştii... e ciudat. Dacă acum câtva timp îmi cereai ajutorul, probabil nu m-aş fi sinchisit... Deşi nu mi-ai cerut mie
ajutorul, eu am vrut să te salvez...
– Cum adică... acum câtva timp? Nu ai fost un Soare din totdeauna? Ce înseamnă asta? Cum adică... se bâlbâie Jupiter.
– Ştii... eu eram planeta pitică... cea care te-a rugat să o laşi să graviteze în jurul aceleiaşi orbite... ca şi tine.
– Tu?! Dar cum ai...
– Nu contează, oricum acum eşti bine.
– Ştii, chiar m-am înşelat în privinţa ta. Îmi pare rău, spuse Jupiter cu două lacrimi argintii în colţul ochilor ei de un auriu lichid.
– Nu e nimic... Acum că am rezolvat totul, putem să ne reîntoarcem la activităţile noastre obişnuite... Saturn, i-aţi o pauză
binemeritată... Tot efortul acesta ţi-a făcut un rid... spune Soarele râzând.
– Poftim?! Nu se poate... E doar vina ta, Jupiter... Off... Ce mai contează? Oricum nu pot fi frumoasă pentru eternitate. Hei, Jupiter!
Ce zici de un tratament cosmetic? Fac eu cinste.
–Ok! Dar eu plătesc pedichiura!
-Bine. Aşa suntem chit.
Totul revine la normal, iar cele nouă planete şi Soarele plutesc fericite în Universul plin de miliarde de galaxii.
Bodor Melinda,15 ani,
Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai”, Cluj
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După un timp istoria se repetă. O altă mică planetă era în căutarea unui sistem solar în care să se
stabilească. Această planetuţă se nimeri chiar în sistemul micii planete de altădată. Cum făcuse şi explaneta pitică , soarele de acum , aşa se gândi şi planetuţa să ceară voie marelui şef.
Astfel ea spuse sfioasă:
‒ Mărite soare, eu sunt o planetă mică ce ar dori să locuiască în sistemul acesta fiindcă mi se pare că e
locul potrivit pentru mine. Este oare cu putinţă?
Soarele strigă cât îl ţinură plămânii, chiar dacă îi fuseseră răniţi de racheta de pe Pământ.
‒ Nuuuuu, dar până nu se răspândi ecoul prin întregul sistem solar, soarele regretă ceea ce a spus.–
Cred că răspunsul meu este da, adică nu cred, sigur că da , vreau să faci parte din sistemul meu solar.
Acum planeta era schimbată nu numai la exterior, ci şi în interior. Schimbarea aceasta era datorată întâmplărilor care rămăseseră vii
pentru soare. Înţelese cum e să fii respins şi să nu ţi se acorde nicio şansă de a dovedi că nu eşti doar o planetă mică şi neajutorată. Era
mulţumită că nu rămăsese în sistemul patronat de adevăratul soare şi că acum putea ea să fie de folos altor planete asemenea ei.
Se adresă din nou micii planete:
‒ Este primul sistem în care ai încercat? Prima tentativă?
Planetuţa se gândi un pic, pentru că ceva o nedumerea. Îl întrebă pe soare cu o voce mirată:
‒ Tu de unde ştii că mai sunt şi alte sisteme? Nu eşti din totdeauna aici, în sistemul acesta solar?
‒ Odată am fost şi eu ca tine, o planetuţă care nu era băgată în seamă, dar... nu mi-ai răspuns la întrebare.
‒ Nu, am mai fost într-un sistem solar, poate ai auzit şi tu de acel sistem în care există mai multe planete, cred că sunt vreo nouă,
dacă nu mă înşel, printre care şi una mai ţâfnoasă, Jupiter.
‒ Aaaaaa, desigur, şi ce răspuns ţi-au dat? întrebă cu uimire soarele.
Planetuţa nu prea vroia să răspundă la această ultimă întrebare. Îşi luă inima în dinţi până la urmă şi răspunse ferm:
‒ Celălalt sistem solar nici nu a vrut să discute cu mine. Toate se credeau mai mari şi mai puternice. Ele râdeau de mine când am
spus că vreau să intru în sistemul lor solar. Chiar şi Pluto, care era mai mică, mă credea prea naivă ca să fiu primită. Aşa că am venit
aici, iar când am văzut că toate sunteţi ca mine m-am bucurat.
‒ Oooo, deci nu s-a schimbat nimic.
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În gândul ei planetuţa era foarte zăpăcită şi îşi zise: „Chiar am nimerit bine, stăpânul acesta ştie tot ce se întâmplă în întreaga
galaxie, uaiiiii, oare ştie şi ce gândesc eu acuma?’’ Ea parcă vroia să îl întrebe pe soare cum de era posibilă o aşa înţelepciune, dar se
răzgândi, îşi aduse aminte de şcoală, unde învăţase zicala valabilă chiar şi printre planete „Dacă tăceai , filosof rămâneai”.
În acest timp, nu doar mica planetă medita şi Soarele era cu gândul departe, într-un alt colţ al galaxiei. Soarele se gândea la sistemul
solar al celor nouă planete. Cineva ar trebui să le dea o lecţie cum să se comporte cu cineva mai slab şi diferit decât ele. Dar ajunse la
concluzia că acest lucru mai putea aştepta, deoarece acuma avea o slujbă mult mai importantă, aceea de a fi un exemplu pentru
ceilalţi ajutând celelalte planete mici care acuma aveau un număr mai mare cu unu.
Ana Maria Botar, 14 ani
Colegiul Naţional „Avram Iancu”, Câmpeni, Alba
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Planeta era foarte fericitǎ. Toate planetele o iubeau, nu se mai simţea respinsǎ şi pentru prima datǎ ea
era „şefa” aşa-zisului Sistem Solar.
Dupǎ atâta fericire şi bucurie a intervenit un sentiment care, pentru ea, era straniu: a devenit foarte
nemulţumitǎ de mǎrimea sistemului sǎu solar şi de numǎrul planetelor ei – doar cinci. Se compara mai tot
timpul cu alte sisteme solare, mai ales cu cel pe care l-a vizitat atunci când era doar o biatǎ planetǎ piticǎ şi
din care fǎcea parte şi Terra. Sentimentul geloziei începea sǎ punǎ stǎpânire pe fosta micǎ planetǎ.
Începea sǎ-şi doreascǎ tot mai mult sǎ fie mare şi a început sǎ-şi neglijeze planetele. Dar ele au decis sǎ
punǎ piciorul în prag. Şi au ameninţat-o cǎ daca nu terminǎ cu atitudinea asta, ele o vor pǎrǎsi.
Acesta a fost un semnal de alarmǎ destul de puternic, încât sǎ o determine sǎ renunţe la atitudinea ei
vanitoasă şi sǎ redevină ca la început.
La scurt timp dupǎ ce luǎ aceastǎ decizie, ea observǎ un punct ce se apropia tot mai mult. Când s-a apropiat suficient de mult de
Soare, punctul spuse:
– Bunǎ ziua! Eu sunt o planetǎ piticǎ ce s-a rǎtǎcit în spaţiul cosmic… Aţi fi de acord sǎ mǎ primiţi şi pe mine în marea voasrtǎ
familie? Promit sǎ nu vǎ deranjez şi sǎ îmi gǎsesc o orbitǎ care sǎ nu se intersecteze cu ale celorlalte planete.
La aceste vorbe, Soarele tresǎri. Îşi aminti cǎ la vremea când era doar o simplǎ planetǎ piticǎ în cǎutarea unui sistem solar stabil şi ea
a folosit aceastǎ formulǎ de adresare. Ezitǎ un minut, timp în care s-a gǎndit ce ar trebui sǎ facǎ. Se gândi cǎ şi ea a fost în situaţia micii
planete şi cǎ nici ei nu i-a plǎcut sǎ nu fie acceptatǎ. Într-un final rǎspunse:
– Ştiu foarte bine sentimentul tău. Şi eu am fost o planetǎ piticǎ. Aşa cǎ eşti mai mult decât binevenitǎ în sistemul meu Solar.
Acestea fiind spuse, Soarele a condus-o pe micuţa planetǎ la locul ei, care era cel mai aproape de el. Când celelalte planete au vǎzut
ce se întâmplǎ, au devenit geloase pe noua lor „sorǎ”. Una dintre ele îl întrebǎ pe Soare:
– De ce i-ai dat acest loc bun acestei strǎine? Noi suntem de mai mult timp aici iar nouǎ nu ne-ai dat nimic.
La aceastǎ întrebare Soarele a rǎspuns:
- Pe voi a fost nevoie sǎ vǎ adun din diferite sisteme solare, ea a venit la mine de bunǎvoie.
Planetele au rămas fără replică iar noua planetǎ, care a fost foarte fericitǎ de atenţia cu care a fost primită.
Soarele a devenit cea mai respectatǎ stea, şi nu a uitat niciodatǎ de unde a plecat.
Bugan Eszter, 15 ani
Colegiul Naţional Bethlen Gabor, Aiud
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Totul îi părea atât de ciudat micii planete (oare mai era mică după cele întâmplate?). În mintea
ei erau atâtea întrebări cărora nu le găsea răspunsul. Privea cu atâta curiozitate la planetele pitice
care orbitau atât de liniştite în jurul ei, nu păreau deranjate de stresul noii lor stele.„Acum sunt
steaua lor, îşi spuse micuţa, dar ele de unde au venit şi ce le-a făcut să mă aleagă tocmai pe
mine?” Atâtea întrebări care nu-i dădeau pace, cu toate acestea ştia ca singurul răspuns o să-l
găsească doar la acele mici „albinuţe” care roiau in jurul ei. Îşi făcu curaj:
‒ Bună! dar nimic... planetele orbitau în continuare. „Dar de ce nu îmi răspund...
‒ Planetelor?... Hei?... „Oare planetele astea nu au cei şapte ani de acasă?”... Planetelor!
Planeta piti..., noua stea, se sperie de propria-i voce. „Ce s-a întâmplat? Nu voiam să sune aşa, dar era mulţumită de faptul că
planetele o ascultară. Se uită lung la micuţele, care acum îi datorau existenţa, observă că erau opt la număr, dintre care trei aveau
aceeaşi mărime, două erau de mărime medie, una roşie şi cealaltă portocalie, iar celelalte trei erau micuţe, dintre care doar una se
vedea că este puţin mai mică decât celelalte, de culoare verde.
‒ Ei, bine? îi întrerupse gândurile una dintre planetuţe.
‒ Mda... Bună! Eu sunt... noua voastră stea ... cred...
‒ Bună! se auzi un cor de glasuri piţigăiate.
‒ Da, într-adevăr, dumneavoastră sunteţi noua noastră stea şi datorită acestui lucru noi ne-am găsit în sfârşit un sistem, spuse cea
mai mică planetuţă.
Planeta era foarte uimită... „dumneavoastră”, acest cuvânt îi atrase atenţia. Ea era atât de respectată? Doar pentru că era o stea
‒ Mă bucur pentru voi că sunteţi fericite, dar... nu apucă să termine propoziţia că planetele începură să spună:
‒ Nu, nu ne alunga, te rugăm! Un cor de voci implorau mila.
‒ Vai, dar nu aş face asta niciodată, doar vroiam să ne tutuim, mi se pare mai normal.
‒ Uffff... , ce uşurare. Dar pe tine cum te cheamă?
‒ Ei, bine... eu nu am un nume, nimeni nu m-a numit nicicum.
‒ Te putem numi noi? Ce zici de SEDNA?
‒ Sedna... dar de unde vine?
‒ Demult... începu o planetă... când eram fiecare pe cont propriu, încercam să ne găsim rostul prin galaxie, să ne găsim un sistem de
care să ne agăţăm, dar nimeni nu ne primea. Atunci eu m-am întâlnit cu o planetă cu puţin mai mare ca mine şi m-a sfătuit să mai
caut şi alte planete de felul meu şi să ne formăm propriul nostru sistem. Din acest motiv vrem să te numim Sedna, pentru că la fel
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cum ne-a călăuzit, ea aşa ne călăuzeşti şi dumnea... tu, spuse cea mai mare dintre planete.
‒ Mulţumesc tare mult! spuse Sedna cu multă mulţumire în ochi. Dar pe voi cum vă cheamă?
‒ Niciuna dintre noi nu are un nume, spuse cea mai mică încercând să mascheze tristeţea.
‒ Nu este nicio problemă, am o lista de nume pentru voi, spuse zâmbitoare Sedna, este de datoria mea, nu?
Sedna începu să le numească de la cea mai mare, dar la cea mai mică nu mai ştia ce nume să-i pună:
‒ Pe tine te voi numi... Mezina, deoarece ea este cea mai mică şi mai tânără, spuse aceasta cu voce tare.
Oare ştiţi cine a auzit-o? Nici nu cred că vă imaginaţi, era tocmai Pluto (o mai ştiţi, cea mai mică planeta din Sistemul Solar, cea mai
rea), care era în trecere pe acolo.
‒ Care este cea mai mică şi tânără planetă? întrebă aceasta cu o intonaţie superioară.
‒ Mezina, dar la ce îţi ajută? întrebă Sedna.
– Păi... mă gândeam că poate... o pot înlocui eu, nu mi-o lua în nume de rău, dar am mai multă experienţă ca ea, eu am trăit multă
vreme în cel mai puternic sistem.
„Am trăit” ‒ această exprimare îi atrase atenţia stelei. „ Plecase din sistem?”
‒ Scuză-mă, tu ai plecat din sistem?
‒ Da... nu-i mai suportam pe pământenii care mă tot puneau ca fiind ceva mai mică şi mai neînsemnată planetă. Aşa că am pornit
să-mi caut un nou sistem.
Mezina, văzând cât de interesată era Sedna de Pluto şi despre faptul că era din acel sofisticat sistem, întrebă:
‒ O să.. să mă în...înlocuieşti?
‒ NU, nu spune prostii. Nu o poţi înlocui pe Mezina, cum nu le poţi înlocui nici pe celelate planete.
‒ Cum vreţi voi, oricum nu vroiam să fac parte dintr-un sistem de planete pitice, unde doar eu aş fi o planetă adevărată.
Auzind cele spuse, Sedna şi-a dat seama că aşa va rămâne mereu... aceeaşi Pluto.
‒ Nu te-ai schimbat deloc.
‒ Ce? Tu de unde mă cunoşti?
‒ Mai ţii minte acea planetă pitică care a dorit să se alăture sistemului vostru şi tu m-ai respins?
‒ NU... nu se poate să fii tu acea planeta, tu... eşti o stea.
‒ Ei bine, eu am fost. Pluto a încercat să îşi retragă cuvintele, dar era prea târziu....
Despre eroii noştri ce pot să vă mai spun pe lângă faptul că s-au numit „Sistemul Sedna” şi dacă n-au murit trăiesc şi astăzi.
Mădălina Danciu, 14 ani
Colegiul Naţional „Avram Iancu”, Câmpeni, Alba
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Devenind „Soare” planeta mică a devenit arogantă şi pusă pe schimbări. Celelalte planete ce se
învârteau în jurul ei au rămas uimite. „Planeta mică” a eliminat-o prima dată pe Saturn din circuit,
pentru felul cum s-a purtat cu ea, apoi a urmat necioplita de Pluto, ca şefa Jupiter sa fie ultima
eliminată.
Dupa ce a eliminat marile puteri stelare, „Planeta mică” se hotarî să numească pe Terra şefă, dar cu
condiţia să distrugă tot ce înseamnă viaţă. Bătrâna Terra, naivă de felul său, acceptă, inconştientă de
ce se va întâmpla.
Doar şase planete au rămas în sistemul solar şi acelea nu foarte mari.
– Terra dragă, cum merge treaba? întrebă cu un zâmbet triumfător „Soarele”.
– Maestre, ştii tu, eu sunt aşa bătrână şi nu prea ştiu să mă ocup de astea, dar ca scap de povara
grea ce mă apasă, aşa-numita „Viaţă pe Terra”, fac tot posibilul ca totul sa fie bine.
„Soarele” nu a mai avut replică şi a căzut adânc pe gânduri în ceea ce priveşte planetele ce se învârt
în jurul său. Toate planetele purtau o folie de protecţie împotriva razelor lui puternice. Soarele a creat
condiţii de odihnă pentru celelalte planete, condiţii ce le distrăgeau atenţia: muzică de toate genurile,
mâncare bună, calculatoare.
Uranus a surzit de la atâta muzică, Marte şi Venus au rămas fără vedere de la calculator, pe când
Neptun şi Mercur nu mai aveau chef de muncă şi erau grele de la atâta mâncare. Doar bătrâna Terra
încă mai era în stare de „funcţionare”. Viaţa de pe Terra se sfârşea, încetul cu încetul. „Soarele” o luase şi el razna, ardea doar
noaptea, iar ziua se odihnea, erau numai eclipse iar ziua pe „Terra” era dată peste cap. Oamenii erau şocaţi de această întorsătură
ciudată a lucrurilor. Nimeni, dar nimeni, nu putea să işi imagineze că planetele s-au certat intre ele.
Dar „Soarele” îşi pierdea lumina. Nemaiavând cine să se rotească in jurul său, el se sfârşea cu fiecare secundă ce trecea. Terra,
observând aceasta, s-a întristat.
A încercat să vorbească cu „Soarele”, dar în zadar, acesta nu mai avea vlagă deloc, se sfârşise, iar Terra se sfârşea şi ea odata cu
dispariţia vieţii, nu mai simţea nimic, nicio durere, ceea ce însemna că şi ea era pe sfârşite. Cele două creiere ale acestei nebuni se
sfârşeau!!!!!
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Deodată, „Soarele” se facu mic de tot, ca la început, devenind iar „Planeta pitică”. Terra începu să se vaite de dureri, „şefa”, Jupiter,
se întoarse iar in jurul vechiului Soare. Totul a revenit la normal, parcă totul fusese un vis, parcă s-ar fi oprit timpul. „Planeta pitică”
se învârtea de colo, colo pentru a-şi căuta loc în jurul Soarelui. S-a oprit aproape de Venus:
‒ Oare de ce cred că voi vorbi cu Terra şi se va întâmpla ceva ciudat, ceva total ieşit din comun? se întreba micuţa planetă.
Deodată o vede pe Terra într-un colţ îngândurată, ca şi cum totul s-ar fi petrecut din nou, doar că de data asta o avea în preajmă pe
Venus. Asta înseamnă că micuţa planetă are o a doua şansă, în ceea ce priveşte viaţa universului.
Se duce grăbită la Venus şi-i spune:
‒ Hei, tu, am auzit ca eşti tare înfumurată, ca toate de altfel. Ce aveţi voi cu planetele mai mici?
‒ Micuţo, ai auzit bine, într-adevar sunt o mare înfumurată, dar sunt aşa din cauză că nu am o prietenă cu care să pot comunica şi
să mă învârt în jurul Soarelui.
‒ Ştii, eu vreau să fiu prietena ta şi să ne învârtim în jurul Soarelui, îi spune bucuroasă micuţa planetă.
‒ Wow, dacă ai şti ce mândră şi fericită sunt că îmi faci onoarea de a fi prietena mea.
Şi cele două au rămas prietene până în zilele noastre.
Adrian Nicolae Dobre, 15 ani
Şcoala cu clasele I-VIII „Grigore Moisil”, Năvodari
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Deși era încă ameţită, era atât de bucuroasă încât mai că plângea de bucurie. După ce s-a dezmeticit, s-a
uitat mai bine la micile planete. Până să apară acest „Soare ”, ele nu mai văzuseră lumină, și trăiseră doar în
întuneric și în frig. Pentru ele era o adevărată minune să vadă acest corp luminos care emană și căldură. Câtă
generozitate! S-au apropiat toate șapte de el, căci atâtea erau, și se învârteau în jurul lui ca niște balerine ca să
vadă cum arată. El se uita foarte atent la fiecare cu un zâmbet larg pe faţa-i strălucitoare. După un timp
spune:
– Salut! Hai să facem cunoștinţă!
Când planetele l-au auzit au luat-o la sănătoasa, dar s-au oprit imediat fiind cucerite de blândeţea din glas și
s-au apropiat din nou de el.
El a încercat încă o dată să vorbească cu ele:
– Bună! Eu sunt Soarele vostru! se prezentă el.
Niciuna nu îndrăzni să scoată vreun cuvânt.
– Haideţi, nu vă fie teamă! Spuneţi ceva!
Una mai îndrăzneaţă începu:
– Ăăă … Eu sunt Malawi și sunt verde, ea este Zomba îndrăgostită de galben, el este Titan îmbrăcat în mov, cele de acolo sunt
Armeda și Hydra înveșmântate în roz, cel argintiu este Pegasus iar creatura albă este Libra, zise ea fără să răsufle
– Sunteţi foarte frumoase și sper că nu vă supăraţi că stau cu voi!
– Nici vorbă! îndrăzni Zomba. Ne bucurăm că avem și noi lumină și căldură. Dar, cum ai ajuns aici?
– Păi povestea mea este tristă și veselă, în același timp
Și începu să le spună întreaga lui poveste. Dură cam mult și planetele se înduioșară.
– Ce poveste tristă ai! glăsui încet Titan cu lacrimi în ochi.
– Așa este. Spuse el. Mi-a fost foarte greu!
– Ei, lasă! Acum ești cu noi și o să fii mereu! strigă Hydra
– Păi, să-ţi spun ceva, îndrăzni Pegasus.
– Hai ,spune!
– Eu vreau să-ţi pun alt nume!
– Chiar aș vrea!
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– Eu vreau să te cheme Ghiocel, interveni Zomba
– De ce? Ce nume e acesta? zbieră Malawi.
– Pentru că e gingaș ca un ghiocel.
– Ce e acela un ghiocel? Vreun soi de parfum pentru scoarţă?
– NU! M-am visat azi-noapte cu o floare pe care o chema Ghiocel.
– Eu știu! O să te cheme Lynx, zise Libra.
– Mie îmi place numele acesta!
– Bine. De acum ești Lynx.
Ei se împrieteniseră foarte, foarte mult. Erau foarte apropiaţi și se jucau zilnic de-a prinselea. Lynx fiind șmecher, când planetele
fugeau, el se stingea și ele nu mai vedeau pe unde să fugă și se ciocneau. Așa se distrau zilnic. Până într-o zi când în timp ce se jucau
au văzut că un alt corp ceresc se îndrepta încet spre ei. Ei au fost surprinși că era o planetă mică la fel ca și ele. Armeda, care era puţin
mai dusă prin spaţiu, s-a repezit spre ea și a început:
-– Bună! Cine ești? Ce ești? Cum te cheamă? De unde vii?
Planeta cea mică, speriată de atâtea întrebări, o luă la fugă.
– Bravo, aiurito! Uite ce ai făcut! sări Pegasus.
– Lasă! spuse Lynx. O să se întoarcă. Știu eu asta.
Şi Lynx avu dreptate. Mica planetă se întoarse imediat ocolind-o pe zglobia de Armeda. Ea s-a oprit în faţa lui Titan care spuse încet:
– Bună.
– Aș putea să vorbesc cu domnul strălucitor?
– Da. Du-te la el.
Planeta se îndreptă spre Lynx, dar se opri de-ndată ce simţi căldură și spuse:
– Ce s-a întâmplat? o întrebă Lynx.
– E prea cald ca să vin mai aproape.
Atunci Lynx mai scăzu din temperatură și atunci mica planetă veni mai aproape.
– Vă rog să mă primiţi în sistemul vostru solar. Nu am unde să merg și mi-e frig.
– Spune-mi, te rog, ceva despre tine.
– Nu știu nimic. Știu doar că îmi trebuie un loc unde să stau.
– Și vrei să stai aici?
– Dacă mi-e permis … Promit să nu încurc pe nimeni!
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Atunci Pegasus sări în sus:
– Nici vorbă! Și așa suntem prea multe!
– Pegasus ,ce e cu tine? zise Lynx. De ce să treacă și această biată planetă prin ce am trecut eu?
-–De fapt cred că ai dreptate. Eu zic să stai cu noi.
-–Vă mulţumesc! zise mica planetă.
– Eu îţi dau un nume frumos. Începând de azi ești Auriga. O planetă cu o familie mare și bună, un nume și o identitate. Ești o
planetă din sistemul nostru solar, zise Lynx.
– URAAA!! au strigat cu toţii
Și au trăit fericiţi pentru eternitate!
Alina Jurca, 13 ani
Școala cu clasele I-VIII Bucea, jud. Cluj
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Planeta Pitică se simţea împlinită. Acum nu mai trebuia să ceară permisiunea altor planete pentru
a se stabili pe o orbita , căci ea era centrul unui nou sistem solar. Planete mari si mici au venit să-i
populeze galaxia. Unele planete şi-au chemat chiar şi suratele, în sistemul Planetei Pitice erau chiar şi
două planete gemene. Toată lumea cânta şi dansa, erau intr-o armonie perfectă. Trecând mii şi mii de
ani, Planeta Pitică şi sistemul ei înaintând în vârstă, erau mai tineri.
***
Însă nu se poate spune acelaşi lucru şi despre planetele din galaxia noastra. Acestea erau tot mai
degradate, tot mai dezintegrate. Acum planetei Saturn i se păreau grele inelele cu care altă dată se
mândrea, iar Pluto obosise să le demonstreze oamenilor ce planeta mareaţă e... şi apropo de oameni,
îi dădeau tot mai multa bătaie de cap Terrei, şi aşa bătrână cum e, nici nu mai are puterea nici să-i
pedepsească .
Într-o zi, sistemul nostru solar a fost invadat de o bandă de planete vagaboande. Expresiile de pe
feţele lor de planete te înspăimânta, atunci când te priveau înlemneai pe loc, iar limba ţi se înclesta în gură. Ele aveau de gând să pună
stăpânire pe galaxia noastră. Iar ele nu vor fi la fel de politicoase precum Planeta Pitică. Aşa că planetele care locuiau în acest sistem
solar de mii... mii? Milioane de ani aveau de ales: ori părăseau galaxia de bună voie, ori... ori erau exterminate. Aşa cum erau unele
planete mai guralive şi mult prea orgolioase, au ales să lupte dar... uitau că ele nu mai aveau puterile de altă dată .
În urma luptei au fost rănite grav două planete, Mercur avea scoarţa terestră jupuită toată, iar Marte avea o gaura care trecea prin
scoarţă şi nucleu. Însă biata Uranus care era mai sensibilă de fel, nu a mai supravieţuit .
Atunci celelalte au bătut in retragere cât de repede au putut.
– Acum, ce facem? Unde mergem? Trebuie să mergem undeva. Doar nu vom rătăci pentru totdeauna prin univers, nu? spuse
Neptun îngrijorată
– De ce nu am face-o? Pare distractiv. Pierdem câţiva ani buni, vizităm mai multe galaxii, şi pe urmă alegem unde vrem să locuim,
adăugă Saturn cu un aer ironic .
Dar Venus o repezi pe Saturn spunându-i:
– Să ştii că nu e cel mai potrivit moment pentu a glumi. E o problemă serioasă. Acum rătăcim prin univers. Nu e ca şi cum ţi-ai
vizita suratele . Nu ştiu dacă poţi înţelege, dar nu e nimic de râs in toată povestea asta.
– Venus are dreptate. Gata cu trăncăneala şi gândiţi-vă la o soluţie, interveni Jupiter.
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***
În timp ce planetele noastre stăteau pe gânduri, Pluto a surprins o familie de planete care păreau că se mută. Li s-a adresat politicos:
– Bună ziua, domnule şi doamnă. Dacă nu sunt prea indiscret, aş putea să va întreb dacă vă mutaţi ?
-– Da ne mutăm, răspunde doamna planetă foarte natural .
– Aş putea să vă întreb unde? întreabă Pluto cu un tremur de sfială în glas .
– Şi eu aş putea să vă intreb de ce ne puneţi toate aceste întrebări, domnule? adăugă domnul planetă cu o voce fermă.
– Mă scuzaţi, nu vreau să vă cauzez probleme. Dacă îmi îngăduiţi am să vă povestesc.
– Vorbiţi! spune domnul planetă.
– Eu şi celelalte planete cu care locuiam am fost invadaţi de o bandă de vagabonzi stelari, care ne-au ocupat sistemul nostru solar. În
încercarea noastră de a-i opri două dintre planete au fost rănite grav, şi biata Uranus a fost ucisă. Acum noi nu avem un loc al nostru
în univers şi ne gândeam că poate acolo unde vă mutaţi ar fi loc şi pentru noi.
– Sistemul solar în care ne mutăm noi e foarte mare, cu siguranţă Planeta Pitica va găsi un loc şi pentru voi, spune domnul planetă
cu blândeţe.
– Planeta Pitică spuneţi? întreabă Pluto cu un sentiment de deja-vu clar exprimat pe faţă. Mă duc să le dau vestea şi prietenilor mei
şi pornim la drum, nu vreau să vă reţinem. Nu ştiu cum să vă mulţumesc că ne ajutaţi.
Pluto le-a dat vestea colegilor lui de galaxie şi au pornit la drum impreună cu familia de planete.
***
Au trecut prin patru sisteme solare. Când în sfârşit au ajuns, s-au dus să ceară permisiunea de a locui în această galaxie. S-au dus săl întrebe pe cel care era centrul sistemului solar. Atunci au recunoscut chipul blajin al micuţei planete care a venit la ei cu mulţi ani în
urmă cu aceaşi dorinţă. Terra intrase in vorbă cu mărita stea:
– Ziua bună, mărită stea! Tu eşti chiar acea Planetă Pitică care a venit acum câţiva ani buni în galaxia în care locuiam pentru a ni se
alătura ?
– Chiar eu sunt, Terra. Explozia provocată de acea rachetă m-a transformat în centrul acestui minunat sistem solar. Dar ce gând vă
aduce pe aici ? întrebă Planeta Pitică zărindui si pe ceilalţi.
-– Mare necaz s-a năpustit asupra noastră ! spune Terra oftând adânc.
Terra i-a povestit tot ce s-a intâmplat, iar Planeta Pitică o ascultă cu atenţie.
– Vrem să ne cerem scuze pentru felul în care ne-am purtat cu tine. Şi să cerem permisiunea de a locui împreună cu tine şi cu
celelalte planete, în galaxia pe care tu o conduci.
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– Desigur că vă permit să locuiţi cu noi. Dar aici există reguli pe care trebuie să le respectaţi.
-Orice ! Facem orice.
– Nu aveţi voie sa fiţi cu nasu pe sus, trişti sau violenţi. Dacă respectaţi aceste reguli toată lumea va fi fericită.
Cei opt nou veniţi au acceptat aceste reguli. Fiecare a primit câte o orbită şi au invăţat de la celelalte planete să întinerească.
Astfel trăiesc veşnic lăsând trecutul deoparte şi începând o viaţă nouă alături de Planeta Pitică.
Ştefania-Alexandra Onica, 13 ani
Şcoala cu clasele I-VIII „Grigore Moisil”, Năvodari
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Planetuţa era fericită că a ajuns chiar ea un punct în jurul căruia să se învârtă toate planetele, dar nu
orice punct ci însăşi centrul unui sistem solar, Soarele. La început ea era foarte emoţionată , dar pe
urmă s-a întristat zicând:
– La ce îmi foloseşte mie să fiu Soarele unui întreg sistem solar dacă nu am nici un prieten? Nici un
satelit care să mă viziteze sau cu care să mă joc, nici o rocă răutăcioasă care ar vrea să ajungă pe
suprafaţa mea.
Tot mai tristă, planetuţa, care a ajuns acum un soare, a început să plângă atât de tare încât lacrimile
au început să îi curgă pâraie pe obraji şi nici căldura ei nu mai putea să evapore aceste lacrimi pline de
amărăciune.
În cel mai îndepărtat colţ al Universului locuia o planetă mică şi întunecată, care a fost alungată la
marginea Universului deoarece nu avea niciun nume. Când a auzit-o pe planetuţa că plânge i-a sărit în
ajutor şi a întrebat-o:
– De ce eşti atât de necăjită? Uite-te la tine ce frumoasă eşti! Eşti un adevărat soare care străluceşte din toată puterea. Auzind acestea
planeta spune:
– Degeaba sunt frumoasă dacă nu am pe nimeni care să îmi fie prieten, cu cine să vorbesc. Nici cel mai mic meteorit nu se apropie
de mine...
– Nu mai fi supărată! Pot să fiu eu prietena ta. Dar înainte trebuie să faci un lucru pentru mine.
– Orice, spune doar!
– Vreau să îmi pui un nume! Ştii... eu am fost alungată, deoarece nu aveam un nume şi eram mereu întunecată.
– Sunt de acord, a zis planetuţa. Dar ce nume trebuie să îţi găsesc? Ce nume vrei? Ţi-aş putea spune Hiperion, deoarece eşti o
planetă puternică şi ai rezistentă.
– Ooo, mulţumesc! E un nume foarte frumos. De acum înainte o să fiu prima planetă a sistemului tău solar.
A trecut timpul, iar prin faţa Soarelui a trecut o planetă foarte strălucitoare:
– Bună! Ce faci ca să străluceşti aşa de tare? Din ce sistem solar faci parte?
– Bună! Eu am o mulţime de vulcani care explodează în fiecare zi, iar lava lor curge peste toată suprafaţa mea. Nu am un sistem
solar şi nimeni nu a vrut nici măcar să-i fiu un mic satelit.
– Foarte trist. Dar dacă vrei pot să îţi dau eu un loc în sistemul meu solar.
– Mulţumesc foarte mult, accept cu plăcere, eşti foarte darnic. Dar de ce faci lucrurile acestea pentru mine?
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– Mai demult am fost şi eu o planetă care îşi căuta locul într-un sistem solar. Dar nimeni nu m-a vrut deoarece nu mă credeau că
sunt o planetă, ci un meteorit mincinos care se credea planetă. Când am ajuns la planeta Pământ am observat că e diferită de celelalte.
Era albastră. Am stat de vorbă cu ea, însă oamenii care o locuiau au crezut că sunt un meteorit care este gata să se prăbuşească peste
ei şi au lansat o rachetă spre mine şi, din nefericire, m-au nimeniri din plin. Nu mai ştiam ce să fac simţeam cum mă sting, dar nu
totul era terminat deoarece la capătul tunelului întunecat în care mă afundam, se vedea totuşi o luminiţă care se făcea tot mai mare.
Dintr-o dată am renăscut şi am devenit Soarele planetelor din jurul meu.
– Foarte interesantă şi tristă povestea ta! Dar unde sunt planetele?
– Păi cum eram o stea nouă, toate planetele au plecat şi nu am mai avut pe nimeni până când l-am întalnit pe Hiperion care este un
foarte bun prieten.
– Nu-mi dai un nume!
– Aşa este! Am să te numesc Vulcano datorită vulcanilor tăi.
– Mulţumesc! Pot să te mai rog ceva?
– Vezi tu… eu sunt o planetă mai mică şi de unde vin eu mai sunt două planete care nu au casa lor. Nu ai putea să le găseşti şi lor
un loc în sistemul tău solar?
– Ba da! Avem destul loc şi pentru ele.
Apoi Vulcano a mers şi le-a chemat şi pe celelalte planete cărora Soarele le-a dat câte un nume. Pe prima a numit-o planeta Roz
datorită dungilor ei rozalii, iar pe a doua planetă a numit-o. Acum sistemul Soarelui era format din planeta Hiperion, planeta
Vulcano, planeta Roz şi planeta Ra.
Şi aşa planeta care nu avea loc în nici un sistem solar, a devenit ea însăşi Soarele unuia.
Cătălina Popşor, 16 ani
Liceul „Axente Sever”, Mediaş
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Planeta pitică era nespus de fericită. ,,Ea, cea mai neînsemnată dintre planete, o planetă care nu avea nici un
rost si nimeni nu o băga în seamă, a ajuns așa de importantă?”
,,Oare ce am făcut ca să merit o așa mare cinste?” Și ea strălucea fericită, iar in jurul său dansau pline de
energie și entuziasm patru planetuţe drăguţe și dornice să joace un rol in Univers.
Astfel noul sistem solar format dintr-o biată planetă pitică fără rost care acum devenise o stea super
strălucitoare și cele patru mici corpuri cerești au hotărât să formeze un consiliu pentru a da numele noului
sistem solar cât și numele fiecăreia dintre ele.
După lungi deliberări și idei contradictorii s-a ajuns la un consens:
– Sunteţi curioși să aflaţi cum se numeau planetele impreună cu steaua lor? Ei bine,vă voi spune pentru a nu prelungi suspansul.
,,APOLO” – acesta este numele noului soare, și s-a ajuns la acest nume pentru că Apolo înseamnă ,,soare strălucitor”. Acest nume a
fost ales de cele patru corpuri cerești micuţe.
Noul Apolo s-a bucurat foarte mult deoarece supusele sale îl apreciau, dar acest lucru nu l-a făcut să-și ,,piardă capul” și să se
mândrească, deoarece din experienţele pe care le avusese în Calea Lactee învăţase că atunci când cineva se crede superior reușeste cu
ușurinţă să jignească și să umilească pe cei din jurul său. Așa că noul soare, Apolo, le mulţumi respectuos şi încă o dată le-a apreciat
afecţiunea pe care o aveau faţă de el.
Acum cele patru micuţe planete, pline de nerăbdare roiau in jurul lui Apolo așteptând să audă numele care fusese ales de stea
pentru fiecre dintre ele.
– Tu, prima planetuţă din sistemul meu, te vei numi ,,Ceres”.
– Ce semnificaţie are acest nume?
– Ceres, tu vei fi o planetă cu anotimpuri,cu peisaje frumoase și multe flori.
– Deci voi fi o planetă plină de viaţă? (sări in sus de bucurie Ceres).
Apoi liniștită și timidă, următoarea planetă aștepta…
– ,,Angerina”, te vei numi.Vei fi o planetă tăcută si liniștită.
– Multumesc, Apolo.Cred că mă caracterizează acest nume.Pe suprafaţa mea e multă liniște și relaxare.
– Voi două, ultimele planete ale mele,vă veţi numi ,,Lares”şi ,,Penates”. Voi veţi fi ocrotitorii Terrei, pentru că această planetă a fost
prietenoasă cu mine când eram în Calea Lactee.
- Mulţumim, vom face tot ce putem să ajutăm Terra.
Apoi noul sistem solar s-a întitulat ,,Calea Magelanilor”.
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Planetele pitice au muncit din greu pentru a avea un sistem solar frumos, iar acum erau fericite şi gravitau cu bucurie în jurul lui
Apolo.
Apolo aproape că uitase experienţele urâte prin care trecuse în Calea Lactee. Acum era stăpân și avea armonie deplină în Calea
Magelanilor.
Dar într-un timp, nu se știe cât trecuse de când fusese expulzat din acel sistem solar, se auzi un zvon precum că bătrâna planetă
Terra era într-un mare pericol.Oamenii care o populau deveniseră foarte insensibili și nerecunoscători. Uitaseră cât bine le făcuse
Terra: aveau hrană, peisaje frumoase, resurse naturale. Oamenii nu mai aveau grijă de bătrâna planetă. Începuseră să o suprasolicite.
Extrăgeau zăcăminte naturale în exces, tăiau copacii uitând să planteze alţii în loc, aruncau gunoaiele in râuri, mările erau pline de
petrol deversat de diverse vapoare.
Și mașinile, aceste mici invenţii care au fost fabricate pentru a ajuta omul, acum au devenit nocive datorită noxelor pe care le
emiteau motoarele lor supraturate. Stratul de ozon al Terrei se împuţina tot mai alarmant, riscând ca toate fenomenele naturale pe
care Creatorul le setase ca pe un ceas perfect,începuseră să devină anacronice.
Astfel se zvonea de inundaţii, alunecări de terenuri, seisme puternice, uragane distrugătoare.
Apolo a devenit foarte trist. El o iubea foarte mult pe bătrănică. Ea fusese cea care i-a dat un sfat bun și a fost gata să-l ajute. Acum și
Apolo trebuia să facă ceva pentru ea. El și-a trimis mesagerul la cea mai apropiată planetă din sistemul său solar să le dea această
veste și celorlalte planete.
Astfel Calea Magelanilor s-a strâns într-un nou consiliu pentru a vedea ce e de făcut. Apolo hotărî:
– Tu, Ceres, vei ajuta pământul primind o echipă de astronauţi care te vor explora si vor învăţa noi metode de a cultiva solul.
– Tu, Angerina, le vei arăta oamenilor înţelepciunea și calmul tău, pentru ca ei sa fie mai întelepţi.
– Voi, Lares si Penates, veţi da din stratul vostru de ozon, pentru ca Pământul să-și refacă acest înveliș deosebit de important pentru
el.
Micuţa stea era bucuroasă deoarece ea împreună cu sistemul său solar puteau ajuta Pământul.
Acum așteptau ca cineva sa vină să le ceara ajutorul.
Lucas-Raul Roșu, 11 ani
Năvodari, judeţul Constanţa
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Era o sferă strălucitoare. Singura stea suficient de apropiată de Pământ.
Pitica străbătută de un fior năvalnic, nu realiza că izvorul suferinţelor sale se preschimbase într-un izvor de
bucurie. Simţea că, în afară de blânda forţă care îi călăuzise paşii până aici, mai exista o forţă brutală care nu-i va
aduce liniştea smerită pe care o dorea.
Acum, când nu trebuia să mai rătăcească prin univers în căutarea unei orbite sau a unui nume, pentru că în
sfârşit îşi găsise menirea, avea impresia că se afla pe culmi demne de invidiat.
‒ Hei, pitico! Dar tu de unde ai apărut?
,,Auzi ce întrebare!’’, gândi planeta pitică, care se transformase de curând în Soare. Aşa că nici nu catadicsi să-i
răspundă. Apoi, îşi aminti că figura respectivă era nimeni alta decât ,,măreaţa planetă cu inele’’, era chiar Saturn.
‒ Auzi, cum îţi permiţi să mă faci pitică? – se înfurie pitica. Arăt eu a planetă micuţă?
‒ Îmi cer scuze! Nu am vrut să vă jignesc, nu asta a fost intenţia mea! îi spuse Saturn când simţi acea căldură
puternică ce îi străbătea puternic, dar încet corpul.
Era miez de noapte, când toată lumea dormea, doar planeta pitică care era acum centrul unui nou sistem solar, nu îşi găsea visele.
Dintr-o dată zări în depărtare o luminiţă rătăcitoare, era Blabb, un sol al unui tărâm magic. Acesta era însoţit de un piticuţ cu joben
roşu, Lic-Lac, care călătorea cu melcul său de curse, de spiriduşul nopţii, Wish-Luck, care călătorea cu liliacul său şi de uriaşul
mâncător de pietre, Scorpion, care venea pe o bicicletă. Toţi patru păreau pierduţi în spaţiu. Iar la intrebarea pusă de Soare, adică de
planeta pitică, cei patru calatori încercau să-şi ascundă emoţiile care îi stăpâneau:
‒ Vă salut cu respect. Cu ce ocazie pe aceste meleaguri? îi întreabă
Soarele care era asemeni unui leu coborât din Infern.
‒ Noi... noi... suntem în căutarea Fanteziei care este în primejdie, şi ne
gândeam că poate tu, care eşti atât de sus şi vezi totul, ai putea să ne ajuţi? îndrăzni să întrebe piticuţul cu joben roşu, Lic-Lac.
‒ Sincer, nu pot să vă ajut, pentru că şi eu sunt nou pe acest tărâm.
Apoi planeta pitică le istorisi păţania prin care trecuse, aceştia rămaseră uimiţi când aflară cât de ostile fuseseră cele noua planete cu
ea.
‒ Însă, aş putea să vă ajut cu ceva, reveni pitica.
‒ Da, cu ce anume?
‒ Păi, ce aţi zice dacă am încerca să căutam împreună Fantezia, pentru a
o salva din primejdie? întrebă pitica cu o nota de provocare.
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‒ Ar fi perfect, răspunseră cei patru.
La o săptămână de la plecarea lor, ajung în Grădina-Labirint, de unde reuşesc să iasă abia peste două zile. După ce trec de munţi de
argint, unde de abia reuşesc să îl clintească din loc pe Soare care nu se mai putea dezlipi din faţa imensei oglinzi de argint, care se
asemăna cu o imagine lunară, ajung la Turnul de Fildeş unde locuitorii acestui turn prindeau şi strângeau lumina stelelor, din ea
făcând minunate obiecte împodobite. În acest loc, Soarele nu a pătruns de teamă să nu rămână fără mirifica sa strălucire, însă, lumina
pe care o răspândea i-a uimit pe locuitorii regiunii încât aceştia au încercat să-i fure lumina, din păcate, nu au reuşit deoarece cei cinci
prieteni au fugit cât au văzut cu ochii.
Ajunşi în Câmpia Înaltă, au descoperit un tărâm cu totul şi cu totul diferit de tot ceea ce văzuseră până atunci. Aici trăiau oameni cu
pieile verzi, care aveau părul negru-albăstrui, lung şi uneori împletit în cosiţe, pielea le era de culoare verde ca cea a măslinilor. Aceşti
oameni duceau o viaţă liniştită şi cumpătată.
De la aceştia au aflat că Fantezia se afla în pericol datorită faptului că nişte oameni noi veniţi de pe alte tărâmuri doreau să distrugă
acest loc pentru a descoperi misterele ascunse ale Universului. Totodată au aflat că Fantezia se afla în Ţara Pomilor şi că poate fi
salvată din primejdie doar dacă reuşesc să găsească talismanul sau giuvaierul numit Anhi, acest talisman se pare că avea puteri
misterioase, deşi nimeni nu ştia ce fel de puteri. Numele acestui talisman însemna ,,Strălucire’’.
Ajunşi la locul respectiv, neştiind faptul că cine ajunge aici poate fi vrajit de cântec, ispita a fost foarte mare, însă datorită ambiţiei,
au reuşit să treacă cu bine şi peste această încercare.
Aici l-au întâlnit pe Arx, un maestru vestit al magiei, care era înzestrat cu puteri supranaturale şi vedea totul până în cel mai
îndepărtat sau adânc loc. Acesta le spune unde pot găsi talismanul mult căutat, însă de nimeni găsit până atunci, însă în schimbul a
puţină strălucire de la Soare, bineînţeles. De dragul prietenilor, Soarele făcu şi acest sacrificiu, spunând că:
‒ Prietenii sunt un dar unic în viaţa fiecăruia dintre noi, oricum, sunt prea strălucitor! Iar în acel moment deveni mai puţin
strălucitor.
Cei cinci prieteni au fost nevoiţi să treacă prin multe primejdii până să ajungă la talisman. Acest talisman era păzit de un bivol care
era treaz tot timpul, liliacul lui, Wish-Luck, i-a pus acestuia o licoare în apa pe care acesta obişnuia să o bea înainte de lăsarea serii. De
îndată ce bivolul a băut apa, a căzut într-un somn adânc, astfel drumul către talisman rămase liber. Dupa ce au furat talismanul, s-au
îndreptat cu paşi repezi către Fantezia.
La intrarea în cetate se aflau doi dragoni care păzeau incinta acestui loc,cu ajutorul talismanului au trecut de aceşti fioroşi dragoni.
‒ În sfârşit, ajunşi la locul adevărului! spuse Scorpion.
‒ Era şi timpul, după cât efort am depus, adăugă Soarele.
După ce au trecut de cele trei porţi fermecate, prietenul de suflet al celor patru călători, adică Soarele‚ începu a emana o căldură şi o
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lumină atât de puternică, încât o parte din cei care puseseră în primejdie Fantezia se topiră pe loc, abia o parte reuşiră să fugă. Astfel
Fantezia fusese salvată de către Soare.
În decursul îndelungatei călătorii, cei cinci prieteni, atât de diferiţi unul de celălalt, s-au legat într-o strânsă prietenie, rămânând şi
mai târziu tot împreună.
Întoarsă din călătorie, planeta pitică şi-a reluat vechea viaţă, alături de celelalte planete pe care le considera ca şi nişte surori pentru
ea. Călătoria cu cei patru năzdrăvani a făcut-o să îşi dea seama că prietenii sunt cel mai de preţ cadou al vieţii.
Mădălina Toma, 17 ani
Colegiul Naţional „Avram Iancu”, Cîmpeni, Alba
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Culorile viitorului
În anul 7.899.987, a şaptea eră, pe planeta Papepi, bunicul Pape se uita la poze cu micul Pi.
Bunicul Pape într-o seară din anotimpul al treilea al anului de 7 zile se hotărăşte să-i spună o poveste
micului Pi. Acesta se aşează pe genunchii bunicului şi se uită împreună la pozele din tinereţe.
– Uite, aici sunt eu când eram de un gri deschis, era tocmai înainte să mă hotărăsc să plec în
vacanţă pe planeta aia ciudată plină de lucruri şi de culori diferite, numai albastre nu.
– Bunicule, uite, „chestii” albastre!
– Da, Pi, ăla e ceva pe care ei îl numesc Ocean, dar vezi tu... aşa m-am bucurat şi eu când am aterizat în imensitatea asta albastră. Dar
am descoperit că tot albastrul la ei se termina în galben, apoi în gri şi apoi cresc nişte „chestii” uriaşe şi pătrăţoase. Nu e ca la noi, ei nu
ştiu să aprecieze albastrul. Ei au ajuns să nu îl mai vadă cum îl vedem noi. Când am ajuns pe galbenul lor, toţi erau aşa de maronii şi mam uitat la mine şi mi-am zis că îşi vor da seama că nu sunt unul de al lor, şi am început să păşesc încet, dar tălpile mă ardeau şi era
îngrozitor de cald. Mă tot uitam care dintre ei mă va recunoaşte, dar nimeni nu zicea nimic. Mergând am ajuns în gri. Acolo am văzut
cum părul lor e roşu şi ridicat, lacătele, pe care noi le punem să decorăm uşa, ei le pun pe pielea ciudată pe care o au .
– Şi, cum, bunicule... nimeni nu şi-a dat seama?
– Nu. Pentru că eram unul de-al lor. În loc de maroniu cu roşu eram albastru. Nimic ieşit din comun.
Acum, eram fericit că puteam să am plimb în voie. M-am dus şi am luat fructe colorate, nisip, mare, aş fi luat şi cer şi soare dar nu
ajungeam la ele.
De fapt, vezi tu, planeta noastră era lipsită de culoare şi Pupu, conducătorul de atunci, m-a trimis să caut culoare şi să o aduc şi la noi.
Eu eram agent sub acoperire şi misiunea mea era să mă duc şi să caut o planetă colorată din care să pot lua toate culorile şi să le
aduc acasă.
Aşa că am luat aspiratorul de culori „de ultima generaţie” şi am început să strâng culori. Pentru că nu reuşeam să găsesc cele trei culori
din care se compun toate: albastru, roşu şi galben.
Până la urmă am reuşit să găsesc un dispozitiv care folosea aceste culori şi cu ajutorul magicului aspirator să încerc să le aduc
acasă. Numai că în drum spre navă, m-a lovit una din cutiile lor de metal şi mi-a distrus aspiratorul.
Cum stăteam jos înconjurat de culori amestecate am văzut în faţa mea o vitrină cu o reclamă la ultima generaţie de sprintere de
mare viteză, unde se prezentau patru flacoane tocmai cu culorile mele.
Aşa că am intrat prin televizor în reclama respectivă, am luat culorile şi am fugit cu viteza luminii.
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Aşa avem noi acum culori, nepoate!
Bunicul se uită către nepot şi vede că acesta a adormit:
– De nepoate, tu eşti fericit... ai televizor în culori, nu ca mine la vârsta ta. Eu, eu vedeam totul alb-negru.
Când o să mai creşti, o să-ţi dau şi steluţa aceea multicoloră, pe care o am de la bunicul...
Cătălin Badea, 12 ani
Şcoala nr. 156, Bucureş
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O stea răcită
Oricare fiinţă, mică, mare, tânără, bătrână poate deveni ceva special, exact ca-n cazul Planetei pitice, pe care
nimeni nu a respectat-o şi nu i-a dat puţină atenţie, decât planeta noastră Terra, iar datorită oamenilor care
au încercat să se apere, a ajuns sărăcuţa de ea, un soare a câtorva planete micuţe.
După ce micuţa noastră planetă şi-a revenit puţin, căci de bucurie şi uimire aproape a leşinat, a apărut prin
zonă un virus, numit CPHD. Era ceva în gen de gripă porcină, doar că era gripă de cometă. Soarele nostru s-a
îmbolnăvit de acest virus. Planetele din jurul ei şi-au dat seama că ceva nu este bine:
– Ce se întâmplă cu soarele nostru ? întrebă Sama, una dintre planete.
– Este cu mult mai fierbinte decât trebuie, zise Cardo, cea mai mare planetă.
– Eu cred că e răcită, prin zonă circulă un virus de cometă, spuse Zapa.
Să vă lămuresc puţin, sunt cinci planete care se învârt în jurul Soarelui pitic: Sama, Cardo, Zapa, Miji şi Arpo (cea mai mică dintre
ele).
Planetele îngrijorate au chemat un medic, pe Jojo, o stea roşie, i-au spus ce se întâmplă, iar acesta l-a consultat şi a spus:
– Soarele vostru are gripă de cometă. Trebuie tratat, dar va trebui să vină cu mine în galaxia Medicilor.
– Dar nu poate să plece. Cine ne va încălzi ? întrebă Miji.
– Altfel, se va stinge.
– Nu se poate, spuse Sama speriată .
- Va trebui să vină cu mine, zise doctorul nostru, Jojo.
A doua zi, doctorul, a venit din nou în vizită la Planetele pitice:
– Bună, tuturor! Am vorbit cu ceilalţi medici şi au spus că nu mai au medicamente destule pentru steaua voastră. Va trebui să
meargă unul dintre voi în galaxia Mataston şi să-mi aducă praf de Stele Medicale, apoi voi toţi veţi veni cu mine în galaxia Medicilor.
– Dar, domnule Jojo, nu aţi putea dumneavoastră să mergeţi în acea galaxie? întrebă Zapa.
- Dragilor, aş vrea eu, dar am aproape două sute de stele bolnave, care au tot felul de boli.
– Păi… cine va merge ? Eu nu, fiindcă nu pot să stau singură nici o secundă, dar atâta timp... zise Cardo.
Toata ziua sărăcuţii de ei au încercat să se înţeleagă cumva. Toţi, în afară de Arpo, el era întotdeauna supărat şi nu vroia să
vorbească cu nimeni, dar în acea zi îi veni o idee „Dacă aş merge eu ? Aş fi un erou şi m-ar băga şi pe mine în seamă, ceilalţi.”
– Vreau eu să merg! spuse Arpo tare, tare bucuros.
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- Tu? zise pe un ton răutăcios Miji. Tu...? dar eu vreau să merg şi în plus tu, n-ai experienţă, de fapt, eşti o planetă atât de pitică în cât
de abia te mai zăresc!
Arpo, jignit, se întristă şi se îndepărtă cât putu de Miji. Între timp steaua bolnăvioară se gândi ce-i de făcut, pentru a-i împăca pe cei
doi şi găsi o soluţie. Cel mai bine era să-i trimită pe amândoi, astfel se vor împăca, iar atunci va primi şi ea medicamentul.
- Aş avea eu o idee, spuse steaua pitică. Dacă ar merge voi doi împreună?
- Nu, nici vorbă! strigă cât putu de tare Miji.
- Te rog, Miji, haide... pentru mine. Nu vrei să mă însănătoşesc?
- Bine, fie ce-o fi.
Şi cei doi au pornit. Miji era în faţă, bietul Arpo se simţea un pic cam ciudat. Jojo le-a dat o hartă pentru a nu se rătăci, dar uită un
amănunt. Pe hartă erau două drumuri, unul mai lung, dar cu câteva steluţe desenate pe lângă el şi unul mai scurt cu un „X”, tot lângă
el. Miji, foarte hotărâtă, spuse :
– Nu am chef să merg atâta, vom merge pe drumul mai scurt!
– Calea mai lată, prin care poţi trece uşor este întotdeauna cea greşită, deoarece treci uşor prin ea, dar la capăt te aşteaptă ceva
înspăimântător. Dar dacă mergi pe calea cea strâmtă, vei trece mai greu, dar la capăt vei găsi ceea ce cauţi, spuse cu o privire
melancolică planeta cea mai mică, dar cea mai înţeleaptă, dintre cele cinci.
– Ce tot spui acolo... Pun pariu că acum îţi înveţi lecţia pentru şcoală, dar nu vezi că e vacanţă. E vară şi totuşi tu ţi-ai luat pe tine
vreo trei cojoace. De ce ?
– Pentru că între galaxia noastră şi galaxia Mataston sunt două galaxii, în care vara este la fel de frig ca iarna.
– Bine, dar de unde să ştiu eu. Nu mi-am învăţat lecţia la geografie niciodată pentru că nu îmi pot da seama ce înseamnă toate acele
cuvinte. Şi din această cauză o să îngheţ de frig...
– Trebuie să ai încredere în tine. Dacă vrei, îţi voi împrumuta eu un cojoc.
– Nu am nevoie. Uite, pe hartă scrie că, dacă o luăm pe drumul scurt, trecem mai întâi printr-o ploaie fierbinte de asteroizi şi apoi pe
lângă o stea care are treizeci de mii de grade, într-un cuvânt „căldură” !
- Nu, stai!
Prea târziu, Miji încăpăţânată o şi zbughi din loc. Arpo, zărind-o cu greu, zbură repede către aceasta, care era deja sub ploaia de
asteroizi. Cele două se izbiră şi cu o viteză, greu de spus în cuvinte, au zburat spre capătul acelei galaxii, spre următoarea. Acolo s-au
oprit şi s-au trezit cu o stea gigantă în spate. Era o căldură insuportabilă. Au luat-o la fugă sau, în cazul lor, la zbor.
Până la urmă cele două au ajuns în galaxia Mataston, dar acolo i-a mai aşteptat un pericol, o gaură neagră. La şcoală cele două
planete micuţe au învăţat despre cum să oprească o gaură neagră. Arpo, tare, tare încrezătoare făcu tot ce i-a învăţat profesorul, astfel
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cele două au oprit gaura neagră şi au luat de la un medic priceput Praf-de-Stele-Medicale.
Cei doi au ajuns acasă în galaxia lor, cu bine. Toate planetele şi Jojo aplaudau. Ele credeau că Miji este eroina. În acel moment ,Arpo
se întristă tare, dar Miji le povesti tuturor cum Arpo a salvat-o de trei ori. Acesta a fost propus pentru a deveni un mic şef, peste cele
patru planete. El acceptă bucuros. Cu toţii au plecat spre galaxia Medicilor, iar soarele celor cinci şi-a revenit.
Şi astfel, s-a mai împlinit un vis. Cum spuneam, oricine şi orice, poate deveni cineva sau ceva special, important. Fiecare fiinţă are
ceva special în interior. Chiar dacă unii suntem mai urâţi pe dinafară, ce e în interior contează imens.
Aurica-Iuliana Bledea, 11 ani
Liceul Teoretic „Regele Ferdinand", Sighetu-Marmaţiei.
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Da! Planeta Pitică făcea parte dintr-un necunoscut sistem solar! Şi pe deasupra era şi regina acelui sistem
numit Planetomic. Pentru a-şi arăta supremaţia, deşi era încă supărată pe Jupiter şi pe Saturn (care o luaseră
în râs pentru… dimensiunile ei insignifiante), a hotărât că merită să mai facă o vizită sistemului nostru solar.
În drum, s-a oprit la un fast-food intergalactic unde a luat masa (a mâncat de toate cu lăcomie! doar era…
Pitică, nu? şi chiar dorea să mai prindă ceva rotunjimi pe ici pe acolo…). În zece minute, se afla deja în
autopiticobuzul care circula cu viteza luminii. Aici, nefiind aglomeraţie, a… profitat şi s-a aşezat pe două
locuri. Chiar şi aşa stătea cam înghesuită! A avut nevoie de mai multe centuri de siguranţă pentru a se fixa
de scaunele... cam neîncăpătoare („-Uf, promit că, dacă ajung cu bine, nu voi mai mânca aşa mult niciodată!”). Din fericire pentru
stomacul ghiftuit al Piticei, până la staţia terminus – Calea Lactee, autopiticobuzul făcea doar două opriri.
La prima, a urcat o planetă nu mult mai voluminoasă decât Planeta Pitică, dar foarte fiţoasă. Era Pluto şi, aţi ghicit, dorea – trufaşul!
-– să stea chiar pe locurile Piticei! Când s-a apropiat însă, Pluto (cum altfel!?) aproape a fost pârjolit de căldura emanată de Pitică!
Şi… cu coada între picioare, a bătut în retragere, umilit şi deloc trufaş. Din acel moment Pitica a câştigat respectul lui Pluto şi al
celorlalţi pasageri.
La a doua oprire, a urcat Comimica, o cometă minusculă şi pusă mereu pe şotii. S-a aşezat (mai încape vorbă? doar aveau cam
aceleaşi dimensiuni!) chiar lângă Planeta Pitică şi s-au împrietenit repede. Din păcate, nu şi-a legat corect centura de siguranţă şi…
vai!... a zburat prin hubloul de reciclare a aerului! Când şi-a terminat învârtirea, i-a venit inima la loc! Ajunsese exact unde-şi dorise:
între două comete de mărimea sa. Pitica a fost nespus de încântată văzându-şi tovarăşa de călătorie (îi urmărise cu sufletul la gură…
rotaţiile dezordonate!) sosită în bune condiţii la destinaţie… şi s-a trezit iarăşi singură pe două scaune.
Fiind nou, autopiticobuzul a cam depăşit (se îmtâmplă şi pe la ei!) viteza legală. Supraveghetorul de serviciu al drumului spre Calea
Lactee a intervenit prompt blocând automat înaintarea. Amenda? Şapte sute de „cipuri” de siliciu (căci erau tare greu de găsit pe
acolo!)… alfel riscau să le fie confiscat mijlocul de transport şi, evident, să rateze staţia terminus… Ok, dar… şapte sute?
Pasagerii, aşa cum vă spuneam, cam puţini, abia au strâns şase sute nouă zeci şi nouă de „cipuri”. Pitica trebuia să-l ofere pe al
şaptesutelea, dar – disperată – a constatat dezastrul: le folosise pe toate!!! S-a ridicat din scaun şi i-a propus Supraveghetorului să îi
dea în schimb… un „circuit integrat”, gata confecţionat (îl avea la ea, nu pentru orice eventualitate, ci ca să îşi pună în funcţiune
robotul ce urma să o preia la sosire!). Mulţumit, Supraveghetorul deblocă autopiticobuzul…
Ca să vezi! Pitica, tocmai ea, îi salvase... Şi, drept răsplată, ea primi în dar (chiar din mâna lui Pluto!) cele şase sute nouă zeci şi nouă
de „cipuri”. Neavând ce mai face cu atâtea – se apropiau de casă! – generoasă, Planeta Pitică a împărţit în stânga şi în dreapta o mare
parte din ele. I-au mulţumit şi „s-au ospătat” refăcându-şi forţele...
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Nu după multă vreme, ajunşi în sistemul nostru solar, Pluto o invită pe Pitică să se rotească împreună, pentru veşnicie, pe orbita lui,
dar aceasta îl refuză şi îşi continuă drumul până la Saturn. Trebuia să îl avertizeze că Soarele va dispărea! Şi Saturn n-a crezut-o şi a
rămas cu ochii (încă!) în soare. S-a dus şi la Jupiter şi, îngrijorat (căci auzise toată tărăşenia), acesta a abordat-o direct:
Am auzit că Soarele va dispărea. Vrei să mă încălzeşti tu ?
***
Curând, toate planetele se rugau de Planeta Pitică să fie Soarele lor.
Le-a refuzat, însă, politicos, pe toate şi s-a îndreptat spre bătrâna Terra – pe care nu o mai vizitase demult şi căreia, la ultima vizită,
îi promisese o proteză dentară. Acum i-o adusese şi Terra părea din nou fericită. Invidioase pe fericirea ei, vecinele Jupiter şi Saturn se
prefăcură a fi şi ele bătrîne şi îi cerură Piticii :
– Te rugăm! Adu-ne şi nouă „cipuri” de mâncare de la fast-food-ul intergalactic!.
Nu le-a reuşit! Pitica nu s-a lăsat păcălită!
A rămas să o îngrijească pe Terra…
Şi, când s-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple (Soarele a dispărut de-a adevăratelea! nu şi-a luat concediu – aşa cum crezuseră
Jupiter şi Saturn), iar Terra s-a cutremurat de groază că îşi pierde oamenii, Pitica, miloasă, a luat locul Soarelui şi oamenii au fost
salvaţi.
Andrei Constantin Diaconu, 11 ani
Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, Rm. Vâlcea
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Aventurile lui Movgiga în sistemul Piticosol
Într-o zi celestă a sistemului Piticosolar a venit în vizită o planetă de mărimi colosale. Ei bine,
după spusele celor din Piticosistem, planeta era mare, cu dâre roz.
Gravită direct spre Piticosoare, căci în Piticosistem asta era denumirea fostei stele pitice.
Planeta mov zise .
‒ Sunt o planetă pitică şi aş dori să orbitez în sistemul vostru solar. Aş putea?
Desigur că în celelalte sisteme era o planetă pitică, dar aici era o planetă gigantică.
‒ Bineînţeles! Cea mai mare atracţie a Piticosistemului vei fi tu. Dar nu cred că te va deranja. Nu ?
‒ Deloc! Dar la ce planetă credeţi că ar trebui să merg pentru a orbita alături de dânsa?
Piticosoarele era deja o stea bătrână:
‒ Hm, nu prea ştiu. De când sunt eu stea, nu au mai fost altele aşa de ciudate, decât în zilele de azi. Sunt aşa de bătrână, încât nici
chiar eu nu mai ştiu câţi ani am!
‒ Voi avea un nume, dacă vreau?
‒ Da, un nume năstruşnic, sonor şi tu cred că vei fi, hm... hm... Movgiga!
‒ Oh, mulţumesc! Minunat nume pentru o planetă ca mine!
Movgiga porni la drum. Prima planetă întâlnită era albastră.
‒ Scuzaţi-mă, sunt o planetă gigantă şi m-am gândit că aş putea orbita cu dumneavoastră. M-aţi lăsa?
‒ Desigur. O mare cutie de speranţe m-a crescut când eram mică. Te voi lăsa când va ploua şi va ninge cu meteoriţi de ciocolată
selenară. De ce să nu mă mut din galaxie? Nu dau pomană la planete gigante!
Săraca Movgiga fugi de acolo. Ajunse lângă o planetă galbenă.
‒ Sunt o planetă cu multe calităţi morale. Credeţi că m-aţi lăsa să orbitez cu dumneavoastră?
‒ Nu te aud, sunt un pic surdă!
‒ Am spus că sunt o planetă cu multe calităţi morale şi dacă aş putea orbita cu dumneavoastră! urlă planeta gigantă.
‒ Hoo, nu trebuie să urli şi nu am pizza!
Următoarea planetă era măricică, dar cam jumătate din planeta gigantă, ei bine, aceasta fredona o melodie de-a lui Michael Jackson.
Giganta Movgiga credea că era un pic nebună, căci cânta o melodie de pe Pământ, din secolul douăzeci şi -să mai ştiţi ceva- era o
melodie de dragoste.
‒ Tare muzica! Ce mai ştii să cânţi?
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‒ Pop şi rock, toate sunt de pe pământ.
‒ Şi mie îmi place, dar aş putea orbita cu tine? Pe aceeaşi orbită muzicală plină de note.
‒ Ei, eşti o planetă care mă flatează, te voi lăsa. Dar mai întâi, pentru ca totul să fie în echilibru, trebuie să cunoşti şi celelalte planete.
‒ Bine. Pa! zise planeta veselă că acum va avea o orbită.
Movgiga plecă să vorbească cu celelalte planete.
Prima planetă era roz şi cu cratere din care ieşeau bulbuci coloraţi.
‒ Tu eşti o planetă frumoasă! Cum te numeşti?
‒ Morgina! Şi chiar crezi că sunt drăguţă?
‒ Da!
În acel moment, Morgina se întoarse cu faţa, era verde, cu acnee meteorică pe faţă.
‒ Atunci de ce nu vii să orbitezi cu mine?
‒ Ah, păi am treburi! Pe curând!
‒ Pa! zise planeta.
Movgiga porni prin sistemul Piticosolar şi dintr-o dată văzu cum o droaie de meteoriţi gigantici treceau, în culori pastelate, prin faţa
următoarei planete. Pe ei scria: Promod, Oviesse, Zara, Mango, Terranova, Kenvelo, Calliope, New Yorker, Sephora, Meli Melo,
Converse, Lacoste, Sprider şi mulţi alţii, la fel de pompoşi şi de fiţoşi, cărora nu le mai putu citi numele.
Cel mai mare dintre meteoriţi, care era în frunte, zise:
‒ Suntem de pe Pământ şi vrem să spintecăm orice planetă care nu este la modă şi care nu ia în seamă şi nu respectă cu stricteţe
trendurile actuale.
Săraca Movgiga fu potopită de toţi meteoriţii. Când au plecat, era destul de bine, dar cu respiraţia întretăiată. În acel moment fugi
către planeta frumoasă, la care voise să ajungă.
‒ Salut! Ce mai faci? zise Movgiga.
‒Bine, dragă! Arăţi super! De unde ţi-ai luat hainele? De la Superplaneta? Şi eu mi le cumpăr de-acolo. Mergem la cumpărături?
Movgiga zise:
- Mda! Când?
-Acum! Hai, dragă!
‒ Scuze, dar sunt chemată. Pa, pupici!
Movgiga porni spre planeta care o primise să orbiteze împreună şi zise:
‒ M-am acomodat. Acum pot să stau locului şi să orbitez?
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‒ Da.
Iar de atunci, Movgiga îşi găsi în Piticosistem o casă numai a ei. Amintirile despre hoinăreala sa din sistemul nostru îi trecură prin
minte şi începu să râdă.
Era mândră că istoria nu s-a mai repetat.
Sânziana Gădălean, 11 ani
Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai” Cluj-Napoca

113

Muzică, dans şi veselie în lumea... planetelor

Era o lume nouă pentru ea. Dintr-o planetă pitică care nu îşi găsea locul pe tărâmul stelelor, a ajuns o
stea care, judecând după mărimea ei, nu era foarte mare. Acum avea prieteni foarte cumsecade cu care
povestea despre comete, alte stele, vecinele lor planete şi alte lucruri.
Dintre toate planetele, doar una era tristă. Această planetă se numea Callatis şi era supărată.
– Ce ai păţit, Callatis? întrebă curioasă steaua.
– Păi, Zeus (care era cea mai mare planetă din sistem, îi spune şi numele) se tot ia de mine şi mă
tachinează spunând că, dacă ar avea picioare, ar juca fotbal cu mine.
Steaua, supărată că prietena ei este agresată de Zeus, se duse în graba la acesta.
– De ce te tot ei de Callatis?
– Mă amuză mărimea ei. Dar de unde ştii?
– Mi-a zis chiar ea.
„O să-i dau una de nu se vede!” îşi zise Zeus în gând.
– Dacă nu o să te porţi frumos cu Callatis, o să te dau afară din sistemul meu! spuse steaua cu aere de lider.
– Bine, zise Zeus ţinând braţele încrucişate, o să încerc.
Mulţumită, steaua se întoarse la Callatis şi-i povesti întâmplarea.
– Mulţumesc că m-ai ajutat! zise planeta.
Trecu mult timp fără ca nimic neobişnuit să se întâmple. Treceau multe comete grăbite care uitau să salute când treceau pe lângă
stea, veneau planete supărate că au fost lovite de meteoriţi, se vedeau stele noi la orizont... Într-o zi, Callatis a venit la stea în grabă şi
a zis:
– Ajută-mă, simt că arde ceva în mine!
– Ce s-a întâmplat? a întrebat curioasă steaua.
– Simt că-mi arde ceva în stomac, a răspuns speriată Callatis.
În acest timp, Callatis a început să crească, să crească, să crească până când a explodat.
– Oooo, nuuuu, a explodat! exclamă steaua. Dar era prea tânără ca să moară. Cred că cineva i-a făcut ceva.
Când aţipi, a avut un vis ciudat în care Callatis îi spunea ceva.
– Zeus a luat lava de la vulcanii lui şi a făcut un bulgare foarte fierbinte şi, dorind să lovească o cometă, m-a lovit din greşeală pe
mine. Când bulgărele m-a lovit, temperatura mea a crescut atât de mult încât am explodat. Ca să mă faci la loc, du-te la Planeta MP#1.
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Planeta MP#1 era o planetă care ghicea în stele, adică pur şi simplu lua o stea, o scutura de patru ori spre stânga şi de 121 de ori
spre dreapta, apoi o înghiţea. După 48 de ore, primea răspunsul. Steaua nu stătu pe gânduri şi se duse la MP#1 ca să afle ce este de
făcut.
Steaua a stat la rând trei zile şi apoi încă două pentru aflarea răspunsului.
După 48 de ore i-a venit rândul.
– Tu m-ai întrebat cum poţi să o readuci la viaţă pe prietena ta, Callatis. În primul rând, trebuie să faci un sandvici cu stele nucleare.
– Dar nu mi-e foame, zise steaua.
– Cine a zis că este pentru tine? E pentru mine.
După ce înfulecă sandviciul, se întoarse la munca.
– Ca s-o mai revezi pe Callatis, trebuie să-mi aduci următoarele ingrediente:
lavă de la Zeus;
praf de planetă pitică;
apa, care era cel mai important element;
– Bine.
Prima data se duse la Zeus, căruia îi fură lava pe ascuns, se duse la Pluto şi împrumută praf şi, în final, se duse la Pământ care îi
dădu cu mare plăcere apa. Toate ingredientele erau pregătite. MP#1 pregătise un vas foarte mare în care să le amestece. MP#1 a
început să rostească cuvintele fermecate când, deodată, o rază de-a stelei, căzând în vas, a făcut ca acesta să explodeze, iar în urma
exploziei a apărut deodată Callatis, dar nu planeta pitică pe care o ştia steaua, ci o stea de 100 de ori mai mare ca Zeus.
– Oauuuuuu, spuse steaua.
– Mulţumesc că m-ai salvat şi-ţi rămân datoare. În sfârşit, am ajuns ce am vrut. Mulţumesc mult.
De atunci, cele doua stele sunt prietene de nedespărţit şi au format cel mai mare Sistem Solar din univers.
Raul Ghişa, 12 ani
Şcoala „Avram Iancu” Baia Mare
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Era uimită şi nu-i venea să creadă, dar totuşi… acum îşi accepta noua existenţă cu încredere. De ce era
uimită? Era uimită căci nu-i venea să creadă că din planeta neînsemnată care fusese, din anonimatul în
care trăise, acum hopa-ţopa devenise „MARE”. În jurul ei se învârteau acum nouă planete, planete pe care
dorea din tot sufletul să le cunoască şi să-i devină prietene. Îşi dorise atât de mult să fie înconjurată de
prieteni, încât acum era hotărâtă să câştige prietenia planetelor.
Aşadar, era hotărâtă să petreacă câte o săptămână în compania fiecărei planete, pentru a o cunoaşte mai
bine şi pentru a lega prietenie.
Prima planetă cu care a vrut să dialogheze a fost Pluto:
‒ Bună, micuţă Pluto, tu mereu stai cel mai departe de mine, de aceea am hotărât să fii prima cu care să vorbesc. De ce mereu eşti
tristă şi retrasă? Cum pot să te înveselesc?
‒ Bună, mărite Soare! Sunt foarte încântată şi uimită că vrei să vorbeşti cu mine. Eu sunt obişnuită să fiu luată în râs de celelalte
vecine ale mele pentru că ele mă consideră neînsemnată pe lângă ele. Ce aş putea să-ţi cer? Nimic! Sunt fericită că razele tale se joacă
cu mine, înveselindu-mă.
‒ Micuţă planetă, spuse Soarele, vreau ca de azi înainte să nu mai fii aşa retrasă şi te rog să fii prietena mea şi a celorlalte vecine ale
tale.
‒ O! nu aş avea fericire mai mare. Dar… zise tristă Pluton.
‒ Las’ pe mine, adăugă Soarele, şi îşi luă rămas bun pentru o perioadă îndreptându-se spre Marte:
‒ Bună ziua, dragă prietenă! Ce frumos te-ai gătit azi! Încotro te îndrepţi?
‒ Bună ziua… stimate Soare! se bâlbâi Marte. Aaa, mulţumesc frumos de compliment, dar rochia roşie pe care o am este de foarte
mult timp. Este cam veche, dar nu contează pentru ca nu am de ce să mă gătesc frumos, deoarece sunt „pustie”. Pe mine nu mă
vizitează nimeni.
‒ Nu fi tristă, uite, îţi promit că eu împreună cu celelalte vecine ale tale o să venim să te vizităm. Ne primeşti?
‒ Vai… Cu mare drag , stimate Soare. Abia aştept!
‒ Bine… O să vezi că venim.
Soarele se îndepărtă de Marte, continuându-şi călătoria spre Neptun.
‒ Bună ziua, frumuşică prietenă!
‒ Bună ziua, mărite Soare!
‒ Vreau să-ţi propun să organizezi un bal unde să le ai ca invitate pe toate vecinele tale, spuse atunci Soarele.
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Neptun îl privi mirat şi nici măcar nu ştia ce să zică.
‒ Te rog să te pregăteşti, iar atunci când vom veni cu toţii, nu vreau să te mai văd aşa tăcută, bine? continuă Soarele, ca şi cum nu ar
fi observat nedumerirea lui Neptun.
Speriată, Neptun acceptă, dar era foarte emoţionată că nu va putea să-i îndeplinească Soarelui dorinţa.
Lăsându-o pe Neptun să se pregătească pentru petrecere, Soarele se îndreptă cu paşi repezi spre Uranus „vorbăreaţa”.
‒ Bună ziua, prietenă! Cum îţi merge?
‒ Bună ziua, ilustru Soare! Ia uite, mă pregătesc de petrecere, căci am primit de la vecina Neptun invitaţie.
‒ Atunci te las să te pregăteşti, dar ne întâlnim acolo şi mai povestim.
Soarele se îndreptă acum spre frumuşica Venus, dar constată că nu este acasă. Se tot gândi ce se gândi şi până la urmă Soarele îşi
zise: „Am parcurs atâta drum până aici, nu pot să plec mai departe fără a-i lăsa o invitaţie la petrecere.” Zis şi făcut. Aşadar, cu inima
împăcată că reuşise măcar să lase invitaţia se îndreptă spre Jupiter şi Saturn pentru că nu mai era mult timp până la petrecere.
Ele erau două prietene apropiate. Îşi povesteau multe şi se considerau cele mai frumoase şi inteligente. Jupiter, într-adevăr era
frumoasă, foarte bogată, dar nici Saturn nu se lăsa. Cu greu reuşi Soarele să le convingă să participe la bal. Mai avea de convins pe
Mercur şi pe Terra. Se hotărăşte să meargă la doamna Terra pentru a o invita:
‒ Bună ziua, stimată prietenă, zise Soarele.
‒ Bună ziua, cinstite Soare!
‒ Dragă prietenă, pentru că nu am foarte mult timp la dispoziţie, vreau să te invit la petrecerea pe care vecina noastră, Neptun, o
organizează. Eu m-am angajat să-i asigur oaspeţii.
‒ Vai, cinstite Soare, dar eu acum sunt mai în vârstă decât celelalte vecine ale mele şi nu ştiu dacă merită să le stric petrecerea, spuse
Terra.
‒ Nu pot să cred că vorbeşti aşa ceva. Nu accept refuzul.
Cu chiu, cu vai, Terra îi promite că va veni. Acum, pentru că mai era o singură zi până la marea petrecere, Soarele bătu la uşa
vecinei sale, Mercur. Aceasta acceptă bucuroasă, fără a sta prea mult pe gânduri.
Trecuse noaptea şi o nouă zi era acum. Mare forfotă la casa lui Neptun. Pe la ora 18:00 trebuia să ajungă invitaţii, iar Neptun era
foarte agitată. Gongul bătu ora 18:00. Toată lumea îşi făcu apariţia. Care mai de care era mai gătită şi mai împopoţonată. Din mijlocul
lor, Soarele, elegant şi distins, ca de obicei luă cuvântul:
‒ Ştiţi, am ţinut cu orice preţ să vă văd pe toate aşa fericite şi vă rog să-mi permiteţi să vă spun o mica poveste:
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„Odată, în vremuri îndepărtate o micuţă domnişoară se rătăcise. Dorea să-şi găsească prieteni cărora să-şi împărtăşească tristeţile şi
bucuriile, dar toţi o respingeau şi o credeau prea neînsemnată. În cele din urmă ajunse la o doamnă deosebită care o ascultă, dar…
deodată îşi dăduse seama că fusese lovită de ceva… murise, dar renăscuse, renăscuse sub o altă identitate.”
Toate cele prezente la bal rămaseră blocate. Nu ştiau ce să creadă.
Dar, Soarele continuă…
‒ Renăscuse… Acea micuţă domnişoară neînsemnată fusesem eu.
Toată lumea începu să plângă, iar doamnele îşi dăduseră seama ce faptă rea făcuseră.
‒ Dar, acum, continuă Soarele, eu sunt cel care vă încălzesc şi vă luminez.
Să ştiţi că nu sunt supărat pe voi pentru cum v-aţi purtat cu mine. Nu sunt supărat pentru că datorită vouă am reuşit să descopăr
care fusese numele meu atunci. Numele meu era Eris, micuţa planetă.
‒ Ne pare rău, ne pare rău, se auziră vocile în cor.
‒ Nu vă speriaţi, nu vă fac nimic, dar am vrut să vă adun pe toate aici pentru a vă spune povestea aceasta. Vreau ca de astăzi
înainte să fiţi prietene toate, să nu vă mai priviţi cu superioritate una faţă de alta şi să vă iubiţi ca adevăratele surori, iar eu promit să
fiu mereu ocrotitorul şi prietenul vostru.
Din acel moment planetele rămaseră prietene, iar Soarele, era ocrotitorul lor.
Delia Gligor, 14 ani
Colegiul Naţional „Avram Iancu”, Câmpeni, Alba
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Amestecate
Când planeta Pitică a observat-o pe Lună, a ameţit, deoarece se învârtea repede ca să o vadă mai bine.
L-a întrebat pe Saturn ce este obiectul care se învârte în jurul ei. Saturn i-a zis cu o voce importantă că e
un satelit. Atunci planeta Pitică a început să se laude strigând:
– Eu am un satelit, eu am un satelit...
– Şi eu am nouă sateliţi, sâc! zise Uranus
– Dar eu n-am nici un satelit! zise Mercur tristă. Greţos! Ce miroase aşa? Cine şi-a lăsat gazele să se
învârtă în jurul său?
Când Uranus, Jupiter şi Saturn au auzit aceste cuvinte s-au uitat urât la Mercur.
– Hei! De ce nu vă holbaţi la mine, pentru că eu am o culoare pe care este obligatoriu s-o admiraţi, zise planeta Pitică.
– Mare chestie! Şi eu pot să mă duc până-n bucătărie ca să-mi iau nişte coloranţi albaştri, zise Jupiter.
– Dar tu nu ai nici o bucătărie în Sistemul Solar, spuse Pitica.
– Jupiter, de ce nu vrei să fii roşu ca mine te faci ca mine, intră în discuţie şi Marte.
– Pentru că am şi eu puţin roşu.
– Eu zic că acuma este timpul sa-l admirăm pe Luceafăr. Piticotule, ai să-mi dai o oglindă ca să-l pot admira şi eu pe acest Luceafăr
spectaculos? zise Venus.
***
Piticii îi era lene să tot umble şi să stea în picioare şi şi-a scos din interiorul său o canapea specială care nu se uda deoarece Pământul
are multă apă. După aceea a zis:
-Vă fac şi vouă câte o canapea! Lui Neptun una călduţă, deoarece el e îndepărtat de Soare, la Uranus, Saturn şi Jupiter câte una
parfumată ca să nu miroasă ca şi gazele lor. Lui Marte una roşie care să se asemene cu ea, lui Venus una transparentă ca să nu-i
deranjeze strălucirea şi lui Mercur una rece şi metalică ca să-i fie plăcut şi să nu se ardă canapeaua. Stai că l-am uitat pe Soare! Îi dau
una de apă ca să nu se aprindă.
***
După ce Soarele s-a aşezat pe canapea… şi... totul era întuneric. Planetele erau disperate pentru că nu ştiau ce să facă să aibă lumină.
Atunci Pitica a găsit un pachet de chibrite aproape gol. Numai unul mai era acolo. L-a aprins şi l-a aruncat spre Soare. Cât pe ce să
aibă loc o explozie în tot Sistemul Solar, dar nu s-a întâmplat aşa. După câteva secunde totul era ca de obicei.
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Dar Soarelui îi era tot lene să stea în picioare şi atunci planetele s-au hotărât că el câteva ore le dă lumină şi câteva ore nu le dă
lumină şi se relaxează. De atunci toată lumea era fericită, inclusiv planeta Pitică.
Sandra Gore, 10 ani
Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai”, Cluj-Napoc
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Acum culoarea cenuşie dispăruse. Avea propria ei lumină şi culoarea galben spre alb. Ea era acum şeful, nu
mai trebuia să lucreze pentru nimeni. Însă ceva îi lipsea. Nu avea deloc experienţă. Nu ştia cum să ordoneze
planetele, ce rol să le acorde. Acestea le ştia doar o singură persoană, una înspăimântătoare, de care nimeni nu
îndrăznea să se apropie. Era soarele. Se gândea şi ia se gândea cum să ajungă la soare ca să înveţe. Nu îi era
frică de un refuz, deoarece aveau acum acelaşi rang. Pe zi ce trecea, angajaţii erau tot mai nemulţumiţi de
poziţia lor şi de salariile primite. Unul voia mai multă căldură, altul mai mult frig, al treilea mai mulţi bani,
până când, într-o zi, angajaţii au decis să facă grevă.
Micul nostru soare era exasperat şi foarte stresat că nu se descurcă. Câteodată regreta că e centrul unui sistem solar. Momentele de
regrete s-au dizolvat atunci când a gândit puţin problema ca o planetă matură şi a găsit o soluţie. Şi-a adus aminte de meteoriţi, şi-a
adus aminte că ei sunt cei care călătoresc cel mai mult din univers, cei mai dornici să-i cunoască noutăţile. Se gândea că o să
întâlnească unul care-i va destăinui drumul spre Soare. Nu a durat mult până când soarele a întâlnit un meteorit. Micul soare l-a
chemat la el:
– Nu te speria, că nu o să te ard. Apropie-te!
– Dar mi-e frică...!
– Nu-ţi fac niciun rău. Vreau doar să te întreb ceva...
Atunci, meteoritul s-a oprit:
– Eu cu ce te-aş putea ajuta?
– Aş vrea să – mi spui care este drumul spre Soare.
Meteoritul când a auzit, s-a şi albit la faţă.
– Aia e cea mai rea stea din univers, tuturor le e frică de ea.
– Te rog doar un singur lucru să-mi spui, că n-am timp de pălăvrăgeanlă: Spune-mi drumul!
Meteoritul, speriat de atitudinea ostilă a micului soare i-a spus şi a fugit repede, de frică să nu i se întâmple ceva.
Acum micul soare avea nevoie doar de curaj pentru a începe călătoria. Şi-a luat mâncare, băutură şi a pornit la drum.
Drumul nu a fost deloc primejdios, spre bucuria micuţului soare, ba chiar s-a dovedit a fi scurt. Ajuns la soare, uitând să-şi reducă
căldura, i-a făcut pe angajaţii acestuia să plece acasă, nemairezistând de puterea infernală a căldurii celor doi.
Soarele, disperat că nu mai are angajaţi, a început să plângă şi i-a zis micului soare:
Uite ce ai făcut!
Micul soare se gândi la faptul că ar fi bine dacă l-ar lua păcăli pe soare şi i-a spus:
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– Acum nu mai ai nimic! Ce o să faci?
– Nu ştiu...
– Ştiu eu! Hai ca angajat la mine, preiei postul meu şi îmi dai câştigul. 10% o să fie ai tăi.
– Hmmm... de acord!
– Hai să mergem deci, zise micul Soare.
Fiind un priceput, Soarele a rezolvat cu uşurinţă problema şi se descurca foarte bine. Micul soare e mulţumit de profit şi se bucură de
aprecierea planetelor.
Ovidiu Mălinaş, 15 ani,
Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean Jud. BN
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„

Chiar eu sunt?” se întreba întruna pitica. Parcă nu-i venea să creadă ce se întâmplase... Ea fusese aceea care

rătăcise multă vreme prin spaţiu în căutarea unui „loc al ei”, iar acum ea era „atracţia” într-un spaţiu total
necunoscut, dar nu-i prea păsa, pentru că acum se gândea doar la micuţele ce orbitau în jurul ei. „Dar de ce
unele sunt pătrate?” s-a gândit pitica. Parcă ar fi vrut să le întrebe ce sunt şi de unde au venit... I-a luat ceva
timp până şi-a făcut curaj şi într-un final a spus:
‒ Bună! spuse micuţa sfioasă.
‒ Salut! îi răspunse o voce dintre micuţele corpuri cereşti.
‒ Nu te supăra, dar tu eşti o planetă? întrebă ea nesigură.
‒ Păi... Eu aşa zic.
Pitica nu mai ştia ce să creadă... Se gândi să le întrebe şi pe celelalte Planete, dacă asta erau de fapt.
‒ Hei! Tu, de colo! strigă pitica. Da! Tu! Salut! Ce mai faci?
‒ Ăăă... Bună! Momentan, orbitez în jurul tău... Cred... Tu ce faci?
‒ Bine. Apropo, mă întrebam dacă nu cumva... ştiu şi eu... dacă nu cumva ştii ce fac eu aici?
‒ Păi, cum? Încă nu ţi-ai dat seama că eşti steaua noastră?
Micuţa, dacă o mai putem numi aşa după tot ce s-a întâmplat, se miră, deoarece ceea ce crezuse era chiar adevărul.
‒ Ba cred că m-am gândit şi la asta... Dar, unde suntem? întrebă curioasă şi plină de entuziasm pitica.
‒ Asta cred că ar fi mai bine să o întrebi pe Planeta aceea mare, că eu nu mă prea pricep la lucrurile astea aşa de grele. Ştii, îţi dau
cam mult de gândit şi...
‒ Da! Ai dreptate. Mă duc atunci să mai întreb, o întrerupse pitica grăbită
Pitica îşi îndreptă privirea spre acea Planetă mare de care-i spusese cealaltă Planetă.
‒ Salut! Tu cum te mai învârţi? o abordă pitica.
‒ Salut! răspunse Planeta. Ah, păi, de vreo trei milioane de ani stau pe aici... Încă mă învârt destul de bine.
Pregătindu-şi următoarea întrebare, micuţa nu observase până acum că Marea Planetă avea în jurul ei multe pătraţele. O mai măcina
o întrebare pe care abia o putea ţine înăuntru, dar, de frică că le-ar putea jigni pe presupusele Planete, tăcea. „Mamă, da’ ce seamană
asta cu Saturn!… Doar că-i pătrată.”
‒ Păi... Ei bine, eu vroiam să te întreb cum te numeşti? o întrebă pitica.
‒ Ahh... Bună întrebare! Prietenii îmi spun Pătrăţica. E şi ăsta un nume, nu?
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‒ Daaa...
„Mamă, ce nume ciudat. Ha ha ha ha! Stai să audă prietenii mei de asta!” îşi spuse în minte pitica.
‒ Auzi? Da’ pe tine cum te cheamă? întrebă Pătrăţica, jignită de tăcerea micuţei.
‒ Plutina. Dar apropo, am o întrebare care mă macină de cam mult timp... De ce sunteţi voi pătrate?
‒ Ahh!! Cum îndrăzne... Adică... Ia mai întreabă-le şi pe celelalte! spuse Pătrăţica cu o oarecare urmă de regret şi nervozitate în vocea
ei groasă.
„Doamne... Ce-or fi având toate cu mine? Abia am ajuns pe aici şi deja încep să fie arţăgoase. Ce primire călduroasă...!” gândi
Plutina.
După vreo două-trei minute de gândire, în care milioane de întrebări îi umpleau capul, prin faţa ei trecu grăbită, ca şi când nu ar fi
observat-o, o planetă cu puţin mai mică decât ea.
‒ Hei! Tu nu ai de gând să semnalizezi? o întrebă pe micuţă o voce necunoscută.
‒ Unde? Ce? răspunse Plutina dezorientată.
‒ Cum adică unde? Aici! Şi de ce nu semnalizezi? Nu vezi ce intens se circulă pe aici? Vrei să dai circulaţia peste cap?
‒ Dar cum...?!
‒ În zilele noastre nu poate nicio biată Planetă să orbiteze liniştită şi fără incidente?
‒ Mă scuzaţi...
‒ Mai taci! se răsti Planeta la micuţă.
„Nu mai stau niciun minut aici! Doamne ce Planete rele pot fi aici! Mai bine aş fi stat singură toata viaţa mea decât cu nişte Planete
aşa de rele!” gândi supărată şi nervoasă Plutina.
Tocmai când dădea să plece, văzu o Planetă care, curios, stătea singură într-un colţ. Nu părea să o deranjeze că nu vorbea nimeni cu
ea, ba dimpotrivă arăta foarte ok. „Oare, dacă aş încerca... Dar mai bine nu... Sau poate... Şi aşa nu am ce pierde. Două treimi dintre
Planetele de aici sunt deja şi aşa neprimitoare şi rele.” se gândi micuţa Planetă.
‒ Bună! strigă prietenoasă Plutina.
Nimic.
‒ Hei!! Cum o mai duci? Încercă din nou micuţa.
Cealaltă Planetă nu părea s-o asculte, ba dimpotrivă, nici n-a auzit-o, până când...
‒ Ahh, tu ce mai vrei?
Abia acum pitica observase că cealaltă Planetă asculta muzică.
‒ Păi, nu prea am cu cine să vorbesc şi am atâtea întrebări!
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‒ Întrebări... Du-te-n altă parte atunci, răspunse Planeta nepoliticos.
‒ Asculţi Rock, nu? încercă micuţa.
‒ Ce-ai spus?
‒ Asculţi Rock, nu? strigă mai tare pitica.
‒ Aaa, da. De ce?
‒ Şi mie îmi place Rock-ul, spuse în sfârşit micuţa entuziasmată că cineva vorbea frumos pe acolo. Din păcate mi-am cam uitat mp-3ul acasă... Ştii, am plecat cam nepregătită...
‒ Vrei să ascultăm împreună? o pofti cealaltă Planetă.
‒ Sigur!
După puţină vreme, Plutina o întrebă pe planetă cum o cheamă şi primi un răspuns clar: „Venusa.” „Doamne ce nume asemănătoare
au cu celelalte planete de pe lângă Terra.” îşi spuse pitica noastră.
După încă puţin timp, Plutina o întrebă pe noua ei prietenă dacă a văzut vreodată oameni.
‒ Sigur că am auzit de ei! Dar de văzut nu am văzut. Am auzit însă că trimit tot felul de aparate ca să facă poze Planetelor, vin cu
nişte chestii cu forme ciudate şi se tot aşează pe unele Planete. Chiar săptămâna trecută mi s-a plâns o verişoară că s-a săturat să tot fie
pozată şi toate alea. Mai ştiu că locuiesc pe o planetă numită Terra şi o apără foarte bine. Sunt în permanenţă în jurul ei ca albinele în
jurul mierii. Doamne... Dacă văd vreun pericol trag cu o chestie mare care cică se numeşte „rachetă”.
‒ Ştiu! strigă deodată micuţa. Aşa am păţit şi eu şi au tras în mine cu o rachetă de aia mare, care a făcut „BUM!” şi după aceea...
‒ Gata! Ştiu! o întrerupse Venusa. Nu-i nevoie să-mi explici!
‒ Auzi, Venusa? Pot să stau aici cu tine să ascultăm amândouă muzică, dacă nu te superi?
‒ Daaa... Poţi... spuse Venusa printre sunetul chitarelor electrice care urlau din căşti.
După o săptămână, cele două prietene, se treziră cu celelalte Planete orbitând în jurul lor. Era clar că după o săptămână
de stat una lăngâ alta şi Venusa devenise o „stea”.
‒ Uau! Uite, avem fani! spuse Venusa.
‒ Ce tare! exclamă şi Plutina. „Stai să le zic părinţilor de chestia asta! Mamă ce tare e! Dacă m-ar vedea mama... Ahh, ce mândră ar
mai fi...”
Şi aşa micuţa Planetă rătăcitoare îşi găsise în sfârşit o menire. Ura! Acum avea şi ea o casă şi nu mai trebuia să rătăcească în căutarea
unui cămin. „Ce super e aici!” exclamă Plutina printre zbieretele din căşti.
Diana Mucea, 14 ani
Colegiul Naţional „Avram Iancu”, Cîmpeni, Alba
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„

Sunt pasionată de lectură şi sper ca mica mea creaţie literară să vă placă, chiar dacă depăşeşte, puţin, două

pagini (trebuia să spun tot ce am avut de spus, nu?)”
Fiind aşa de fericită, Planeta pitică a dat şi o petrecere în cinstea ei, la care au fost invitate toate
suratele ei. Bănuiesc că vă veţi întreba cum să dea planetele o petrecere, dar aşa au făcut. S-au
distrat toată noaptea. Au dansat, adică s-au învârtit în tot sistemul, au cântat tot felul de cântece
despre viaţa planetelor, despre orbite şi sisteme solare.
– Oau! această petrecere a fost cea mai frumoasă! Sunt aşa de încântată! le spunea planeta pitică
celorlalte planete, care erau la fel de fericite.
– Şi noi suntem la fel de încântate ca şi tine. Tu eşti steaua noastră, ne vei îndruma şi ne vei salva de orice pericol, au spus celelalte
planete în cor.
– Vă mulţumesc foarte mult! a răspuns Planeta pitică.
În acest timp, oamenii continuau să caute meteoritul împotriva căruia au trimis racheta şi nu reuşeau să-l mai găsească. Într-un
târziu, l-au descoperit şi, după cercetări, şi-au dat seama că au descoperit o nouă planetă în sistemul solar. Ei au numit-o Phoenix.
Într-un colţ al sistemului, o planetă, mult mai mare decât celelalte planete, plângea şi îşi spunea în gând:
– De ce sunt eu aşa de mare? Of, oare ce o să mă fac? Până acum eram cea mai impunătoare şi faimoasă şi, deodată, am devenit
necunoscută şi îndepărtată de toată lumea. Toate corpurile cereşti din jurul meu au plecat. Toţi mă vor ignora şi mă vor alunga, dacă
mă voi duce la ei. Cred că planetele şi stelele vor să mă pedepsească, pentru felul în care m-am purtat.
Ea s-a plimbat în tot sistemul, până când a dat peste nişte planete, care pluteau în spaţiu. Erau cele care au adormit după petrecere.
A vrut să li se alăture în linişte, dar, fiind prea mare, nu a putut să se strecoare între ele şi, le-a trezit, rând pe rând, pe toate acele
planete mici.
– Vai, ce s-a întâmplat? Cine îmi întrerupe somnul de tinereţe şi de frumuseţe? a întrebat una dintre ele, mai îngâmfată.
– Cine mă împinge? s-a agitat alta.
– Cine eşti tu? a întrebat planeta cea pitică, când planeta uriaşă a ajuns lângă ea.
Cu emoţie şi cu teama de a fi alungată, a răspuns:
– Eu mă numesc Marte şi, după cum vezi, sunt o planetă foarte mare. Sunt o planetă fără viaţă şi, fiind tristă şi lipsită de vlagă,
prietenii m-au părăsit. Îmi pare rău că vă deranjez din somnul vostru, dar aş vrea să fac şi eu parte din grupul vostru. Îmi daţi voie,
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vă rog?
– Nu! au răspuns repede toate planetele, în cor, în afară de steaua lor, Planeta pitică.
– Dar de ce nu? Este şi ea o planetă, a spus hotărâtă steaua.
– Dar e mult mai mare decât noi! au strigat toate celelalte. Nici ea nu ne+a lăsat în adăpoatul ei când am avut nevoie.
– Nu contează dacă este mai mare decât noi şi că atunci nu v-a lăsat în preajma ei, contează ce este în sufletul ei. Ea este o planetă, la
fel ca noi şi, toate planetele au voie să stea aici. Cu ocazia asta chiar dacă suntem mai mici, îi vom da o lecţie. Nu trebuie să procedăm
la fel ca ea. Aţi înţeles? Nu vreau să mai aud asemenea vorbe! Spaţiul este mare şi este loc destul pentru toţi, a explicat cu înţelepciune
Planeta pitică.
Şi aşa planeta cea mare şi tristă, s-a luminat la auzul acestor vorbe şi a rămas în acel grup cu ajutorul înţeleptei stele.
– Vă mulţumesc mult şi vă sunt îndatorată, a spus foarte timidă, Marte.
– Dar eu nu am nevoie de nimic, stai liniştită.
– Ce? Tu ai ajutat-o şi nu-i ceri nimic? întrebă furioasă planeta cea îngâmfată. Cum vă spuneam, Marte este foarte rea şi se gândeşte
numai la ea.
– Nu. Eu nu-i cer nimic. Dar doresc pace şi prietenie între planete.
– Da... au răspuns toate, cu glas încet.
– Marte vă va arăta că s-a schimbat şi merită să rămână între noi.
Aşa că Marte a dormit în ziua aceea cu zâmbetul pe buze. A doua zi, cu noaptea în cap, toate planetele erau deja treze şi au început
să ţeasă un plan pentru ca Marte să plece.
S-au tot gândit două zile la rând, dar nu au găsit nimic pentru a o împiedica pe planeta cea uriaşă să nu mai stea cu ele. La un
moment dat, o planetă foarte mică a apărut în faţa lor şi a spus încântată:
– Mi-a venit o idee strălucită!
– Super! Spune, ce idee ai tu, micuţo? au întrebat toate planetele în cor fără ca steaua lor să audă.
– Păi, nu sunt sigură că va funcţiona, dar cred că ar putea s-o îndepărteze pe Marte de noi.
– Hai, spune! Nu ne mai ţine în suspans.
– Ok. Păi, am putea să facem lucruri foarte urâte şi să dăm vina pe Marte.
– Mda… Nu-i rău deloc. Bravo ţie. Ce ziceţi? a spus una dintre ele.
– Da! Da! strigară toate în cor. Dar ce putem face?
– O pictăm pe stea, cât şi pe noi în culorile planetei Marte. Dimineaţă începem să ne plângem şi facem gălăgie că toate ne-am
îmbolnăvit şi ne-am colorat în roşu de la Marte. Ce ziceţi? a spus planeta cea rea.
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– E bună ideea ta. Bravo!
– Daaaaaaa! au răspuns toate în cor, pentru a doua oară.
Noaptea, când steaua şi Marte dormeau, planetele pitice au luat vopseaua de culoare roşie şi au început să se vopsească din cap
până în picioare. Arătau ca nişte bulgări de foc. Acelaşi lucru l-au făcut şi cu steaua lor.Când s-au trezit, prefăcute, au început agitaţia
şi ţipetele. Din toate direcţiile au început să se deplaseze către steaua cea bună, pentru a se plânge de cele întâmplate.
– Te-ai uitat în oglindă? Uite cum arătăm toate! Numai din cauza lui Marte. Acum suntem toate bolnave. Nimeni nu o să ne mai
viziteze şi nu o să se mai joace cu noi, au început ele pălăvrageala.
– Staţi, nu vă alarmaţi. Trebuie să o chemăm şi pe Marte aici şi să discutăm.
În timp ce a trimis pe cineva să o cheme pe planeta Marte, o ploaie de meteoriţi se apropria de grupul lor.Planetele erau chiar
speriate de ceea ce urma să se întâmple şi, acum plângeau şi ţipau cu adevărat. Toate planetele au închis ochii. Marte, foarte curajoasă
a păşit în faţa lor, le-a strâns la adăpostul său şi s-a lăsat lovită de acei meteoriţi, pentru a salva toate acele planete mincinoase. Ploaia
de meteoriţi nu a durat foarte mult, dar putea să le distrugă pe toate. Cum toate planetele s-au înghesuit una în alta, pentru a fi
salvate de planeta Marte, unele dintre ele au rămas chiar lipite din cauza vopselei, care încă nu se uscase. Chiar şi Marte, care era mai
roşiatică, a rămas cu pete roşii pe ea. Toate au început să se îndepărteze şi să se gândească la norocul pe care l-au avut cu Marte, dar
nici una nu avea curajul să recunoască. Privindu-se, arătau caraghios, pictate în roşu şi cu o mulţime de pete. Marte şi steaua cea bună
au rămas în mijloc şi priveau la mulţimea de planete, care se îndepărta de ele. Văzând că toate planetele pleacă, Marte şi Soarele le-au
făcut o farsă. Au început să strige cât le ţineau plămânii:
– Vin meteoriţii! Vin meteoriţii! La adăpoooooooost!
Planetele au uitat de ruşine şi de cele întâmplate şi au fugit la adăpostul lui Marte. Cu cât se apropiau mai mult de cele două planete
din centru, acestea râdeau cu gura până la urechi de farsa lor şi de cât de uşor au putut să le adune în jurul lor.
Ruşinate, toate şi-au recunoscut fapta şi, şi-au dat seama că au fost rele şi egoiste şi, au promis că îşi vor repara greşeala. Doreau
foarte mult ca Marte să facă parte din grupul lor. Ele au înţeles ce înseamnă să asculţi sfaturile celor buni şi înţelepţi şi ce bine e să stai
în preajma lor.
Pentru că au devenit bune, planetele trăiesc fericite şi dau petreceri şi azi.
Alexandra Necula, 11 ani
Şcoala „Ion Creangă”, Cluj-Napoca
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Planeta, care acum era soare, se uită mirată în jur. În jurul ei, erau mai multe planete care se
învârteau, unele serioase, iar altele râzând. Toate acele planete pitice erau colorate în diferite culori şi
nuanţe. Soarele, care se obişnuise cu ideea că este un soare, se gândi „oare aceste planete au nume?”
Se gândi puţin şi îi veni o idee strălucită: „ce-ar fi să le pun un nume?” Se uită bine la ele şi spuse
către o planetă mai tristă:
– Hei, tu!
Planeta mirată că cineva aşa important i se adresează, spuse cu sfială:
– Cu mine vorbiţi?
Soarele spuse foarte hotărât:
– Da!
Planeta spuse încet şi nu cu prea multă îndrăzneală:
– Dar ce ar vrea cineva aşa important să vorbească cu mine, o planetă aşa de neînsemnata?
– Ai un nume?
Planeta se uită dezamăgită la soare şi zise încet:
– Nu...
Soarele îi spuse încântat:
– Am să-ţi dau eu unul: te va chema Geea! Iţi place?
Planeta se grăbi să spună:
– Da! Ce nume frumos!
Soarele întrebă fericit:
– Celelalte planete au nume?
– Nu, nici ele nu au nume! Dar aşa cum mi-e mi-aţi readus zâmbetul pe buze, aţi putea să readuceţi fericirea şi în sufletele pustii ale
celorlalte planete şi să le puneţi un nume.
Soarele zise cu un zâmbet discret:
– Dar câte planete sunt în acest sistem solar?
– Opt planete!
– Cheamă-le aici, le voi da fiecăreia un nume!
Geea pluti repede către celelalte planete şi, după ce şuşotiră ceva, veniră una câte una zâmbind, iar soarele zise cam nehotărât:
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– Pe tine te va chema Anaid, pentru ca eşti ca o zeiţă, pe tine Aseni, pentru că eşti frumoasă, pe tine Allea, pentru că eşti ca o stea, pe
tine Colora, pentru că eşti colorată, pe tine Zepada, pentru că eşti albă ca zăpada, tu te vei numi Scllipi, pentru că eşti sclipitoare, iar
pe tine Sorana, pentru că eşti galbena, caldă şi luminoasă ca şi un soare.
– Ura! Ura! Ura! Strigară ele deodată atât de fericite, încât au început să se învârtă în jurul soarelui, cât şi în jurul axei lor.
De atunci ele sunt aşa fericite, încât şi acum se mai învârt.
Diana Nyilaş, 11 ani
Şcoala „ELF”, Cluj
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‒

Bună ziua! Bună ziua, îmi cer scuze că deranjez orbita voastră!.. Îmi puteţi spune vă rog unde mă

aflu? întrebă planetuţa noastră devenită stea, neuitând că în cazul unei prime întâlniri, eticheta cere să fie
respectuoasă, mai ales că acum era un fel de „model” pentru celelalte corpuri cereşti.
Nu primi însă nici un răspuns. Planetele pitice, foarte vorbăreţe de altfel, dormeau adânc.
‒ Cât o fi ceasul de doarme toată lumea? Dacă aş dormi şi eu ce s-ar face ele? Ar rămâne fără lumină şi
fără căldură... hmm! Şi totuşi… acum toate planetele depind de mine... trebuie să am grijă să fiu un Soare
cât mai responsabil şi grijuliu!
Şi tânăra stea începu să deretice prin spaţial cosmic, curăţând praful de stele ce se aşternuse pe hainele lor. “Acum totul e atât de
curat... dar parcă lipseşte ceva...”, gândi ea.
‒ Ştiu! Atmosfera!
‒ Avem atmosferă… răspunse o planetă morocănoasă, abia trezită din somn de ultimul gând al stelei (de fapt mai mult strigăt decât
gând!).
‒ A, bună ziua! Mă numesc... o idee îi trecu prin mintea ei năstruşnică: ”de fapt nu ştiu cum mă numesc pentru că nici când eram
planetă nu ştiam cum mă cheamă şi,deşi mi-am schimbat structura şi compoziţia chimică, tot fără nume am rămas”.Mă numesc...
ăăă… Soare! Şi apropo, nu la tipul ăla de “atmosferă” mă refeream. Cred că puţină culoare şi muzică ar înviora spaţiul ăsta gri şi trist.
‒ Culoare şi muzică? râse batjocoritor planeta – căci după cum observaţi, şi planetele se împart precum oamenii în două categorii:
respectuoase şi de-a dreptul impertinente – şi de unde vrei TU să iei culoare şi muzică?
“Într-adevăr, asta ar fi o problemă...” reflectă steaua încurcată, căci, deşi avea multă bunăvoinţă, era încă tânără şi neexperimentată
în astfel de polemici.
‒ În calitate de Soare al vostru, mă angajez să depăşesc acest impediment! găsi ea o soluţie cel puţin temporară.
„Acum să vedem cum o scot la capăt”, mai adăugă steaua noastră în gând şi se retrase într-un colţ cu o privelişte deosebit de
frumoasă asupra Universului (bineînţeles în sens figurat, deoarece în spaţiul cosmic nu sunt colţuri ‒ cel puţin n-au fost încă
descoperite). Luminile galaxiilor îndepărtate se împleteau în sclipiri jucăuşe ce invitau pe cel ce privea spectacolul încântător să le
prindă în palmă. Era însă doar un inocent joc „de-a prinselea”, o iluzie, deoarece nici într-o viaţă de planetă distanţa până la ele nu ar
fi putut fi străbătută.
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‒ Câtă imensitate... şi când mă gândesc că eu nu sunt decât o particulă călătoare de praf stelar în vântul existenţei eterne… Şi încă
mintea mea limitată nu poate cuprinde complexitatea termenului de existenţă. Sunt mii şi mii de existenţe încă necunoscute, mii şi mii
de particule de praf ce se întreabă asemenea mie dacă fiinţa lor e aievea sau un vis al altei conştiinţe...
Ideile filosofice i-au fost însă curmate de apariţia bruscă a câtorva meteoriţi grăbiţi. O cometă singuratică ce venea din urma lor se
opri în faţa noului Soare, îi admiră măreţia preţ de câteva clipe, după care se pregăti să se îndrepte spre cine ştie ce lumi îndepărtate.
‒ Aşteaptă câteva secunde te rog, dacă timpul îţi permite, îi strigă steaua îngândurată. Aş avea o întrebare pentru tine.
‒ Sigur că da, răspunse cometa curioasă de ce un corp ceresc de talia şi frumuseţea Soarelui este trist.
‒ În lungile tale călătorii prin Univers, nu cumva s-a întâmplat să găseşti un izvor de muzică sau de culoare? Aş vrea să înveselesc
puţin atmosfera. Am auzit muzică, am văzut culoare, dar nu ştiu de unde izvorăsc toate acestea, căci tare mi-aş dori să aduc câţiva
stropi aici, să decorez spaţiul şi să fac timpul să treacă mai frumos.
Cometa zâmbi dulce. Între vastele ei amintiri din călătorii, regăsi într-adevăr sursa muzicii şi a culorii, însă nu ştia cum să-şi
pregătească răspunsul pentru a nu spulbera iluziile drăgălaşei stele.
‒ Am întâlnit demult un izvor cum îţi doreşti tu, însă acesta se află într-o galaxie atât de îndepărtată, încât mi-ar fi imposibil să
găsesc drumul până acolo fără să mă rătăcesc.
‒ Dar aşa.. câteva coordonate mai precise nu îmi poţi spune? Mi-am promis că în calitate de Soare al planetelor pitice, le voi face să
se simtă cele mai fericite corpuri cereşti din lume… răspunse steaua cam deznădăjduită.
‒ Atunci... nu îţi pot spune decât cu aproximaţie... sper să nu greşesc. Sursa muzicii şi a culorii am întâlnit-o acum mulţi, mulţi ani pe
o planetă de altfel foarte frumoasă, însă guvernată de nişte fiinţe cam neîndemânatice şi egoiste. Sunt mici şi numeroase, însă au o
părere atât de bună despre ele, încât un timp s-au crezut centrul Universului! Imaginează-ţi! Totuşi, nu sunt total lipsiţi de rost pe
aceasta lume; altfel cu siguranţă i-am fi distrus de mult şi le-am fi dat o lecţie.
‒ Bine, am înţeles destule lucruri despre aceste fiinţe, îl întrerupse steaua nerăbdătoare, dar ai pierdut esenţialul: cum e cu muzica şi
culoarea? Aş putea ajunge până acolo şi cere drept împrumut câteva picături pentru galaxia noastră? Ce le-aş putea oferi în schimbul
lor?
Cometa zâmbi din nou, de această dată cu amărăciune:
‒ Omul e muzică şi culoare. Nu poţi separa aceste elemente unul de altul. Dacă îl privezi pe om de muzică şi culoare, el se stinge.
Dacă îl nimiceşti pe om, nu mai are cine să cânte frumuseţea Universului.
‒ Omul... am mai auzit odată de acest “om”, rosti ca pentru sine Soarele. Lui ar trebui să îi mulţumesc că astăzi sunt o stea
strălucitoare, deşi sunt sigur că intenţiile lui la acel moment nu au fost tocmai bune.
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‒ Nu cunosc foarte bine specia umană, dar din câte am putut desprinde şi din discuţiile mele cu alte planete, omul este destul de
fascinant pentru o fiinţă atât de limitată şi răutăcioasă; însă acesta este un subiect pe care aş prefera să nu îl deschid, deoarece nu
găsesc frumos să vorbeşti despre o persoană când ea nu este de faţă.
Părerea cometei a fost complet împărtăşită şi de Soare. Cei doi au mai petrecut câteva clipe discutând despre vreme, despre ploaia
de meteoriţi ce tocmai se pregătea să ameninţe somnul dulce al planetelor pitice, despre una, despre alta, despre lună, despre stele,
despre, despre…
Între timp, Omul murise.
Andra Păun,18 ani
Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”, Galaţi

133

Muzică, dans şi veselie în lumea... planetelor

Pitigalaxia
„Trebuie să-i dau un nume propriului meu sistem solar: Pitigalaxia! Ce frumos! Este cea mai frumoasă
galaxie din lume”, îşi spuse noul soare pitic şi gălbui. Era foarte curios cum arată planetele care dansau in
jurul lui. Le numără şi văzu că sunt cinci. Prima era verde turcoaz, a doua violet, a treia roz, alta albastră
şi ultima, dar nu cea din urmă, era galbenă. Soarele o preferă automat pe aceasta, pentru că era ca o soră
geamănă pe care nu o avusese niciodată, la fel de galbenă şi de strălucitoare ca şi el.
O strigă pe prima , care trecea tocmai atunci prin dreptul lui:
- Hei, tu, pitiplanetă verde! Ce faci? Spune-mi câte ceva despre tine. Este prima dată când te văd.
- Eu sunt planeta iubirii. Sunt locuită de fiinţe minunate care emană multă dragoste. Să-ţi explic de ce sunt turcoaz: pentru că fiinţele
de gen masculin care mă locuiesc au culoarea verde închis şi cele de gen feminin au culoarea verde deschis ca apa. Atunci când ei se
ţin de mâna devin turcoaz şi această lumină înconjoară toată planeta.
- Ce frumos! spuse soarele şi se gândi că atunci când vizitase sistemul solar gigant nu întâlnise nici o planetă atât de amabilă şi de
bine crescută ca aceasta. Se pare că planetele mici sunt mult mai educate ca cele mari.
Îşi întoarse privirea către planeta violet şi îi spuse:
- Dar tu, cum te-ai descrie?
- Eu sunt planeta muzicii, spuse ea cântând. Locuitorii mei vorbesc în versuri şi fiecare cunoaşte arta de a cânta la un instrument.
Muzica este peste tot: în sunetul apei care curge în şiroaie, în foşnetul covorului de frunze, în vântul care adie pe câmpiile pline de
flori.
- Nu mi s-a vorbit deloc despre muzică si nici n-am auzit-o când am fost în celalalt sistem solar. Oare pe planetele acelea nu s-a
cântat niciodată?
Uitându-se în jur, văzu planeta roz, a cărei culoare intensă îl impresionă puternic. Simţi deodată un fior de iubire care îl făcu să-şi
mărească rotaţiile în jurul propriului ax fără să-şi dea seama. Începu să-i facă complimente micuţei planete roz şi ea îi spuse:
- Eu sunt gingaşa planetă a dansului , sunt plină de farmec şi oricine mă cunoaşte rămâne vrăjit. Eu şi planeta iubirii suntem cele mai
bune prietene, pentru că una fără alta nu am putea exista.
Soarele nici nu-şi reveni încă de tot că privirea i-a fost atrasă de ceva parcă şi mai frumos: era planeta albastră, care strălucea ca un
diamant. O intrebă fără a mai sta pe gânduri:
– Tu ce calităţi ai?
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Şi planeta îi răspunse:
- Eu sunt planeta frumuseţii. Toate fiinţele care mă locuiesc emană strălucire şi sunt minunate. Oricine locuieşte aici nu-şi pierde
niciodată frumuseţea şi rămâne veşnic tânăr.
„ Da, într-adevăr, se gândi micul soare, această planetă este cu totul deosebită. Nici Pluto, nici Saturn, nici măcar Venus nu poate
concura cu ea”.
Când tocmai se gândea că toate aceste planete erau la fel ca nişte surori , o zări pe micuţa planetă galbenă care îi semăna izbitor.
– Nu-i aşa că parcă ne-am cunoaşte de o viaţă ? o întrebă.
- Aşa e, căci nu degeaba mi se spune planeta prieteniei. Eu sunt prietena ta din vremuri îndepărtate şi chiar dacă nu am fost mereu
alături de tine în anii lumină care au trecut, am aşteptat mereu clipa reîntâlnirii noastre şi am visat mereu la clipa asta. Prietenia mea
va dura cât universul.
Micul soare era fericit. Era bucuros că oamenii crezuseră că este un meteorit şi că au vrut să-l distrugă. Doar aşa a putut să-şi
descopere adevărata lume în care îşi găsise adevăraţii prieteni. Iubirea, muzica, dansul, frumuseţea şi prietenia era tot ceea ce avea
nevoie ca să fie fericit.
Pitigalaxia era de fapt o mare galaxie.
Larisa Daniela Teleptean, 15 ani
Liceul „Regele Ferdinand”, Sighetu-Marmaţiei
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Uraaaaaa…… da, da! Sunt Soarele, centrul unui nou sistem solar!
Noului Soare nu-i venea să creadă ce a ajuns. El nu s-a gândit la o asemenea răsturnare de situaţie.
Înainte să devină Soare, planeta pitică nici nu îndrăznea să viseze că va avea vreodată o menire atât de
importantă...
Dintr-o dată ieșiră parcă din pământ cinci planete care împreună cu Soarele formau noul sistem solar.
– Hei, spuse Soarele, unde plecaţi?
– Bună, șopti cea mai mică planetă din sistemul solar!
– Cum vă numiţi? întrebă Soarele
– Eu sunt cea mai mare planetă, mă numesc Magniu!
– Iar noi două suntem planetele locuite! Eu Umi și ea Natys.
– Dar mai avem două planete care se numesc Minoris, cea mai mică, și Tanist.
– Dar tu ce și cine ești? Și, apropo, superţepi, ce fel de gel pentru raze folosești? întrebă glumeaţa Minoris.
– Da. Bună glumă! Eu sunt Soarele vostru.
După 7 ani marele astronom de pe planeta Umi, Park Hole a călătorit în spaţiu să vadă dacă pe planeta vecină există viaţă sau nu.
Când a ajuns acolo, a fost surprins de ceea ce i-au văzut ochii .
– O, NU ! Sunt oameni și aici!?
– Un intrus ! strigară oamenii. Hai sa lansăm și noi o rachetă poate îl vom distruge!
***
– Nu mai vine ?Ce s-a întâmplat cu el ? se întrebau colegii lui Park.
– Hai să mai lansăm o rachetă cu niște camere de filmat pentru a putea vedea ce s-a întâmplat cu Park, spuse un alt astronaut.
***
– Surprize, Surprize ! strigară cei de pe Umi. Și aici sunt oameni.
– Neapărat trebuie să distrugem această planetă inclusiv oamenii .
– Îi vom ataca cu multe, multe rachete care vor provoca mari deformări planetei Natys.
– Planeta Natys va arăta ca o bucată de brânză găurită de șoareci, se amuză Tohan Lit
Dar și locuitorii planetei Natys au aflat că pe planeta Umi există viaţă și acolo se găsesc oameni. Celelalte trei planete își vedeau de
treaba lor , ele nu aveau nici un conflict.
***
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- Auzi, leliţă ? îi făcu un compliment ironic Umi lui Natys . Oamenii care locuiesc pe mine vor să te distrugă!
– Vai , dragă! Că, parcă mie mi-e frică de tine sau de oamenii tăi! zise Natys cu un glas mândru.
Atunci a început conflictul și rachetele zburau prin văzduh ca nişte grenade uriaşe înfuriate.
– Nu va ieși ceva bun din asta !exclamă cu durere în glas Tohan Lit
– Parcă e al III-lea război mondial din anul 2017, adăugă prietenul său
Aceste atacuri au durat 2-3 ani. Umi a rămas doar jumătate, la fel și cealaltă, Natys fiind și ea tot o jumătate dintr-o planetă.
– Eu vă dau un sfat: mai bine încetaţi amândouă pentru că nimeni nu câștigă nimic din toată agitaţia asta! spuse bulgărele de aur,
Soarele.
– Da, mai bine încetaţi! repetă micuţa Minoris.
– O, nu ! Ce e aceasta ? întrebă mirată Tanist
– E o gaură neagră! se amestecă Soarele
– Aceasta este chiar lângă scoarţa mea şi mi-e cam frică! zise cu glas tremurând Tanist.
– Eu vreau să înghit o planetă, un corp ceresc ! tună gaura neagră.
– Ţi-e foame? întrebă Minoris.
– Daaa…, strigă personajul cel îndoliat.
– Atunci, atenţie mărită, goliţi frigiderele! ordonă glumeaţa Minoris.
***
Marii astronauţi au cercetat, în circa un an, care dintre cele cinci planete va fi înghiţită cu lăcomie de gaura neagră. Până la urmă ei
au ajuns la un numitor comun . Dar nu e numitorul comun de la matematică, ci este vorba despre o expresie de-a pământenilor.
– Planeta Tanist va fi luată de către gaura neagră!a nunţară astronauţii. Și așa a fost.
În timp ce gaura neagră a atras-o pe Tranist în braţele ei negre, planeta Umi s-a deplasat puţin către Natys, cele două formând o
singură planetă, Umnaty.
– Am rămas doar trei planete! constată cu tristeţe Magniu.
– Cum te simţi tu, Umnaty? întrebă Minoris.
– Am puţine deformări din cauza acelei „sudări’’! se văietă Umnaty
Oamenii de pe Umnaty nu mai aveau conflicte. Acum ei se înţelegeau foarte bine.
Cele două planete au format o singură planetă în anul 2020. Și așa a rămas sistemul solar până la adânci bătrâneţi.
Andrei Daniel Alb, 13 ani
Şcoala cu cls.I-VIII, Bucea, jud. Cluj
138

Oameni, stele şi pitice

O pitică mică, mică...
...apoi s-au hotărât să o extermine pe mica noastră planetă pitică.Organizaţia NASA a cerut să se adune
cei mai buni astronauţi.
–V-am chemat aici pentru a vă trimite în cea mai importantă misiune. Poate, unii dintre voi nu vă veţi mai
revedea familiile, ba e posibil să nu vă mai întoarceţi!, le-a spus cu seriozitate sergentul.
– Am înţeles!au strigat în cor astronauţii selectaţi.
Apoi au urcat toţi în nava gata pregătită pentru lansare.
Între timp, planeta pitică, vorbind cu Pământul, simţi o uşoară lovitură în partea stângă.Când se uită mai
bine, văzu o chestie mică, zburătoare, apropiindu-se de ea. Pe măsură ce micul obiect se vedea din ce în ce
mai bine, era şi mai aproape, devenea gigant.
În scurt timp, pitica simţi o a doua lovitură. Atunci, cu toate puterile, Terra a strigat:
– Pitico, fugi, este o navă pregătită pentru luptă trimisă de oameni, fugi şi nu mai privi înapoi!
Pitica, speriată, neştiind încotro să o apuce, zbură, adâncindu-se şi mai mult în galaxie. Oamenii, voind să o distrugă, au uitat că şi
ei s-au îndepărtat prea mult de casă. Şi-au dat seama prea târziu, când combustibilul era pe terminate, aşa că pluteau în derivă, fără
niciun punct de reper. Planeta pitică a ascultat sfatul Terrei şi nu s-a mai uitat înapoi să vadă dacă este urmărită. Dar ea îşi făcea griji
pentru oameni. Dacă au intrat într-o ploaie de stele? Dacă au fost înghiţiţi de o gaură neagră? Încet, încet grijile o copleşeau... era
miloasă din fire... nu dorea răul nimănui!
Aşa că s-a întors după ei. Pe drum întâlneşte un obiect imens. Nu era orice planetă, era Jupiter, dar deghizată. Planeta pitică merge
direct la ea şi o întreabă:
– Nu vă supăraţi, nu aţi văzut din întâmplare o navă a oamenilor? a întrebat cu sfială pitica.
– Dragă, ţi-aş spune dacă aş şti ce sunt aceia oameni, dar nu am văzut niciodată vreunul pe aici, a răspuns Jupiter cu un glas
prefăcut.
– Cum, nu ştiţi? Sunt acele fiinţe micuţe care trăiesc pe Terra.
– Aaaa, acei omuleţi! Am auzit de ei că sunt foarte enervanţi. Eu zic, să îi laşi să plutească la nesfârşit. Prea vor să le ştie pe toate, să
ne afle secretele; ba avem apă, ba nu avem... Acum îl chinuie pe săracul Marte...
Auzind acestea, pitica a fost dezamăgită. Ce, ei nu erau fiinţe? Apoi, şi-a luat la revedere, dispărând în întuneric.
A mers ea ce a mers, până l-a întâlnit pe Saturn. Pitica îl salută cu respect:
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– Bună ziua, bătrâne, nu ai văzut din întâmplare nava oamenilor?
– Ba da, am văzut ceva.
– Îmi puteţi spune pe unde?
– Mda, aş putea să-ţi spun... Cam pe unde Carul mic nu se întâlneşte cu Carul mare, ci acolo unde Carul mare întâlneşte Carul mic.
Pitica mulţumeşte, apoi pleacă zicând în gândul ei: „Numai de ciudaţii am parte!”
Îşi continuă pitica noastră drumul prin Calea Lactee, până întâlneşte o doamnă elegantă. Era Terra, şi ea deghizată! Pitica, fuga la ea
şi o întreabă:
– Nu vă supăraţi, stimată doamnă, nu aţi întâlnit cumva o navă?
– Hei, pitico, aici este Calea Lactee, puţin mai departe sunt prietenii tăi!
– Nu sunt prietenii mei, vreau doar să îi ajut, mulţumesc pentru ajutor!
În curând vede o luminiţă, care abia mai sclipea. Fericită, grăbeşte pasul. Dar... era doar o stea căzătoare. Când îşi pierduse speranţa,
ce vede? Nava!
Fuge la geamurile rachetei, face semne şi zice :
– Bună, eu sunt planeta pitică pe care aţi vrut să o exterminaţi!
Astronauţii încremenesc. Oare planetele pot vorbi? Se pare că da.
– Poţi vorbi?
– Fireşte, toate putem! Hai, vă duc acasă.
Au pornit spre casa oamenilor. În sistemul nostru solar, pitica era aşteptată cu covorul roşu şi în uralele celorlalte planete.
Jupiter se apropie de ea şi o sărută părinteşte pe frunte, spunând:
– Bravo, ai trecut toate testele! Acum eşti de-a noastră.
Pitica află acum cu mirare că celelalte planete cu care s-a întâlnit erau deghizări care i-au pus la încercare bunătatea, inteligenţa,
încrederea în bine.
– Acum, i-au spus planetele în cor, eşti demnă să locuieşti în sistemul nostru solar, şi te vom numi RAMA!
Astfel, planeta pitică a câştigat datorită bunătăţii sale nu numai un loc al ei, ci şi un nume, ca nimeni să nu o mai numească pitică.
Şi încă ceva, când sunteţi trişti şi noaptea e senină, priviţi cerul. Pitica e acolo şi vă face cu mâna, vă îndrumă şi vă sfătuieşte să fiţi
buni. Chiar acum discută cu Moş Crăciun lista copiilor cuminţi!
Noapte bună, pitico, acum poţi dormi liniştită! Pardon, Rama!
Marius Dinu, 12 ani
Şcoala cu clasele I-VIII nr.10 Sibiu
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Mica şi neînsemnata „cometă” avea în sfârşit chiar mai mult decât visase vreodată. Curând era o
legendă, toate planetele mari dorind să o vadă măcar o dată în viaţă.
Jupiter plutea făloasă printre miile de comete spunând:
– Cândva, micuţa a venit în sistemul meu solar şi am fost prima cu care a vorbit.”
Saturn striga cât putea de tare:
– Pe mine m-a numit măreaţă şi m-a admirat! Sunt cea mai bună prietenă a ei!”
Pluto se lăuda că ascultă aceeaşi muzică amândouă. Că doar odată, demult arătau la fel... erau un fel de
planete gemene.
Doar Terra stătea ruşinată în spatele mulţimii simţindu-se vinovată pentru faptele oamenilor.
Vestita stea se gândea cu tristeţe la umilinţa la care a fost supusă de planetele mari. Apoi îşi aminti de blândeţea cu care i-a vorbit
Pământul şi de faptul că oamenii, indiferent de intenţie au ajutat-o să devină ceea ce nu ar fi îndrăznit să spere şi o chemă pe Terra.
Îngâmfatele doamne Jupiter, Saturn şi Pluto o priveau cu invidie cum trecea sfioasă prin mulţime.
– Tu ai fost singura din întregul Sistem Solar care a aprins o flacără a speranţei în mine şi indiferent de intenţiile oamenilor tăi, eu îţi
mulţumesc pentru ajutorul acordat. Tot cu o flacără a început şi noua mea viaţă.
– Îmi pare nespus de rău pentru fapta locuitorilor mei, însă ştiu cum te simţi... pe mine nu mă mai respectă de zeci de ani. Aruncă
gunoaie peste tot, chiar şi în ape, taie copacii şi construiesc în locul lor munţi de beton înconjuraţi de maşini gălăgioase care fumegă
continuu. Au început să mi se topească gheţarii, apele ies din matcă, simt că mă sufoc din ce în ce mai des iar ei nu se mai opresc.
– Groaznic! E incredibil cum tu, cea care are cele mai multe probleme, te porţi atât de frumos cu oricine, chiar şi cu planete inferioare
ţie, aşa cum eram eu când ţi-am vorbit. Dacă vreodată vei vrea să le plăteşti în vreun fel oamenilor, te rog, nu ezita să îmi ceri
ajutorul.Voi fi mereu alături de tine indiferent ce gânduri vei avea.
– Nu, nu mă gândesc la răzbunare, indiferent de faptele lor. Răzbunarea e arma celor slabi,iar eu în miliardele de ani în care i-am
găzduit am suportat multe, pentru că ţin la ei mai mult decât la mine, însă cred că sentimentul nu e reciproc.
În acea seară, noul soare dădu o petrecere în cinstea prieteniei cu Terra şi în cinstea noii sale vieţi. Miliarde de comete şi planete s-au
adunat iar la marele final sute de artificii au explodat deasupra lor,uimind oamenii de pe Pământ.
– Nu poate fi o ploaie de stele, are loc la intervale exacte de timp”, se gândeau fizicienii.
Poate că ar trebui să nu mai încercaţi mereu să vă explicaţi ce se întâmplă, ar trebui să vă bucuraţi de ce v-a oferit natura,gândea
Terra.
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Nu ştim dacă oamenii vor înceta să polueze Pământul în viitorul apropiat, însă ştim că acum contiuă să ignore mesajele disperate ale
Terrei, prefăcându-se că nu văd nimic în neregulă în comportamentul lor.
Pământul nu se va răzbuna pe noi, locuitorii lui, pentru daunele grave pe care i le producem, însă ne putem gândi că distrugându-l
pe el, ne autodistrugem şi ar trebui să încercăm să îl protejăm, atât cât ne stă în puteri.
Elena Alexandra Dumitru,14 ani
Grup Şcolar Tehnologic „Dimitrie Filipescu”, Buzău
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Uraaa! Urraaa! spuse fericitul Soare. Am avut și eu un vis și iată că până la urmă s-a împlinit. Hei, voi, cele
colorate, cu forme ciudate, cine sunteţi? le întrebă soarele pe cele treisprezece planete care îl înconjurau.
– Noi suntem niște planete micuţe, care nu avem lumină sau căldură proprie, dar acum că ai apărut
dumneata, nu vom mai fi întunecate.
– Și cum vă cheamă?
- Păi, cea care nu are gură, ochi și nas se numește Ineter. El, cel nebărbierit pentru că nu poate merge la
frizeria de la colţul galaxiei, se numește Brabut. Cel micuţ se numește Zurur. iar cel de forma pătrată se numește Pret. Mai în jos e
Barbă-Lată. Sub el locuiește bătrânul Pip. Apoi, urmează Oadi, cel care are un singur ochi. Langă el se află Moglos, care are de
asemenea un singur ochi, dar are mai multe inele în jurul lui, adică a încercat să se logodească de mai multe ori. Mai în sus e
inteligentul Clever. Lângă el e Creg, care e binedispus tot timpul. Sus e una dintre cele mai frumoase planete de pe-aici, dar cea mai
frumoasă e Monei, cea cu un inel in jurul ei, iar eu sunt vecin cu Ineter, si pe mine mă cheamă Hipli.
-- Ce nume frumoase aveţi! a spus Soarele.
– Dar pe tine cum te cheamă? îl interogă Hipi.
– Eu nu cred că am nevoie de un nume, dar în trecut mi se spunea ,,pitica”.
-– Dar de ce ,,pitica” ?
– Pentru că…și Soarele a început să le povestească prin ce peripeţii a trecut el.
Între timp pe Pământ oamenii au fost anunţaţi de către astronomi că în apropiere de galaxia Calea Lactee există o nouă galaxie:
– Oameni buni, oameni buni, veniţi, veniţi! Am descoperit o nouă galaxie!
– Unde? Când? Cum? întrebau oamenii.
După câţiva ani, oamenii au aflat că Soarele din noua galaxie, în trecut a fost acea planetă pitică pe care ei credeau că au distrus-o, de
aceea le era frică de eventuala ei răzbunare.
În anul 2596, oamenii au realizat prima expediţie în galaxia noului Soare. Primii curajoşi care au vizitat-o au fost: un tânăr englez,
John, foarte interesat de noua galaxie; un francez cu foarte multe studii, Pierre, pasionat de astronomie și, spre mirarea noastră, un
român, Ionuţ, care se implica în proiectele de viitor, autoritar și foarte inteligent. Să știţi că mai rar găseai astfel de oameni pe Pământ.
Acum, cu lucruri noi inventate: comandă vocală, mașina care merge singură, nimeni nu mai făcea mare lucru.
Drumul spre noua galaxie nu a durat foarte mult timp, datorită unei navete spaţiale care putea atinge o viteză foarte mare.
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Când cei trei oameni au ajuns la destinaţie, au observat că totul e foarte diferit faţă de ceea ce vezi în Calea Lactee. Când românul a
observat Soarele, Regele Luminii, a strigat:
– Priviţi! Watch! Regarde!
John şi Pierre nu mai știau în ce parte să se uite. Parcă și-ar fi pierdut zmeile cu care se jucau și nu mai știau în ce parte să le caute.
Până la urmă au văzut acel unic Soare care nu avea o formă sferică exactă. Era o apariţie foarte interesantă și în același timp ciudată.
Și totuși, plin de curiozitate, John a început un dialog:
– Hello! Do you have a name?
– Ăăă…spuse Soarele pe un ton confuz. Ce m-ai întrebat? Ce limbă e asta?
Românul adăugă fară să mai gândească:
– E limba engleză. O înveţi la școală. Sunt surprins că nu ai auzit de ea…E una dintre cele mai importante limbi.
– Și școala ce-i? întrebă Soarele.
– Păi, e un loc mai mare sau mai mic, unde… stai așa! Cum de vorbești limba română și nu vorbești engleză sau franceză?
– Păi, limba pe care o vorbesc eu nu e limba română, sau cum i-ai zis tu. Se numește Scriptamili şi e limba tuturor planetelor din
galaxia mea.
– Că tot veni vorba, galaxia ta cum se numește? o întrebă Ionuţ.
– Păi la asta nu ne-am gândit. Hmm…Voi, planetelor, ce ziceţi?
– Ce să zicem? strigară ele în cor. Suntem tetrosperze și tu ești Măreţul Soare care ne veghează. Deci, ce ziceţi de numele
Tetroprimeum?
– Ce nume interesant! spuse românul. Dar ce înseamnă ca sunteţi tetrosperze?
– Acest cuvânt arată numărul nostru.
– Am înţeles. Și tu, Măreţule Soare, cum te numești?
– Nici eu nu am un nume deoarece eu credeam că nu are rost să îmi pun unul, dar acuma m-am luminat, numele e foarte important
pentru personalitatea mea și sunt convins ca numele Primeum mi se potrivește.
– E perfect! E foarte interesant si…
– Dar. totuși, voi de ce aţi venit la noi? îl întrerupe Primeum pe Ionuţ.
– Nu-ţi mai aduci aminte de planeta Pământ?
– Ba da! Cum să nu? Eu nu sunt uituc…ca ea.
– Ei, noi suntem câţiva reprezentanţi ai rasei umane (care de multe ori se dovedește a fi nepermis de inumană) și vrem să ne cerem
scuze pentru ce am făcut. Noi suntem ca o notă muzicală aflată în pericolul de a se desprinde de portativ când muzica nu mai e
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muzica ci zgomot, adică nu am vrea sa fim distruși o dată cu Pământul în cazul în care v-aţi propus să vă luaţi revanșa...
– Ăăă… ce sunt alea ,,protitive,,?
– Nu contează… le zice portative. John, Pierre și cu mine ne întrebam oare de unde te alimentezi cu atâta energie?
– Sursa mea este bucuria de a trăi.
– Iţi suntem recunoscători pentru gândurile tale de pace faţă de Terra, ne era îngrozitor de teamă că vei declanșa un atac devastator
împotriva noastră.
– Oh, dimpotrivă, mă bucur și vă mulţumesc din tot sufletul meu de Soare. Datorită lucrurilor acelea care fac ,,bum” acum sunt ceea
ce nici nu visam.
– Oamenii vor totuși să se revanșeze faţă de tine, Primeum. Noi vrem ca în fiecare an, dacă știi ce înseamnă cuvântul ,,an”, să ţinem
o mare sărbatoare în cinstea ta, în toate locurile de pe Pământ, peste tot!
- Nu știu ce să zic. Faceţi ce doriţi, eu oricum vă voi mulţumi mereu.
Cei trei oameni erau pe punctul de plecare, pe linia de plecare, pe ,,start”, cum vreţi voi. Și-au făcut niște fotografii împreună cu
Primeum și cu restul planetelor, și-au luat ,,la revedere”și au plecat spre Terra.
Când au ajuns, au fost întâmpinaţi doar de patru oameni:
– Unde sunt oamenii? întrebă stupefiat Ionuţ.
–Au plecat la premiera unui film. Cred că-i o comedie, spuse unul dintre cei patru oameni.
– Spuneţi-le să vină aici! Am adus fotografii cu noua galaxie și să știţi că planetele și Soarele de acolo vorbesc limba română! Limba
mea a ajuns cunoscută în univers!
– Oameni buni, oameni buni! Veniţi, veniţi! striga cât îl ţinea gura un om de pe-acolo.
– Ce mai e?! au exclamat oamenii.
– Au venit! Au venit John, Pierre și Ionuţ! Au venit cu fotografii cu noua galaxie, cu Soare şi planete! Veniţi cu toţii!!!
Când oamenii au văzut fotografiile cu cele treisprezece planete și cu Soarele lor, au rămas uimiţi. De-acum înainte, Primeum avea o
zi aparte în calendarul omenirii.
Andrada-Cătălina Haș, 11 ani
Şcoala cu cls. l-Vlll Negreni, Bucea, jud. Cluj
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Văzând Pitica faptul că acum este o stea, s-a gândit că trebuie să își dea un nume. Voia să fie un nume care să
o reprezinte și să o definească, astfel că s-a gândit să își spună Astris Nana, iar pentru prieteni să fie doar Nana.
Aceasta privind planetele ce o înconjurau și-a dat seama că împreună cu acestea alcătuiesc un sistem astrologic.
Imediat i-a venit în minte sistemul solar și și-a promis că în sistemul ei să nu fie decât pace și armonie. De aceea
aceasta a vorbit cu fiecare planetă și le-a spus ce atmosfera va dăinui în sistemul lor. Sistemul pe care îl formau
era alcătuit din iubire și armonie. De asemenea Nana le-a dat câte un nume planetelor sale: Credinţa, Înţelegerea, Iubirea, Armonia,
Fericirea, Visătoarea și Pacea...
În viaţa Nanei și a planetelor sale totul era frumos... ameţiţii de meteoriţi mai gâdilau uneori planetele și o mai făceau să tresară pe
Visătoarea, cometele mereu grăbite o făceau pe Înţelegere să nu mai înţeleagă ce se petrece, iar Iubirea simţea mereu nevoia de
protecţie atunci când vântul cosmic o învăluită. Însă, cu toate acestea planetele și Nana purtau în suflet o urmă de tristeţe... această
urmă de tristeţe era din cauza lipsei oamenilor din frumosul sistemul planetar sui generis. Credinţa în fiecare zi se ruga ca unul
dintre meteoriţii care o înghioldesc din când în când să aibă viaţă. Însă Nana nu știa dacă prezenţa oamenilor va fi benefică ...ea își
aducea aminte foarte bine cum Pământul suferea din pricina oamenilor și cum aceștia nu își respectau planeta pe care locuiau. Dar
Nana își aducea aminte la fel de bine cum ea a devenit o stea datorită oamenilor ...însă ....a devenit o stea din întâmplare...
La poarta sistemului, unde paznic era Lunameda (Luna sistemului) a bătut o stea care nu era nici mare dar nici mică, care impresiona
prin culoarea sa deosebită faţă de celelalte; planeta... aceasta era turcoaz. Lunameda îi făcu un semn (destul de subtil ) ca aceasta să
intre în sistemul lor și să meargă la Nana. Planeta fără nume înainta sfioasă și oarecum nesigură printre planete care dormeau liniștite
ca într-un final să ajungă la Nana. Planeta fără nume abia a îndrăznit să își încline axa și să o privească. Aceasta cu vocea plină de
teama abia a reușit să o salute pe grandioasa stea...
– Buna ziua, stimabilă Astris Nana ...îmi cer scuze dacă vă deranjez ...
– Bună, spuse Nana prietenoasă. Ce vânt stelar te aduce pe aici? Nana se regăsea în imaginea planetei fără nume, îi aducea amintea de
ea până să devină o stea...
– Ştiţi, eu sunt o planetă care a fugit din vechiul ei sistem. Am fugit de rușine. Am fugit pentru că mii de ani am fost chinuită de
oamenii care mă locuiau... aceștia mă ciupeau, mă înţepau, îmi dădeau foc și într-un final aceștia au reușit să mă îmbolnăvească.
Ajunsesem într-o asemenea stare încât nici nu mai puteam să respir, iar steaua sistemului care înainte mă încălzea acum mă ardea.
Atât de sensibilă devenisem.... Iar oamenii după ce m-am îmbolnăvit, s-au îmbolnăvit și ei și de aceea ei au murit ...Și mi-aș dori să
rămân aici... e frumos aici ... și pare un loc cald...
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– Nu înteleg ceva, spuse Nana ușor nelămurită. Dacă ei au murit, tu de ce ai fugit ?
– Am fugit pentru că planetele mele vecine au început să râdă de mine și să mă arate cu degetul pentru ca sunt bolnavă. Ba chiar am
auzit zvonuri că eu aș fi îmbolnăvit oamenii ca să scap de ei... Niciuna nu îmi arăta înţelegere... De aceea la eclipsă m-am hotărat să
fug și chiar asta am făcut.
– Mai ești bolnavă? a întrebat-o Nana oarecum miloasă...
– Acum sunt bine și perfect sănătoasă. Am fost și am făcut tratament cu meteoriţi, băi de nebuloase și împachetări cu praf cosmic.
– Mă bucur ca ești bine. Insa, mai am o întrebare...
– Spuneţi, vă rog, spuse planeta fără nume care acum era și mai palidă și care era mai speriată ca oricând.
– Mai este viaţă pe scoarţa ta?
– Asta nu știu. Nu am mai simţit demult furnicături... și chiar dacă omul nu este încă prezent, o alta formă de viaţă poate fi... asta
rămâne de văzut în timp.
Nana acum se gândea ce să facă și dacă să o primească... dar și-a adus aminte cât de greu îţi este atunci când ești printre străini și
nimeni nu îţi oferă ajutor... De aceea i-a spus planetei fără nume:
– Îţi urez bun venit în sistemul meu planetar...
– Vă mulţumesc, spuse planeta fără nume care era foarte emoţionată și foarte fericită.
Mare le-a fost mirarea planetelor atunci când s-au trezit și au văzut că alături de orbitele lor mai era încă una și că acum formau un
sistem ce impresiona prin măreţie și frumuseţe. Planeta fără nume li s-a prezentat și acestea s-au imprietenit imediat. De aceea, Nana
i-a dat numele planetei până atunci fără nume: Prietenie.
Însă după o mișcare de revoluţie, Prietenia a început să se simtă din ce în ce mai rău... simţea furnicături, simţea că axa i se clătina și
că ameţește. De aceea toate planetele, până și Nana erau îngrijorate... dar într-o zi Credinţa a văzut cum pe suprafaţa planetei se mișcă
ceva... acel ceva era un semn clar că pe Prietenie exista viaţă...
Auzind acestea, planetele și Nana s-au bucurat nespus și au făcut vrăji, incantaţii, rugăciuni și tot ce mai depindea de firavele lor
puteri ca pe tărâmul Prieteniei să sălășluiască viaţa și omul să încununeze oda mulţumirii întru fiinţă. Nana a început să încălzească
mai tare, Visătoarea și-a stabilit o orbita fixă și mai… sigură, iar Credinţa acum se ruga ca Prietenia să nu fie lovită de un meteorit
neatent.
Deși Nana încuraja evoluţia vieţii pe planetă, aceasta și-a promis că sistemul ei astrologic nu va fi exploatat de către oameni și că vor
trăi în armonie ca până acum. Pentru ca sistemul să rămână în armonie Nana, Lunameda şi planetele s-au adunat din nou şi iar au
facut incantatii, descântece si chiar au apelat la magie pentru a realiza niste legi după care oamenii să se ghideze... aceste legi au luat
numele de legi planetare. Drept mărturie a faptului că acestea au creat noul drept planetar sunt micuţele stele care strălucesc în
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univers... De asemenea, Lunameda a propus ca atunci când oamenii greșesc de pe cer să cadă o stea iar atunci când oamenii vor uita
complet de aceste legi.
După ce Nana, Lunameda și planetele au stabilit și acest lucru, lor nu le-a rămas decât să aștepte apariţia primilor oameni ca să îi
învăluie pe aceștia în căldură și armonie.
Adela Ilie, 17 ani
Colegiul Naţional Mihai Viteazul, Slobozia
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Acum avea propriile planete pe care le încălzea şi le lumina. Planeta pitică, adică fosta
planeta pitică, acum era o stea caldă şi se gândea că va accepta orice planetă în propriul ei
sistem. Şi-a ales numele de Plamus. Planetelor pe care le avea in jurul ei le povesti multe
despre Terra: cât era de bună, de generoasă...
***
Au trecut mulţi ani si pe Pământ s-au întâmplat foarte multe lucruri. Oamenii au observat
că plăcutul lor Soare se stinge. S-au tot gândit ce să facă dar nu le veni nicio idee. Brusc, au
observat că Pământul începe să iasă de pe orbită. Terra şi-a dat seama că e timpul să plece din
acest sistem solar. Pământul ştia foarte bine unde trebuie să se ducă: spre acea fostă planetă pitică, acum stea... Planetele erau
îngrijorate şi nu ştiau ce vor face. Terra a trecut pe la toate şi le-a spus să plece fiindcă steaua lor nu va mai lumina mult timp.
Planetele nu ştiau unde să se ducă, dar Terra le-a arătat o stea in spaţiu şi a spus să vină cu ea la acea stea. Planetele au întrebat de ce
tocmai acea stea şi dacă steaua va fi de acord să se rotească in jurul ei. Terra le-a spus că acea stea e o prietenă şi sigur le va primi.
Atunci planetele s-au dus după Terra până la acea stea îndepărtată. Au ajuns in mare alai şi Terra a spus stelei:
-- Bună, Plamus. Ce mai faci?
-- Bună Terra! De când nu te-am mai văzut! Ce te aduce pe aici?
Planetele stăteau mai la o parte. Au ghicit că Plamus era fosta planetă pitică.
-- Soarele se stinge, zise Terra, iar eu şi celelalte planetele nu avem altă stea. Ne primeşti?
Impresionat de cuvintele Terrei, Plamus le-a spus că ar vrea să aibă in sistemul ei aşa nişte planete cu experienţă!
Celelalte planete erau îngrijorate, au ciulit urechile şi au auzit:
--Ar fi o onoare! spuse Terra. Dar cu celelalte planete pitice ce se întâmplă?
Una din cele cinci planete pitice care se învârteau in jurul lui Plamus a spus:
-- Am putea fi sateliţii dumneavoastră? o întrebară pe Terra.
Terra răspunse:
-- Sigur, cu multă bucurie! Si Luna se va bucura că va avea nişte parteneri.
Terra le-a spus planetelor vestea şi acestea au mers pe la stea, au mulţumit şi şi-au cerut scuze. S-au mai uitat prin jur, apoi s-au dus
pe rând, în frunte cu Terra, să vorbească despre ordinea în care se vor aşeza. Plamus a spus că vrea ca Terra să fie cât mai aproape de
ea şi celelalte planete îşi pot alege singure ordinea. Ordinea lor a fost: Terra, Marte, Pluto, Venus, Mercur, Jupiter, Uranus, Saturn şi
Neptun. Plamus a insistat să aibă orbite apropiate unele de altele.
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***
Plamus era acum centrul unui mare sistem „solar” cu cele mai mândre planete pe care le-a putut vedea vreodată.
Terra i-a arătat
o stea încă luminoasă. Au stat câteva secunde cu privirile pe ea şi brusc au văzut că se face tot mai mare, ca apoi să dispară brusc. Au
înţeles că Soarele a explodat şi a devenit o… gaură neagră! La început s-au speriat, dar apoi şi-au amintit că erau atât de departe de ea
încât nu putea să le înghită.
In acest sistem solar au ,,trăit” toate planetele pentru mult timp de acum înainte!
Andrei Colhon,11 ani
Colegiul National Emil Racoviţă, Cluj
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Galaxia albastră
Terra murea… Ea era îngrozitor de bolnavă și nimeni, de nicăieri, nu putea face nimic… Murea, iar
împreună cu ea, mureau oamenii...
Fără ploaia care îi dădea viaţă, Terra era pe moarte. Sfârșitul era aproape… Încetul cu încetul, ne
apropiam de Apocalipsă… Totul se sfârșea…
***
Anul 2150.
În New York era o căldură aridă, ca de obicei. Demult, poate, New York-ul a fost altfel. Acum este doar
un oraș al metalului sau al betonului… beton verde, metal verde, sticlă verde și Central Park – doi metri pătraţi de iarbă verde, lângă
un copăcel.
La redacţia New York Times, chiar dacă este seară, toţi ziariștii sunt prezenţi. Toţi așteaptă o veste nouă, VESTEA care i-ar putea face
să răsufle ușuraţi. Era datoria lor să afle, să cunoască și să vestească, doar toţi oamenii lumii acesteia triste citesc ziarul. Nu puteau
dezamăgi audienţa și nici nu puteau să stea deoparte. Doar era vorba și despre viaţa lor! A sunat un telefon. Fără să știe cât de radical,
acel telefon îi va schimba viaţa, un tânăr angajat ridică receptorul.
– Redacţia New York Times!... Spuneţi!... Da!? Sunteţi, sigur?... Acum venim! Suntem pe drum!
Dean Smith era extraordinar de fericit! A răspuns la telefonul care salva ziarul. Fără să ia în seamă privirile întrebătoare ale colegilor,
Smith s-a îndreptat spre biroul redactorului șef, John Finchley.
– Mr. Finchley, s-a hotărât! NASA trimite o ultimă misiune în spaţiu să caute o altă Terra. Aceasta este ultima noastră speranţă!
– Deja? Am crezut că nu au destule fonduri ca să mai poată trimite încă o navă.
– Nu mai au altă variantă. Rezervele de apă care au rămas sunt prea puţine. Nu mai există apă decât pentru câteva luni.
– Și dacă această misiune va eșua? a întrebat Finchley, deschizând ușa biroului lângă care stătea înţepenită secretara.
– Intră Mary!
– Mary, NASA trimite o ultimă misiune în spaţiu. Adună oamenii! Să sperăm că de data aceasta se va găsi ceva! Deși… nu cred că ar
mai exista ceva care ar putea să ne salveze.
– Domnule, dacă ar ploua, întregul Oceam Planetar s-ar putea reface și totul ar fi perfect.
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– Mary, minunile nu se întâmplă! Nimeni nu a văzut nici ploaie, nici ninsoare de mai bine de o sută de ani. Știi bine că nu mai există
anotimpuri! Există doar vara aceasta uscată. Știi prea bine! Meteorologii spun că va fi în continuare doar căldura și vântul uscat care
înconjoară planeta… Doar atât. Și Terra se micșorează din ce în ce mai mult. Populaţia Australiei migrează. Nu mai este destul loc,
pentru noi, pe planeta asta pitică!
– Mergem, șefu’? Va fi o știre pe prima pagină, nu-i așa? Avem de lucru în noaptea asta!
***
Astronauţii Troy și Scott erau departe de casă. În anii de pe Terra, au trecut doar trei luni, dar pentru ei, o eternitate.
De pe nava lor s-au efectuat studii complexe pentru fiecare planetă din galaxie care au fost trimise pe Terra. Acum au ieșit din Calea
Lactee și se îndreaptă spre necunoscut. Nu știu ce ar putea găsi. Totul este posibil și nava lor, misiunea spaţială, ultima misiune a
Terrei, este singura speranţă a omenirii. Ei trebuiau să găsească o nouă planetă, și cât mai curând posibil!
Soarta oamenilor era în mâinile lor și, dacă nu o găseau pe acea nouă Terra, viaţa lor și a lumii era pecetluită.
Timpul, ca apa, se scurge prea repede, și nu-i pasa de nimeni! Egoist, ca de-obicei!
În trei luni, au trecut de Andromeda și au văzut în depărtare ceva ce i-a făcut curioși. Sperau doar să nu fie încă o gaură neagră care îi
va atrage în ea.
Nu era o gaură neagră. Era altceva. Era o galaxie nouă, neștiută de nimeni până acum. O galaxie cu planete albastre. În jurul unui
soare se învârteau cinci planete mai mici decât Terra. Noua galaxie a fost botezată Aqua. Și speranţa a reînviat! Astronauţii s-au întors
acasă pentru aprovizionare și pentru a pleca din nou într-o misiune de recunoaștere în Aqua. Erau fericiţi și odată cu ei, toată
omenirea!
***
Da, toţi erau fericiţi! Viaţa pe acele planete ale Aquei era posibilă. Exista aer, apă, vegetaţie! Erau mici Terre nou-nouţe, nepopulate. Sa hotărât data de plecare, 25 iulie. Din fiecare ţară, plecau în jur de zece nave cu coloniști. Începea evacuarea de urgenţă a Terrei!
Terra nu era tristă, era bucuroasă chiar! Oamenii nu-i vor mai provoca dureri și poate se va reface… dacă nu, măcar se va stinge în
tihnă. În fond era o planetă bătrână. Când a aflat de micuţa galaxie, Terra și-a amintit de planeta pitică ce cândva s-a apropiat de
dânsa: ,,Oare ce s-a întâmplat cu planeta pitică după ce au bombardat-o oamenii? Ce a devenit?
Oare a dispărut, într-o ploaie de meteoriţi ? Sau s-a divizat în mii de stele?
Imaginea acelui soare micuţ al Aquei îmi aduce aminte de ea... Ea m-a ascultat când am plâns, nu ca alte planete… Parcă strălucea și
atunci cu toată șovăiala și timiditatea ei. Oare…’’
– Planetă pitică, micuţ Soare, mă auzi, oare? Îţi amintești de mine?
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– Bună ziua, bunică Terra! Cum să te uit? Nu ai fost tu singura care a vorbit cu mine și m-ai acceptat? Acum eu sunt Solis, un mic
soare care înainte a fost planeta pitică pe care o stii atât de bine. A răspuns o voce necunoscută în mintea Terrei, o voce blândă,
puternică și matură.
– Spune-mi, este adevărat că în jurul tău se învârt planete mici, albastre, fiecare pe orbita lor?
– Da. Nu mai sunt o planetă fără menire. Acum am. Să am grijă de planetele mele, ca de copiii mei, să-i păzesc.
– Oamenii o să mă părăsească. Eu mor, Solis… și oamenii mei vor veni în galaxia ta. Este singura lor șansă de a supravieţui. Mi-e greu
să-ţi cer să-i primești. Ar fi prea mult pentru ce ţi-au făcut ei, dar măcar ascultă-i! Iartă-i! Privește bucuria din ochii lor. Privește viaţa!
Oamenii nu sunt fericiţi că eu o să mor. Sunt obișnuiţi cu mine, și eu le sunt dragă, cum sunt ei pentru mine. Acum sunt fericiţi doar
pentru că copiii lor nu vor muri. Nu pot să plece toţi. Pleacă aproape doar tinerii. Poate o să-i vezi…. O să fie înspăimântaţi, dar
privește-i în ochi. Sunt copiii mei, Solis ! Nu-ţi cer să-i primești, dar te rog doar să-i înţelegi!
– Bunică Terra, eu îi primesc pentru că sunt copiii tăi și ce s-a întâmplat, a fost demult. Mai mult, poate că ar trebui să le mulţumesc.
Fără acea rachetă, cred că nu aș fi avut acum cu adevărat un loc al meu. Probabil m-aș fi plimbat prin spaţiu, fără o orbită proprie
măcar… Iar pentru asta, eu îi primesc, a spus Solis cu vocea blândă, gânditoare.
– Solis, mii de mulţumiri! Mă bucur că asculţi o planetă amărâtă, pe moarte.
– Cu dragă inimă, te asculta Terra! Tu ai fost și vei fi întotdeauna prietena mea! Dar acum trebuie să plec. Nu-i așa că trebuie să-ţi
întâmpin copiii?
Terra zâmbi. Greșeala oamenilor a fost reparată A fost ultimul ei zâmbet. Ultimul…
***
Oamenii tineri au plecat în Aqua. Bătrânii au pierit. Puţini au rămas. Terra își trăia ultimele clipe. Toate funcţiile vitale ale planetei sau oprit… un moment… dar doar un moment!
A început să plouă! Ploua în sfârșit după mai bine de o sută de ani! Și Terra își revenea încet la viaţă. În acel moment simţea că
redevine planeta ce a fost odată.
Linca Kucsinschi, 16 ani
Colegiul Naţional „Inochentie Micu Klein”, Blaj
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Planeta pitică era foarte bucuroasă acum că-şi găsise un rost în lume, şi unul atât de important pe deasupra. Şi
totuşi în adâncurile ei aveau loc fenomene inexplicabile. Era absolut convinsă că o a doua rachetă n-o lovise, şi
totuşi… corpul ei robust îi părea atât de greu, şi cel mai ciudat era că pitica noastră nu simţea nimic din căldura pe
care o împrăştia. Cât timp ea încerca să-şi explice toate acestea, în jurul ei se adunau din ce în ce mai multe planete şi
planetuţe, meteoriţi, comete, sateliţi naturali, şi miliarde de steluţe, toate îşi găseau un loc sub razele eroinei noastre.
Era mulţumită că are atâţia musafiri, dar nu putea alunga ideea că ceva îi lipseşte. Astfel se tot adânci în gânduri şi
gânduri, şi căldura îi slăbea, energia îi pierea pe zi ce trece. „Oare ce e cu mine? Asta am vrut mereu, nu? O casă… un rost… şi uită-te
şi tu ce rost am! Sunt centrul într-un univers, sunt o Stea… Deci de ce nu mă bucur? Cum pot fi atât de egoistă!? În loc să mă bucur de
toate astea… eu… eu sunt tristă…”. Şi fără să vrea, Steluţei noastre îi cădeau lacrimi… lacrimi mari, şi grele, care alungau şi ultima
brumă de căldură. Profund jignite de aceste condiţii, cele mai multe planete şi-au luat tălpăşiţa. Nu vroiau să aibă de-a face cu o Stea
depresivă, căci prin acel univers încă nu apăruseră antidepresivele…
„Singură din nou, ha? Iar trebuie să iau universul la pas…”. Tocmai când Steaua pitică se pregătea să pornească iar la drum iar, un
zgomot ciudat îi atrase atenţia. De undeva din ţesătura neagră a universului se distingea un obiect zburător neidentificat, mare,
pătrat, şi luminat artificial. Obiectul îşi schimba acum direcţia, orientându-se către Steaua cea pitică. Din naveta spaţială – căci asta era
– un copil îşi scoase căpuşorul.
– În sfârşit! Am găsit şi eu pe cineva cu care să pot să vorbesc! Adulţii sunt imposibili…
Pitica holbă ochii, mirată. Făptura din faţa ei era minusculă, şi totuşi avea nişte ochi atât de mari şi de frumoşi, şi o îndrăzneală
inimaginabilă. Era un pui de om, ceea ce Terra îi spusese că se cheamă „copil”. Era atât de diferit de tot ce văzuse până atunci, şi o
curiozitate planetară o împinse să intre în vorbă cu „copilul”.
-– Cu mine vorbeşti?
-– Păi tu ai cratere în loc de ochi?! Mai vezi pe cineva pe aici? se îmbufnă copilul.
– Nu… nu mai e nimeni, zise pitica în timp ce iar simţea cum lacrimile o podidesc.
– Heeeei… nu plânge… iartă-mă, nu am vrut să fiu rău…
– Nu… Nu e vina ta… Doar… Doar că toată lumea a plecat, şi iar sunt singură… şi nu vreau…şi... Suspinele o împiedicau să mai
vorbească. Lacrimile cădeau şi cădeau şi cădeau…
– Tataaaaaaaa! Mai ai plapuma aceea imensă? Începu baieţelul să strige.
– Da…pentru ce îţi trebuie? răspunse tatăl baiatului dinăuntrul rachetei.
– Doamne, eşti imposibil! O doamnă plânge! Tu ce-ai face în locul meu?!
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În cele din urmă, băieţelul apucă plapuma şi o aruncă Steluţei noastre. Aceasta o prinse şi îşi şterse un ochi. Plapuma nu mai ajunse
şi pentru celălalt ochi…
– Mai bine? întrebă băiatul zâmbind călduros.
– Mult mai bine. Mulţumesc… zâmbi şi Steaua la rândul ei.
– Ia spune-mi, de ce eşti tristă?
-–Am călătorit de când mă ştiu prin univers… am trecut şi prin sistemul tău solar, din câte îmi amintesc. Eşti de pe Terra, nu? Ce
planetă! ce planetă… O scumpă!
– Dacă zici tu… adăugă băiatul sceptic. Continuă.
– Şi datorită locuitorilor Terrei, am devenit o Stea. E tot ce îmi doream, să am şi eu un loc în univers. Şi am devenit centrul acestui
sistem solar. Multă lume s-a adunat în jurul meu, şi cu toţii ne-am învârtit în linişte şi în pace, dar… nu am putut să mă mulţumesc cu
ce aveam şi deci, iar am rămas singură…
– Te-ai certat cu prietenii tăi? întrebă băiatul, care tot nu înţelegea de ce e pitica tristă.
– Prieteni? se miră iar aceasta.
– Da, prieteni! Ştii tu, persoanele acelea speciale pentru tine, cu care petreci timpul liber şi… cu care râzi, sau cu care te cerţi, sau cu
care zici glume… care eventual îţi dau o plapumă de 4 metri pe 2 jumătate... să-ţi ajungă pentru amândoi ochii, mă înţelegi tu…
– Persoane speciale? N-am… n-am avut niciodată o… „persoană specială”.
– Dar este imposibil! Până şi adulţii au! Noi nu putem trăi singuri. Pentru mine cel puţin, dar şi pentru oameni, în general, degeaba
ne bucurăm de un eveniment important, dacă nu putem să spunem şi altora, să se bucure şi ei. Înţelegi? Tu ai devenit o Stea, ţi-ai
împlinit visul, dar… nu te poţi bucura cu adevărat ştiind că te bucuri de una singură. Unde mai e farmecul bucuriei dacă nu vezi
zâmbetele celor dragi ţie? Ai încercat vreodată să te împrieteneşti cu… hmm…o altă planetă?
– Nu… Nu cred…
– Mare păcat! Dar uite, ca să îţi arăt cum e, vrei să fim noi doi prieteni?
– Noi doi… prieteni?
– Da!!! Ce idee grozavă, nu? O să vezi, mâine îţi aduc o carte grozavă cu poveşti! O să vin în fiecare zi la tine! Ah, şi nu-ţi face griji
pentru mine, nu stau departe… vreo 200-300 de ani lumină, cam aşa… Cu invenţia tatălui meu, sunt aici în doi timpi şi trei mişcări!
Ce muzică asculţi?
– Interplanetară… zise timidă Steaua.
– Ha? Ce-i aia? se miră băiatul pe drept. Eh, oricum nu contează, ai destul timp să-mi explici. Nu uita! Mâine ai musafiri! Pa
paaaaaa!
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– La revedere! zise fericită pitica noastră.
După acea după-amiază petrecută împreună, băiatul îşi vizită prietena cu conştiinciozitate. Aducea cărţi cu poveşti, CD-playere
(păcat că urechile piticei erau mult prea uriaşe, dar intenţia contează...), albume cu poze, dulciuri şterpelite cu îndemânare şi
pricepere (exerciţiul-mama învăţăturii, se ştie…) şi multe alte lucruri, care o lăsau pe eroina noastră cu gura căscată. Cu fiecare vizită,
planeta se lumina din ce în ce şi împrăştia căldură, căldură adevărată. Diferenţa era că acum nu se bucura singură, ci exista o
persoană care să se bucure alături de ea şi, până să-şi dea seama, sistemul solar luminat de eroina noastră a devenit suprapopulat.
Toţi se bucurau împreună de ce învăţau de la un băieţel de pe Terra. Un băieţel care, cu inocenţa şi cu simplitatea lui, a salvat o
frântură din univers.
Ioana Mangalea, 14 ani
Şcoala cu clasele I-VIII „Cpt. Av. Mircea T. Bădulescu”, Buzău
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–

Am nimerit-o! se bucurau oamenii, de jos, de pe Pământ. Am îndepărtat pericolul!

Într-adevăr, racheta oamenilor o lovise din plin pe biata planetă pitică, care nici n-apucase bine săşi dea seama ce se întâmplă. Oamenii de pe Pământ se felicitau reciproc pentru succesul misiunii lor.
– Acesta este o zi extraordinară, este o zi în care am dovedit că avem un cuvânt de spus în acest
univers, oricât de infinit ar părea el să fie. Astăzi am dovedit că nu există lucru de neînfrânt. Noi
oamenii, suntem cuceritorii universului!
Ce s-a întâmplat de fapt? Oamenii, văzând apropiindu-se această planetă, s-au temut mult pentru
vieţile lor şi au pus la cale un plan prin care urma să-i schimbe traiectoria. Prin tot felul de ecuaţii şi
calcule matematice au găsit momentul şi locul potrivit unde lovitura lor să aibă efectul dorit.
Micuţa planetă, luată prin surprindere de izbitura atât de cruntă a rachetei îşi pierdu cunoştinţa… Când îşi reveni în simţiri, nu se
mai afla de mult în sistemul solar prin care rătăcise. Nu mai vedea împrejur nici urmă de planete, iar strălucirea soarelui se pierduse
în mulţimea nesfârşită a celorlalte stele…
Cât timp trecuse aşa?
O durere de neînchipuit o cuprinse pe micuţa planetă care se vedea din nou singură, alergând în neştire prin universul care refuza
să-i spună că pentru toate există o limită. Fusese pedepsită crunt pentru că visase să schimbe ceva în viaţa ei, pentru că şi-a dorit să
iasă din anonimatul dureros al singurătăţii.
(Din postura noastră de simpli oameni, singurătatea condiţionată de un timp - ∆t- incomensurabil, de distanţe - ∆d – infinite, nu poate fi
înţeleasă... Sau, cine ştie… Poate că, în felul nostru, înţelegem o mică parte din aceasta suferinţă… Dar în univers multe lucruri sunt altfel de
cum ne aşteptăm. Distanţe infinite şi timp fără cântar…)
În acele momente în care timpul părea că nu mai există nici măcar ca noţiune, pentru că oricum totul era împietrit şi lipsit de viaţă,
biata planetă şi-ar fi dorit ca acea rachetă să o fi distrus cu totul în mii de fărâme... Ar fi dat şi ar fi fost în stare să îndure orice, numai
singurătatea nu.
Şi totuşi timpul trecea, deşi nu era nimic care să pară a dovedi acest lucru, pentru că stelele refuzau să-şi schimbe câtuşi de puţin
poziţia, refuzau să apară altele noi, oricât de mici. În acel noian de întuneric, stelele erau adevărate oaze… dar oaze de neajuns şi
neatins.
Fără să-şi dea seama, micuţa era pândită din întunericul acela de nepătruns şi lanţuri grele şi invizibile erau aruncate asupra ei.
Instinctiv, simţea că ceva în jurul ei se schimba, dar nu-şi dădea seama ce anume.
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O planetă-gigant, văzându-o din întuneric, se gândi în sinea ei: „Încă un satelit în jurul meu… Hmm, nu strică niciodată…” Astfel că
o pândi multă vreme. Deşi aceasta planetă-gigant numită Jorda avea mai mulţi sateliţi decât i s-ar fi cuvenit unei planete de mărimea
ei şi cu toate că, încă de la începuturile sale a fost binecuvântată cu numeroşi sateliţi, Jorda nu s-a putut mulţumi niciodată cu ceea ce
a primit şi căuta mereu să atragă meteori călători ori mici planete rătăcite în capcanele sale de gravitaţie. Planeta-gigant reuşise să
adune atât de multe corpuri în jurul său că până şi unele stele s-ar fi uitat cu invidie la ea.
Când planeta pitică şi-a dat seama de ceea ce i se întâmplă, era deja târziu. Nu mai avu putere să se opună Jordei, a cărei forţă
creştea cu fiecare corp pe care îl aduna în jurul ei. Striga, se ruga să o elibereze, dar pe gigantă, aceste rugăciuni nu făceau decât să o
amuze, timp în care toţi ceilalţi sateliţi priveau neputincioşi scena subjugării unei planete mai mici. Abia când, în sfârşit micuţei
planete i se stabili o orbită pe care trebuia să o respecte cu stricteţe, ajunse şi ea să conştientizeze grozăvia acelei subjugări…
Şi, dintr-odată, în întunericul apocaliptic, se auzi vocea micuţei planete:
– Cine eşti tu şi cine ţi-a dat ţie dreptul să mă robeşti, să mă transformi în sclava ta? Care legi din univers ţi-au permis ţie să treci
peste voinţa mea şi libertatea mea de a face ceea ce eu îmi doresc?
Toţi cei care au asistat la aceasta scenă, au rămas încremeniţi de îndrăzneala planetei. Nimeni nu se aşteptase la aşa ceva… O clipă,
cât a durat tăcerea, se părea că giganta şi-ar fi pierdut toate puterile.
Înfuriată la culme de îndrăzneala micuţei, dar, în acelaşi timp înjosită de neputinţa de a-i răspunde, Jorda aruncă asupra acesteia
încă unul din lanţurile sale invizibile care aveau menirea de a o supune şi de a o pedepsi, în acelaşi timp. Pitica, vizibil îngreunată de
noua povară, nu s-a lăsat călcată în picioare. Ceilalţi sateliţi o sfătuiră să se liniştească, încercând să o facă să înţeleagă că revolta ei nu
avea decât să-i complice soarta.
– Hei tu, asta mare… şefa, când o să binevoieşti să-mi răspunzi?
Felul direct în care pitica o aborda îi ştirbea din autoritate, o jignea enorm, de aceea giganta căută s-o nimicească pe micuţă
schimbând orbitele şi traiectoriile sateliţilor, gândind astfel că va reuşi să o zdrobească pe micuţă într-o ciocnire cu un alt satelit al ei.
Numeroase au fost capcanele întinse de Jorda recentului ei satelit racolat, sperând că moartea acestuia să fie un exemplu pentru toţi
ceilalţi sateliţi ai ei care refuzau în mintea lor să i se supună… dar micuţa reuşea de fiecare dată să scape cu viaţă, deşi viaţa ei între
timp, devenise un chin, căci fiecare clipă şi-o petrecea anticipând, gândind mişcări şi urmărind absolut tot ce se mişca în jurul ei.
Chiar şi cu atâţia sateliţi împrejur, pitica se simţea la fel de singură. Erau toţi la fel: înfricoşaţi, subjugaţi de aceeaşi teamă. Nu
gravitaţia îi transformase în sclavi, acesta era doar partea fizică, palpabilă, vizibilă, în realitate teama le înghiţise curajul şi viaţa dintrînşii, transformându-i, încet, în corpuri cereşti lipsite de identitate: nişte sateliţi!
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Micuţa era sfătuită mereu şi mereu să înceteze, să accepte realitatea aşa cum e ea, deşi nici măcar cei care îndrăzneau să o sfătuiască
nu credeau în cuvintele lor, pentru că toţi, în sinea lor, o priveau pe pitică cu respect, vedeau într-însa acel curaj care lor le lipsea. Dar
să se opună Jordei şi să ia partea micuţei, încă nu aveau puterea să o facă…
Multe au fost confruntările pe care pitica le-a avut cu gigantica Jorda şi de nenumărate ori aceasta a fost la un pas să fie nimicită
pentru îndrăzneala ei. Dar, la un moment dat, micuţa atât de mult s-a aprins, înfruntându-o pe gigantă, încât a fost auzită de o cometă
care trecea nu foarte departe de măreaţa Jorda. Impresionată de voinţa acesteia, şi aducându-şi aminte că o mai văzuse cândva pe
pitică, s-a apropiat mult chiar cu preţul de a rămâne şi ea prinsă în plasa tentaculelor gigantei şi, luând-o de mână, o întrebă:
– Vrei să scapi? Vrei să fii liberă?
Pitica, plină de emoţie, o apucă strâns, zicând:
– Vreau… ajuta-mă!
Giganta, văzând ce se întâmplă, aruncă asupra lor ultimele ei lanţuri, cele mai grele, dar cometa se dovedi a fi mai tare şi o smulse
pe micuţă din sclavia Jordei.
***
Zâmbea… Zâmbea... Doar atât… Nu ştia dacă ar fi trebuit să facă altceva. Şi ce-ar fi trebuit să facă? Cuvintele nu-şi mai aveau
rostul… Nu mai aveau nici o valoare în faţa acelui zâmbet. Era liberă…
***
După un timp, micuţa îndrăzni să o întrebe pe salvatoarea sa:
– Cum te numeşti?
– Sincer, am şi uitat, ţin minte că mai demult, cineva mi-a pus numele Halley. Mi-a plăcut mult numele ăsta, dar din păcate de foarte
multă vreme nu am mai auzit pe cineva să mă strige astfel. E multă vreme de atunci… Ştiu că aveam chiar o orbită a mea, în jurul
unei stele, se numea Soare şi, când treceam la periheliu, nişte fiinţe vii de pe Pământ, care-şi spuneau oameni, mă studiau, îmi făceau
poze şi scriau despre mine. Era o minunăţie… Îmi plăcea de ei, făceau ca totul în jurul lor să fie viu, să prindă viaţă, sens, culoare…
Nicăieri în universul acesta n-am mai văzut aşa ceva… Dar apoi, nu ştiu… Şi-au pierdut minţile… În ciuda a tot ceea ce aflaseră
despre viaţă şi univers, şi-au bătut joc de planeta lor din care n-a mai rămas nimic, iar când şi-au dat seama că nu mai pot locui acolo,
s-au mutat pe alte planete şi apoi, în spaţiu până li s-a pierdut urma… Au fost cei mai mari cuceritori, dar n-au fost în stare să se
cucerească pe ei înşişi.
Marius Palermo,16 ani
Colegiul Naţional „IM Clain”, Blaj
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Cu trecerea timpului, mica planetă se obişnui cu ideea de a fi soare şi de a avea planete care se învârt în
jurul ei depinzând de lumina pe care o emană. Acum se simţea şi ea cineva, cineva mare, cineva important.
Viaţa mergea înainte. Venus era tot înfumurată, Marte suferea de singurătate, Neptun era tăcută spre
deosebire de Uranus care vorbea neîncetat, Pluto era tot cea mai mică planetă din Sistemul solar cunoscut de
micul soare. Saturn şi Jupiter rămaseră cu nasul pe sus, încrezute şi nepoliticoase, iar Mercur îşi păstrase
distanţa faţă de cele două. Toate planetele şi rolurile lor erau neschimbate însă, Terra era distrusă, bolnavă şi
suferindă din pricina mentalităţii oamenilor şi a acţiunilor lor de distrugere. Locuitorii ei nu îşi dădeau seama de ceea ce fac, pe ei
interesându-i doar evoluţia ştiinţei, uşurarea propriului trai, noile descoperiri. Acum şi-au extins suprafaţa de cercetare, căutând noi
fronturi de explorat şi exploatat până la epuizare, în stilul specific lor.
Noul soare, aflând aceste veşti, îşi aminti de necazurile pe care i le povestise Terra odinioară. Cu gândul la faptul că planetele
sistemului ei solar ar putea avea de suferit din cauza noului traseu de cercetare al oamenilor, încercă să găsească o metodă de a-i face
pe oameni să nu se apropie de planetele sale:
– Aş putea să strălucesc atât de tare încât oamenilor să le fie frică să se apropie de mine ca să nu ar... Înainte să-şi termine ideea,
micul soare îşi dădu seama că aceasta nu poate fi o variantă... totul în jurul său s-ar aprinde, iar planetele sale arzând fără scăpare, ar
dispărea definitiv... Astfel, o acţiune caritabilă s-ar fi transformat într-una devastatoare.
După îndelungi cugetări, frământări şi nenumărate idei lipsite de efect sau cu rezultate negative, fosta miniplanetă realiză că viaţa
planetelor sale atârna acum de un singur fir de speranţă.
Sosi şi ziua aterizării oamenilor pe două din cele cinci planete minuscule care gravitau în jurul noului soare, acesta luminând în
continuă disperare, preocupat de viaţa micilor săi prieteni.
– Ce vor aceste creaturi nemiloase de la noi? De ce ne filmează şi ne fac atâtea poze? Şi mai ales, ce vor face cu aparatele acelea care
par a fi nişte şuruburi gigantice? se întrebau pline de teamă dar şi curiozitate în acelaşi timp, Tsurara şi Hachimitsu.
– Rezistaţi dragele mele, rezistaţi! Să sperăm că nu vă vor face nimic rău. Oh, cât mi-aş dori acum să fiu din nou o planetă călătoare,
să caut prin univers soluţii pentru a vă salva, gândi micul soare amintindu-şi cu regret de trecut.
Pe măsură ce pe suprafaţa lui Tsurara şi pe cea a lui Hachimitsu aterizau tot mai multe maşinării aducătoare de necazuri, acestea
fiind dotate la rândul lor cu alte echipamente distrugătoare, celelalte planete priveau cu curiozitate, aşteptând să se întâmple ceva
concret şi să descopere ce aveau oamenii de gând să facă cu tot acel echipament înspăimântător.
– Sunt foarte curioasă la ce vor folosi acel şurub gigant, zise nerăbdătoare Sakura.
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– Da, şi eu abia aştept să aflu. Maşinăria aceea pare foarte interesantă, spuse la rândul său Yuki.
– Şi fotografiile pe care i le fac oamenii lui Hachimitsu îi scot aşa de bine în evidenţă culorile dulci ca mierea. Aş vrea să-mi facă şi
mie nişte poze.
– Să nu-ţi doreşti aceasta, Akira, îl sfătui îndurerată Hachimitsu. Să nu-ţi doreşti pentru că doare, doare, şi încă foarte tare. După ce
îmi fac poze celor mai frumoase părţi, încep să-mi ia câte puţin din fiecare, iar asta doare, pe mine mă doare.
Un moment de profundă linişte urmă discursului micii planete suferinde. Doar oamenii stricau liniştea cu zgomotul lor care dădea
startul începerii exploatării resurselor de pe cele două planete. În scurt timp, dulcea Hachimitsu şi tăcuta Tsurara deveniră praf stelar
care se pierdu în infinitul necunoscut.
În sfârşit sosi şi clipa adevărului, când Akira, Sakura şi Yuki aflară scopul echipamentelor ciudate aduse în sistemul lor solar.
– Soare, te rugăm, fă ceva! Nu ne lăsa să dispărem în modul acesta! Tu eşti prietenul nostru, protectorul nostru. Mereu ne-ai dat
sfaturi bune, ne-ai învăţat lucruri noi care ne-au fost de folos, iar acum stai fără să zici nimic. Spune ceva! izbucniră Sakura şi Yuki,
iritaţi de indiferenţa aparentă a soarelui.
Însă acesta tăcea.
– O, nu! Priviţi! Au aterizat şi pe Akira! Ce putem face ca să îl salvăm? exclamă îngrijorată Sakura.
– Din păcate, noi suntem doar două planete care se învârt pe orbitele lor în jurul unui soare. Nu putem face nimic, decât să privim şi
să ne aşteptăm sfârşitul, cuvântă înţelept şi realist Yuki.
– Ai dreptate. Dacă am fi planete libere şi nu am aparţine unui sistem solar, am putea să facem ceva pentru a ne salva, dar aşa totul e
in zadar. Cred că îl înţeleg pe soare în tăcerea sa.
Oamenii începură să-l fotografieze pe Akira şi să trimită maşinării pe Yuki şi Sakura. Planetele erau resemnate cu gândul că acesta
este destinul lor.
În timp ce oamenii le luau viaţa micilor planete a căror singură vină era că aveau multe resurse, lumina micului soare se reducea
încontinuu.
O planetă care tocmai trecea prin zonă îl observă pe soare pălind şi se apropie de el cu îndrăzneală:
– Le transferi lumina ta planetelor din jur?
– Poftim? întrebă nedumerită fosta planetă. Pot face asta? Le pot salva?
– Desigur, spuse convinsă planeta necunoscută. Şi eu am fost cândva centrul unui sistem solar, iar în jurul meu gravitau nouă
planete îngâmfate care nu erau mulţumite de lumina mea. Într-o zi, a trecut pe acolo o planetă mică, ce îşi dorea numai un loc în
univers, iar cei de pe Terra, singura mea prietenă, după care îmi pare rău, au încercat să o distrugă. În acel moment i-am dăruit
lumina mea, eu devenind o planetă călătoare iar ea, soarele de care depindeau cinci planete mici, pe care le salvasem înainte.
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Micul soare îşi recunoscu povestea şi mai mult, ştia acum o cale de salvare care depindea numai de el.
Va fi în stare micul soare să-şi salveze prietenii? Cum o va face? Ce va face dacă va deveni din nou o planetă călătoare prin univers?
Toate acestea şi multe altele veţi afla în următorul capitol din „Planeta pitică”.
Iulia Paranciuc
Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean
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Un sistem solar creat din fiinţa ei, gândurile şi frământările ei. Părţi mici desprinse din ea creau acum
o nouă familie, o nouă parte din Univers.
Nu-i venea să creadă că lucruri mici şi neînsemnate ca ea, pot determina şi defini lucruri mari, care
atrag atenţia. Ştia doar că atunci când eşti mare şi puternic poţi avea tot ce-ţi doreşti şi poţi domina
aproape totul.
Că amănuntele se pierd într-o lume care ignoră şi dau de-o parte pe cel mai mic şi slab. Acum avea
certitudinea că anormalului i se spune normal şi că lucruri fireşti , devin dintr-o dată de neînţeles.
Treptat îi deveneau tot mai clare refuzurile planetelor vizitate, întelegea de-acum şi mai clar atitudinea lor. Încerca să-şi explice şi să
le găsească scuze celorlalţi din Univers, prin faptul că totul se datorează vremurilor întunecate, care cuceresc zi de zi tot mai mult din
acest spaţiu. Trăia însă cu speranţa că în această lume plină de răutăţi şi invidii exista măcar o planetă care să-i fie alăturea. Credea că
Terra va fi acea planetă, că oamenii care trăiesc pe ea au suflete şi sentimente, şi că stă în puterea lor să-i ajute pe ceilalţi .Că oamenii
nu vor răni alţi oameni, alte fiinţe şi alte lucruri mici ca ea. Dar cum să mai creadă ea în toate astea acum cînd şi sora ei mai mică Pluto
a ignorat-o şi a abandonat-o .
Că din locul unde a văzut viaţă, speranţă şi senin a fost lovită şi distrusă. Ce mai putea să facă , decât să-şi strângă corpurile mici ce
s-au născut din ea, să-şi întindă „aripile“ ca o perdea protectoare pentru vecie . Gândea , visa şi spera ca părţile mici din ea să-i
răspundă la fel , în dorinţa de a forma un întreg mai puternic şi mai luminos din Univers .
Ştia din experienţa recentă, că bunătăţii şi înţelegerii nu li se răspund cu aceeaşi monedă, dar… SPERA !
Şi dintr-o dată auzi ca un ecou venit din depărtări: „Suntem aici ...sosim... primeşte-ne! “
Ochii i s-au umplut de lacrimi şi n-a mai putut decât să-şi deschidă aripile pline de căldură şi să se contopească cu ele, simţind că
renaşte din nou mai puternică, mai vie şi mai luminoasă decât la început.
Acum domina totul, cu lumina şi puterea ei, şi se întreba din nou: „De ce noi lucruri, fiinţe şi părţi din Univers răspundem bunului
cu rău, speranţei cu ură, iar înţelegerii cu ignoranţă ?! “
De ce oamenii de pe planeta aceea albastră nu sunt la fel de senini şi puri ca ea?
Îşi spunea că EA le va rezolva pe toate, deşi ştia că TIMPUL şi VREMURILE sunt împotriva ei !
Spera şi trăia! Trăia sperând că lumina, căldura şi puterea ei de-acum îi vor fi de-ajuns pentru a învinge.
A fi învingător înseamnă a înţelege, a tolera şi a ierta, iar crezând în toate acestea VA CÂŞTIGA!!!
Andra Bianca Pirtoc, 11 ani
Şcoala „Ion Creangă”, Cluj-Napoca
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O lume nouǎ… un sistem solar nou în care eu, Diurnos, planeta piticǎ, sunt elementul în jurul cǎruia

…

graviteazǎ totul. Dar oare de ce?
De ce simt fiorul rece al întristǎrii când vǎd toate aceste planete învârtindu-se în jurul meu? De ce
niciodatǎ niciuna dintre ele nu se va intersecta cu mine? De ce izul înstrǎinǎrii începe sǎ mǎ ducǎ într-o lume
halucinantǎ?
– Opriţi-vǎ! Vreau sǎ revin în lumea aceea a cunoscutului! Aici sunt prea multe întrebǎri, prea puţine
rǎspunsuri şi îndeajuns de multe motive care sǎ mǎ facǎ sǎ vreau sǎ fiu eu, cea de dinainte. Sunt singur,
luminând corpuri reci , fǎrǎ viaţǎ, a cǎror identitate nu o cunosc... e întuneric... lumina mea palidǎ încǎ nu e
capabilǎ sǎ desluşeascǎ aceste umbre haotice.
Cine a creat aceste planete? Sunt ele oare închipuiri ale unei minţi devorate de întristǎri? Am nevoie de cineva... sǎ aud un glas
cunoscut care sǎ-mi spunǎ: „ Ai încredere!”
În clipa imediat urmǎtoare, întunericul se convertise în luminǎ; liniştea aceea deranjantǎ se metamorfozǎ într-un ecou înǎbuşit, surd…
Stǎpânul întregului Univers, Galaxzeus, a auzit strigǎtele mele; el trebuie sǎ ştie de ce acea rachetǎ a spulberat viaţa fostului sistem
solar, de ce toate acestea... ?!
– Cine sunt eu şi cine sunt toate aceste lucruri care mǎ ameţesc cu dansul lor perpetuu?
– Eşti Pǎmântul, acel Mare Albastru transformat într-un glob pitic... Eşti Diurnos, şi, tot ceea ce vezi în jurul tǎu poartǎ însemnele
comportamentului omului faţǎ de tine... vezi acea patǎ verde îndepǎrtatǎ ce pare cǎ arde încet, încet? E DEFRISTUS, plina de pǎduri
defrişate, plinǎ de copaci în flǎcǎri, plinǎ de nesǎbuinţa şi lipsa de grija pe care omul a avut-o faţǎ de tine! Ei bine, vezi acea patǎ
transparentǎ care pare a se dezintegra? E POLUARUS, planeta ce ştie cât de mult ai suferit tu, Pǎmântule Diurnos, şi cât de
nepǎsǎtoare e aceastǎ „fiinţǎ supremǎ”, omul, în raport cu legile Universului. E urma adâncǎ rǎmasǎ în spatele acestor prieteni ai
aerului poluat şi duşmani ai naturii. Şi el, micul DEŞEURN, a rǎmas ca dovadǎ incontestabilǎ a ignorǎrii mediului înconjurǎtor alǎturi
de TERORISMUS şi RÃZBORUS, alţi doi aştri care în fiecare moment sunt mǎcinaţi de explozii. Nu a mai rǎmas decât GLOBUS, o
micǎ sferǎ într-un continuu proces de creştere a temperaturii... încǎlzirea globalǎ... Aceasta este una dintre urmǎrile grave ale
existenţei omului... Şi iatǎ cǎ tu, deposedatǎ de fluidul vital te-ai fǎcut mai micǎ, şi mai micǎ, şi mai micǎ, pânǎ când nu reprezinţi
decât un punct infim într-un Univers al imensului. Momentul vindecǎrii a sosit, eliberarea de tristeţea metafizicǎ a început, a venit
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doctorul planetar: Galaxzeus. Am creat acest nou sistem doar pentru tine... am luat toate aceste boli care ţi-au mǎcinat existenţa şi leam dispersat în fiecare dintre aceşti fraţi mai mici ai tǎi. Însǎnǎtoşindu-te, vei începe sǎ straluceşti şi , srǎlucind, vei da viaţǎ celorlalte
planete din jurul tǎu.
Omul nu va mai fi aici sǎ strice într-o secundǎ ceea ce s-a format în milioane de ani... Odată cu fiecare secundǎ eu mǎ micşoram,
milimetru cu milimetru; la fiecare pas, eu mǎ degradam puţin câte puţin... la fiecare rǎzboi, rana mea devenea şi mai adâncǎ, şi mai
greu de suportat. De ce sǎ mǎ las învins de un muritor?
Dar oare Omul e atât de rǎu, o fiinţǎ atât de distrugǎtoare? Nu ar fi putut el sǎ punǎ capǎt luptei cu sine însuşi? Nu ar fi putut pune
capǎt luptei cu lumea care îl înconjura? Nu era el conştient , oare, cǎ prin fiecare pas al sǎu îşi distrugea încetul cu încetul destinul? Aş
vrea sǎ mai pot sǎ-i dau o şansǎ celui care mi-a rǎnit! DAR OARE AR ŞTI SǍ PROFITE DE EA?
Anca Lorena Sacalîş, 17 ani
Liceul „Regele Ferdinand”, Sighetul Marmaţiei
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Planeta verde
Mica mea poveste începe în U.S.A., la Centrul Naţional de Studiu al Universului. Savanţi, inventatori şi
oameni de ştiinţǎ s-au adunat sǎ discute despre noua descoperire: a zecea planetǎ a sistemului solar.
Toţi vorbeau şi dǎdeau soluţii pentru noua încercare, cǎci cea veche tocmai se încheiase cu un mare eşec.
Primul modul de cercetare a vieţii pe noua planetǎ nu reuşise sǎ asolieze şi se dezintegra în atmosfera noii
planete. Toatǎ echipa aştepta cu nerǎbdare sǎ soseascǎ şeful cu veşti bune. Dintr-odatǎ se fǎcu linişte... In
sala imensǎ, plinǎ de calculatoare şi ecrane enorme, intrǎ o doamnǎ cu pǎrul negru, strâns în coadǎ, cu o
faţǎ calmǎ şi plǎcutǎ, cu nişte ochelari care ascundeau nişte ochi verzi, foarte inteligenţi. Ea spuse cu voce plinǎ de emoţie:
– Dragi colegi, proiectul s-a aprobat! Am primit finanţarea mult aşteptatǎ şi avem cale liberǎ sǎ ne apucǎm de treabǎ, aşa cǎ vǎ urez
mult succes!
Toatǎ lumea era entuziasmatǎ şi izbucni în urale de bucurie. Doctor Quinn, cǎci aşa se numea noua şefǎ a departamentului de
cercetare, îşi lua funcţia foarte în serios, dând indicaţii şi explicaţii celor prezenţi. Aveau timp trei luni pentru a duce la bun sfârşit
totul, iar timpul se scurge repede. De aceea, specialiştii se apucarǎ de treabǎ. Naveta, care transporta noul modul Pheonix, trebuia
testatǎ şi pregǎtitǎ pentru condiţiile neprielnice de pe noua planetǎ. Ştiau cǎ nu va fi uşor.
Dupǎ multǎ muncǎ şi multe teste, sosi şi ziua mult aşteptatǎ. Era prezentǎ presa din toatǎ lumea, iar televiziunea naţionalǎ
transmitea în direct lansarea navetei. Totul se întâmplǎ conform planului. Doctor Quinn planificǎ totul în cele mai mici detalii. Naveta
ajunse pe orbita noii planete, iar de acolo, lansǎ modulul. Acesta avea ataşatǎ o paraşutǎ pentru a putea coborî fǎrǎ probleme pe solul
noii planete. Fiecare etapǎ era primitǎ cu urale şi aplauze. Modulul Pheonix pǎtrunse în atmosfera planetei, şi se transformase într-un
glob de foc. Toţi cei prezenţi erau cu pumnii strânşi. Urmau cele şapte minute în care modulul putea oricând sǎ explodeze din cauza
vitezei şi temperaturii ridicate. Minutele trecurǎ foarte greu, dar paraşuta se deschise şi toatǎ lumea rǎsuflǎ uşuratǎ. Doctor Quinn
întrebǎ:
– Avem imagini de pe noua planetǎ ?
– Da, imaginea s-a stabilizat. Vom trimite noile comenzi modulului pentru deschiderea panourilor solare şi vom începe testele
pentru a descoperi dacǎ existǎ viaţǎ, şi cum evolueazǎ aceasta, rǎspunse coordonatorul-şef.
In sala vecinǎ, sute de reporteri aşteptau. Doctor Quinn intrǎ fericitǎ şi spuse:
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– Vǎ mulţumesc pentru prezenţǎ. Doar atât am de spus: modulul a ajuns în siguranţǎ pe noua planetǎ şi au început testǎrile. Când se
va ivi ceva nou, vǎ vom anunţa.
Urmarǎ zile lungi, luni pline de paşi mici fǎcuţi în faţǎ, dar şi în spate, în care întreaga echipǎ stǎtea nedezlipitǎ de ecranele imense,
sperând într-o minune. Doctor Quinn era în fruntea lor şi nu se dǎdea bǎtutǎ. Intr-o noapte, foarte târziu, primirǎ nişte date ciudate,
Imediat, toţi se puserǎ în mişcare. Dacǎ totul era corect, pe mica planetǎ era viaţǎ. In ochii doctorului erau lacrimi de fericire, dar ştia
cǎ era doar o micǎ licǎrire de speranţǎ, de care trebuia sǎ se agaţe cu orice preţ. Indrǎzni sǎ viseze... Se gândea la şansa pe care ar
putea-o oferi omenirii: o planetǎ nouǎ, fǎrǎ poluare, cu râuri limpezi pline de vieţuitoare blânde. O şansǎ nesperatǎ pentru copiii
planetei Pǎmânt. Reveni însǎ la realitate. In testele pe care modulul Phoenix le fǎcu, descoperi, dupǎ luni de muncǎ, cǎ în solul
planetei trǎiau microorganisme. Doctor Quinn avu o întâlnire cu preşedintele S.U.A. la Casa Albǎ, cu care plǎnui urmǎtoarele etape.
Hotǎrî sǎ le anunţe public printr-o conferinţǎ de presǎ. Cu emoţie în glas spuse:
– Bunǎ ziua. Aş dori sǎ vǎ anunţ o descoperire uimitoare! In solul noii planete trǎiesc bacterii şi microorganisme şi ştim cu toţii ce
înseamnǎ asta. Pe noua planetǎ se va putea trǎi, şi asta înseamnǎ o şansǎ uriaşǎ pentru copiii noştri şi pentru generaţiile viitoare!
Inchipuiţi-vǎ râuri nepoluate, pǎduri pline de animale care au dispǎrut de pe Pǎmânt, pǎsǎri nemaiîntâlnite, flori pe care nu le-am
mirosit niciodatǎ, munţi neexploraţi, sǎlbatici, neatinşi de rǎutatea oamenilor, câmpii întinse şi plaje pline de nisip curat.
Toatǎ adunarea aplaudǎ, iar echipa se îmbrǎţişǎ fericitǎ.
- Vreau sǎ vǎ mai anunţ cǎ ieri am avut o vizitǎ foarte importantǎ la Casa Albǎ. Preşedintele a aprobat proiectul urmǎtor. Acesta se
va numi “Planeta verde” la fel ca noua planetǎ descoperitǎ, iar eu şi echipa mea vom face tot posibilul ca în viitorul apropiat sǎ putem
vizita aceastǎ planetǎ.
Un an şi jumǎtate mai târziu, doctor Quinn cu echipa sa se aflau în primele rânduri în marea salǎ a Congresului. Puteţi sǎ vǎ
imaginaţi cǎ în aceastǎ perioadǎ ei au reuşit sǎ-i convingǎ pe pǎmânteni cǎ viaţa pe Planeta verde este una frumoasǎ: o viaţǎ lipsitǎ de
griji, de probleme financiare, de gunoi, de boli, de oameni rǎi. Era Paradisul: un loc în care toţi oamenii cu adevǎrat buni reuşesc şi
sunt rǎsplǎtiţi.
Pe scenǎ apǎru directorul Congresului, care zise cu o voce groasǎ:
- Astǎzi vom rǎsplǎti, pentru munca lor de ani de zile, şi pentru cǎ ne-au oferit o nouǎ şansǎ, nişte oameni deosebiţi. Inmânez, astǎzi,
şefului acestei echipe, doctor Quinn, Premiul Nobel pentru descoperiri ştiinţifice.
- Vǎ mulţumesc în numele echipei mele, dar ne-am fǎcut doar datoria. Am visat, iar visul nostru a devenit peste ani realitate şi nu ne
rǎmâne acum decât sǎ preţuim cea de-a doua şansǎ care ne-a fost oferitǎ de Univers.
Ioana-Crina Ştefanca, 12 ani
Şcoala „Mircea Vulcǎnescu”, Bucureşti
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Trecuse deja mult timp de când mica planetă se transformase într-o stea. Ducea o viaţă frumoasă şi îi
plăcea să se joace şi să vorbească cu vecinele ei. Dar totul era atât de plictisitor şi îi era atât de dor de Terra,
încât şi ea ar fi vrut să fie albastră, să aibă nişte creaturi care să o protejeze şi care să se bucure cu ea. Ajunsese
să vorbească încontinuu despre Terra, provocându-le dureri imense de cap celorlalte planete. În lumea ei
desigur că totul era negru. Un negru ce te cuprindea şi parcă te vrăjea cu splendoarea lui vidă. Doar o
scânteie se lupta cu mrejele întunericului în speranţa că va ajunge la Pitică. La rândul ei, Pitica era foarte
curioasă să vadă ce este acea scânteie, de unde vine ea şi ce doreşte. Când se apropie destul de mult îşi dădu
seama că este o stea, dar nu orice stea, ci una foarte mică. Aceasta se aşeză în faţa Piticăi, îşi strâmbă năsucul cârn, scoase un condei şi
un carneţel şi după ce tuşi de două ori spuse:
‒ Dumneavoastră sunteţi Planeta Pitică?
‒ Da! Dar tu cine eşti?
‒ Mă numesc Dorinţă, spuse steluţa plin[ de sine. Am primit un raport prin care mi s-a prezentat faptul că nu eşti mulţumită de viaţa
ta aşa că am fost trimisă să te ajut.
Când auzi, Pitica era atât de fericită încât în inima ei suna ca o orchestră f[r[ dirijor.
‒ Ei, bine, draga mea Dorinţă, aş vrea să fac parte din Terra. Să mă bucur de zi şi de noapte, să simt anotimpurile şi razele soarelui
asupra mea.
‒ Am înţeles! Îşi notă rapid cu condeiul în carnetul ei mic, se roti de trei, patru ori şi... Închide ochii!!!
***
Se trezi. Nu ştia unde era şi se simţea mai mică ca niciodată. Oare ce se întâmplase cu ea? Se transformase într-o sămânţă. Pământul
era umed cu un miros ciudat de mucegai. Era obişnuită cu întunericul, dar acum parcă era oarbă. Deseori îi era foame, un sentiment
ce nu îl mai avusese până acum, aşa că era nevoită să se hrănească cu substanţe hrănitoare din sol. Cu trecerea timpului îi crescură
rădăcini subţiri şi noduroase, pe care cu greu le întindea în pământul dens şi sufocant. Apoi îi crescuse o tulpină firavă care şi ea se
lupta şi mai mult ca să ajungă la suprafaţă. Într-un final a reuşit. A trecut prin multe şi a muncit mult ca să ajungă aici. Pentru prima
oară văzuse lumina, pentru prima dată simţise adierile calde ale vântului şi pentru prima dată ştia ce înseamnă viaţă. Totul în jurul ei
era verde, doar cerul avea o culoare de un albastru safiriu. Se simţea atât de mică într-o lume ce ascundea atâtea taine mari. Mirosea
un aer plăcut, parfumat, ea însăşi era parfumată, însă mai avea puţin până când petalele i-ar fi simţit pe deplin dulcea căldură a
Soarelui. Atâtea culori, atâtea fiinţe mici şi mari, care ciripesc sau care zumzăie încă din zorii zilei o făceau să se simtă fericită şi totuşi
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inima îi era mică cât un purice în faţa necunoscutului.
‒ Aş renunţa la toată veşnicia mea pentru o zi şi pentru a mă bucura de frumuseţea de pe Terra! Îşi spunea entuziasmată Pitica.
După puţin timp reuşi să îşi desfacă şi petalele. Acum şi ea era albastră ba încă era şi galbenă şi multe fiinţe mici şi zumzăitoare o
vizitau zi de zi. Într-o clipă se făcuse răcoare şi o umbră densă o acoperi. Oare ce era? Alarmată privi în sus unde un corp imens venea
peste ea. Era o talpă de pantof.
‒ Andrei! Ai luat mingea? Vino odată!
Doar atât mai auzise sărăcuţa când fusese strivită. Prima dată simţise doar un fior de groază ce îi sfâşia inima, apoi ajunse la pământ,
petalele ei frumoase, acum erau strivite şi mototolite în noroi. O durea aşa de tare şi încerca să se ridice din nou; îşi aduna toate
forţele, dar în zadar. Era obosită şi începea să-i fie frig, nu se mai putea hrăni, iar din când în când frunzuliţele rupte îi tremurau în
vânt. Se simţise importantă pentru acele fiinţe mici, însă se vedea că pentru oameni ea este doar un „nimic”. Măcar dacă ar fi citit acea
plăcuţă „Spaţiu verde!”...
‒ Deja ai dat de necazuri? Cine îi vorbise? Deschise ochii...
‒ Dorinţă!
‒ La datorie! Tot mai vrei să faci parte din Terra?
‒ Desigur. Doar că vreau să mă mişc. Aş vrea să zbor la fel ca gâzele.
‒ Offfff, Pitico! Să ştii că propriile noastre dorinţe sunt propriile noastre capcane. Dar fie! Îşi scoase ca de obicei condeiul şi carneţelul
şi se rostogoli de patru ori... Acum în ce s-a mai transformat? Într-un fluture. A rămas tot mică, tot colorată, dar acum avea picioruşe
şi două antene firave care abia se vedeau. În fiecare zi se avânta din ce în ce mai mult spre necunoscut. Terra era mare şi frumoasă.
Uneori obosea şi făcea o pauză pe una din florile pline de polen. Îşi amintea că şi ea fusese floare şi admira plantele pentru curajul lor
de a trtăi într-o lume oarbă care nu vede că cea mai mică vietate înseamnă atât de mult. Cel mai tare o supărau acei monştri ai
oraşului ce provocau un zgomot infernal învăluite parcă într-o mătase ţesută din fum. Se simţea singură şi dezorientată. Începea să-i
fie dor de sistemul ei solar. Îşi dădea seama că îşi dorise atât de mult ceva, încât nu mai avusese timp să vadă ce lucruri minunate
erau chiar lângă ea. Acum îi era greu să zboare. Nu numai aripile de fluture îi erau grele, dar şi aripile întregii fiinţe erau obosite şi
fără speranţă. Tuşea des din cauza fabricilor mari. Nu fabricile erau problema, ci fumul care ieşea din ele. Crezuse că Terra era casa
tuturor vietăţilor, însă ea pe zi ce trecea se simţea prizonieră într-o lume civilizată. Se însera. Se aşeză pe vârful unui turn pentru a se
simţi mai aproape de univers. Privea luminile oraşului; doar aerul mai rămăsese pur.
‒ E frumos, nu-i aşa? Spuse steluţa apărând lângă ea.
‒ Dorinţă?... nu ştiu...poate că e frumos...de un lucru sunt sigură. Oamenii nu o merită pe Terra! Sunt răi şi egoişti, nu le pasă de
vietăţile mici. Nu le pasă de nimic! Pământul ar fi fost perfect fără ei.!
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‒ Nu vorbi aşa! Nu toţi oamenii sunt răi, să ştii. Vezi, tu ai făcut aceeaşi greşeală ca şi ei. Le-ai decis soarta înainte ca să îi cunoşti. Şi
oamenii trec prin multe greutăţi. Alţii nici nu au ce mânca, tremură pe străzi şi aşteaptă un ajutor. Le este teamă de ziua de mâine,
însă au speranţă, gândesc, zâmbesc şi merg mai departe. Ei nu se mai preocupă de problema învinovăţirii cuiva, ci iau doar măsuri
pentru ca totul să fie mai bine pentru ei şi pentru copiii lor. Unii oameni nici măcar nu ştiu că îi fac rău planetei. O iubesc, însă în loc
să o ajute, o distrug pentru a trăi. Tu ai avut timp să te bucuri de frumuseţea naturii, dar ei sunt atât de orbi încât niciodată nu au
preţuit cu adevărat ceea ce li s-a dat.
‒ Aş vrea să fiu om şi să le zic tuturor cât de importantă este Terra.
‒ Din păcate nu pot să îţi îndeplinesc această dorinţă, pentru că nu îţi pot oferi un înger. Mulţi oameni nu îşi ascultă îngerii, chiar
dacă au nevoie de ei. Se folosesc de aripile îngerilor pentru a visa şi pentru a reuşi. Chiar şi îngerii suferă când nu sunt ascultaţi, dar ei
sunt buni şi iartă mereu. Oamenii fac şi lucruri bune la îndemnul îngerilor şi cred că...
‒ Sunt nişte oameni buni!
‒ Pitico, trebuie să înţelegi că mult mai multă milă îmi este de oamenii care sunt surzi şi orbi, căci aceia uită de îngerii lor şi de
planeta lor, iar ei nu mai au aripi ca să zboare. Terra suferă şi spera ca într-o zi toţi să aprecieze adevărata ei valoare.
‒ Îţi mulţumesc, Dorinţă! Acum, dacă nu te-ai supăra, aş vrea să mă întorc înapoi în sistemul meu solar.
Astfel Pitica a învăţat multe lecţiii, însă cel mai preţios este că a învăţat să aprecieze locul căruia îi aparţine, acolo unde se află
prietenii din jurul ei.
Mihaela Trandafir, 14 ani
Şcoala cu clasele I-VIII “Cpt. Av. Mircea T. Bădulescu”, Buzău
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Şi, pentru că era centrul noului sistem solar, planeta pitică s-a gândit că acum are nevoie şi de un nume.
"Soare" nu se putea numi, căci numele acesta îl purta deja altcineva, aşa că s-a hotărât că cel mai bine ar fi să
o cheme "Sorela".
Trecuseră mulţi ani de zile de atunci şi Sorela era deja obişnuită cu statutul ei, acela de a fi centrul noului
sistem solar. Era liniştită şi fericită. În jurul ei se învârteau, fiecare pe orbită sa, şapte planete pitice care trăiau
în armonie şi linişte. Cândva şi ele umblau rătăcite prin univers, dar acum şi-au găsit locul.
Într-o zi însă trecu pe lângă Sorela o cometă foarte grăbită şi o întrebă din mers:
‒ Ai auzit ce a păţit Terra?
‒ Nu. Ce a păţit? întreabă Sorela, surprinsă de neaşteptata întrebare.
‒ A fost distrusă de oameni. E moartă de-a binelea.
Sorela nu mai apucă să întrebe şi altceva, deoarece cometa era deja prea departe, să o mai audă.
Marcată de cele auzite, ea rămase într-o stare de tristeţe adâncă. Terra a fost singură planetă care a vrut să o ajute, atunci când a avut
nevoie.
Îşi amintea că, deşi era o planetă în vârstă şi suferea din cauza oamenilor, era albastră şi frumoasă, diferită de toate celelalte planete.
Sorela oftă lung. "Săracă Terra! Era atât de plină de viaţă. Oamenii, în loc să o preţuiască, au făcut-o să sufere din ce în ce mai mult,
până ce au distrus-o şi odată cu ea a pierit şi rasa umană. Păcat. Mare păcat!".
Laura Zbârce, 16 ani
Colegiul Economic „F.S Nitti", Timişoara
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Scrisoare pentru omenire
Vă scriu, dragilor, din compasiune şi admiraţie pentru specia voastră umană. Iubiţi, vă îngrijiţi unii pe
alţii, sunteţi solidari unii cu alţii, dar nu aţi atins îndelunga răbdare şi adevărata dragoste pentru străini.
Vă scriu istoria voastră ratată cu un caracter confesional şi cu un enorm regret.
La 30 de ani înainte de a avea loc schimbarea mea ca planetă într-un soare, Stephen Hawking şi Richard
Feynman au ţinut o conferinţă la Paris despre stele şi găuri negre. Afirmau cu tărie că orice excepţie de la
legile fizicii face ca întregul ansamblu de reguli nu doar să decaleze valoric, ci şi să piardă din valabilitate.
De asemenea susţineau cu tărie faptul că o planetă supusă la diferite reacţii fizice şi chimice în spaţiul
extraterestru nu poate deveni o stea. Îmi place cum m-aţi numit: „Endius”. Mă duce cu gândul la o
perfecţiune sobră, dar şi la o capacitate supra-umană de acceptare, dar trebuie să vă mărturisesc că este contrar naturii mele. Mi-aţi
dat o terminaţie latinească înrădăcinată profund în originile mele antice, dar eu am fost mai tânără decât planeta voastră. Vă
mulţumesc, însă, pentru această oferire a identităţii mele unice.
Eu nu am aparţinut niciodată unui sistem de reguli predefinit, cunoscute de rasa voastră umană. Eram o planetă de compoziţie
pură, alcătuită, clar, din 11 dimensiuni neamestecate unele într-altele. Poate părea explicaţia mea ruptă dintr-un scenariu Star Trek,
dar acum după cum numeroase apariţii ştiinţifice ies, cu atât mai mult explicaţia mea scânteietoare prinde contur şi susţinere. Nici în
următorii ani, oamenii de ştiinţă nu au reuşit să desluşească misterul meu, doar au sperat ca excepţia să nu facă regulă şi Pământul să
urmeze exemplul meu. Oamenii au încercat să găsească explicaţii logice în ceea ce priveşte autodistrugerea mea, pentru că în
definitiv, oamenii au doar reuşit să mă îndepărteze de la Pământ, iar acum încercau să afle ce fenomen a produs o asemenea reacţie în
lanţ. Nu reuşeau să pună la punct construcţia unei mega-maşini a timpului. Ignorau toate semnele clare ale teoriei relativităţii,
credeau că pot trece de barierele Universului şi să călătorească în timp pentru a face o investigaţie mai amănunţită legată de mine.
În primul rând, ce m-a împins să intru în sistemul vostru solar, pe urmă care ar fi motivul pentru care m-am apropiat atât de mult de
Terra. Călătoria în timp încalcă legile fizicii, iar omenirea a renunţat la călătoria care depăşea teoretic viteza luminii prin găurile de
vierme. Se pare că până la urmă legile fizicii conspiră pentru a împiedica obiectele macroscopice să călătorească în timp, spre favoarea
mea. Nu peste mulţi ani, evenimentul a fost dat uitării, iar cercetările în această direcţie au încetat brusc.
Printr-o continuă expansiune, în spaţiu-timp, am ajuns să fiu una dintre cele mai mari stele ca suprafaţă, capacitate de lumină şi
putere gravitaţională dintre toate cele existente.
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După cum arăta faimoasa ecuaţie a lui Einstein, energia mea era echivalentă cu masa mea, iar masa era de 1500 de ori mai mare
decât a soarelui sistemului vostru solar. De la energia degajată şi de la forţa gravitaţională, 9000 de planete uriaşe şi pitice gravitau în
jurul meu. Densitatea de energie degajată, la fel ca materia a reprezentat o sursă de energie pentru mine. Proporţional cu cât numărul
de planete din sistemul meu solar creştea, cu atât creştea şi puterea mea de gravitaţie. Puţin se ştia atunci de sori că dacă îşi consumă
întregul combustibil, atât de repede ca mine, ajung să se transforme în găuri negre. Eu m-am „maturizat“ în centrul galaxiei, în
roiurile de stele dar nu am dorit ca nimeni să afle că sunt un rezultat al unui „experiment“ eşuat făcut de pământeni. Coliziunea cu
planetele din sistemul meu solar laolaltă cu epuizarea combustibilului au transformat din mine o gaură neagră în expansiune.
Gravitaţia mea, încă funcţională a deformat timpul şi spaţiul din jurul meu, uşurând calea către capcana găurii negre. Am ajuns să
înghit planete cât şi alte stele din regiunile exterioare ale galaxiilor. Până atunci nu s-a mai întâmplat ca o gaură neagră să înghită o
stea sau chiar materia continuă, eterul cu care este împânzit întregul Univers.
Acum gaură neagră, am ajuns atât de mare încât prin atracţia gravitaţională masivă am înghiţit şi pământul alături de celelalte stele
şi sori din galaxia voastră.
Surpriza cea mai mare legată de finalul scrisorii mele se leagă de viaţa pe care aţi dus-o voi, pământenii, de la înghiţire.
S-au creat condiţii optime de supravieţuire pe Pământ, iar geniile ştiinţei au purtat un dialog infinit în timp cu mine atribuindu-mi
întrebările esenţiale ale existenţei lor.
Intrarea în gaura neagră a produs întoarcerea în timp, astfel că geniile de mult dispărute ca Einstein, Feynman, Euclid, Newton sau
chiar Galilei să reapară ca holograme într-o combinaţie pe timpul real experimentat de oameni pe o lume-brană de 3.
Conjunctura metamorfozării totale a dus la capacitatea de a purta o discuţie cu mine.
Ca un plus de lumină fizică, în întunericul necunoaşterii, teoria cuantică susţine ideea găurilor negre nu tocmai atât de negre pe cât
ar sugera numele. Din afară, ele emit tot felul de particule şi radiaţie, ca orice obiect fierbinte. Dar să vă liniştesc în privinţa acestui
„fierbinte“, deoarece în acord cu principiul antropic susţinut de copământeanul vostru, Hawking, Universul, inclusiv interiorul găurii
negre trebuie să fie adecvat vieţii inteligente.
Vă dau o frântură din dialogul meu cu aceste genii:
Einstein: „Am avut dreptate în tot acest timp! Universul nu este infinit după cum vedeţi şi voi, barierele nu sunt vizibile dar
observăm că nu se extinde la infinit ci doar se află într-o expansiune continuă până la un anumit punct conform ecuaţiei mele şi
teoriei relativităţii“.
Newton: „Şi eu am avut dreptate în privinţa gravitaţiei, totul aparţine de tot şi nimic nu rămâne suspendat singur!“
Hawking: „Am avut şi eu dreptate în legătură cu găurile negre, le-am descoperit, iar acum... sunt prins într-una.“
Galilei: „Am fost ars pe rug, dar am avut mare dreptate când am spus: e pur si mouve!“
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Eu: „Toţi aţi avut dreptate, dar niciunul dintre voi nu s-a gândit la mine, în momentul când aveam nevoie să aparţin de cineva. Am
ales sistemul vostru solar crezând că sunteţi amabili, iar acum nici nu vă daţi seama în ce încurcătură v-aţi băgat. V-aţi autodistrus,
distrugându-mă pe mine. Chiar nu vedeţi unde v-au adus cunoştinţele voastre? Omenirea s-a bazat pe calculele voastre matematice,
iar voi aţi dezamăgit-o. Dar nu vă faceţi griji, avem timp şi spaţiu să tot dezbatem problema asta pentru etern. Cum spuneai tu,
Hawking? „Într-o gaură neagră, nimic nu se va pierde, iar timpul curge lin!“ Ei, da! Aici ai avut mare dreptate!
Aş mai continua să scriu, dar Wheeler şi Plank se ceartă pe tema energie vidului şi e timpul să intervin. Vă mai scriu curând, sau să
spun pentru etern? ☺
Cu drag şi pricepere în toate,
Endi
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După ce planeta pitică a văzut că impactul cu racheta trimisă de către pământeni a transformat-o într-un
soare şi că o mulţime de planete pitice gravitează prin jurul său, a chiotit de bucurie, astfel încât le-a atras
atenţia celorlalte planete.
Ea le-a spus astfel:
– Dragele mele planete, vreau să vă povestesc mica mea istorioară despre cum am apărut eu aici şi cum aţi
ajuns voi să gravitaţi în jurul meu. În urmă cu câteva momente, eu eram doar o planetă pitică singură, care nu
gravita în jurul niciunui soare. Am apărut dintr-odată în Sistemul Solar, fără să ştiu de unde anume. Când mam văzut singură, le-am rugat pe planetele din jurul meu să mă primească să gravitez în jurul lor, dar acestea
nu m-au crezut că sunt o planetă pitică şi râdeau de mine, spunând că sunt un meteorit prostuţ. Am trecut pe
la Jupiter, Saturn, Pluto, pe la Soare şi pe la Pământ dar nici una nu au vrut să mă primească în grupul lor. Când am mers la Pământ
să vorbesc cu el, creaturile omeneşti au trimis o rachetă în sus care m-a lovit. După lovitură m-am trezit cu voi gravitând în jurul meu.
– Vai ce viaţă ai avut, draga noastră planetă! Credem că e îngrozitor să nu fi băgat în seamă! au spus celelalte planete.
– Da, am avut o viaţă grea, dar acum e frumoasă, alături de voi! Am o idee: ce ar fi ca să facem o asociaţie a tuturor planetelor pitice
şi să primim planetele singure pe această orbită?
– Ar fi o idee excelentă! Dar cum vom face acea asociaţie?
– Eee... nu vom face o „asociaţie” în adevăratul sens al cuvântului, ci doar aşa, vom accepta orice planetă va dori să intre în sistemul
nostru.
– Ahaaa, bine. Suntem de acord. Dar dacă nu o să mai dorească să intre nici o planetă
în sistemul nostru?
– Cum să nu dorească niciuna, prostuţo,a spus una din planetele pitice, ţie nu ţi-ar place să faci parte dintr-un sistem aşa de mare?
– Păi... ba daaa... dar eu deja fac parte dintr-un sistem maaaaaare de planete pitice!
Atunci toate planetele au început să râdă şi să facă mare haz. În timp ce planetele noastre pitice se distrau, dintre miile de voci se
auzi o voce puternică spunând:
– Hei, ce se întâmplă aici cu voi, meteoriţilor? De unde aţi apărut aici?
– Noi nu suntem meteoriţi! Suntem doar nişte planete pitice! Tu ce cauţi aici planetă cu volănaşe? a spus iritată Mondi, planeta care
se învârtea cel mai repede.
– Cum îţi permiţi să mă insulţi, piticanie! Las’ că îţi arăt eu ţie! Şi înaintă cu putere şi cu viteză şi o răni pe biata planetă cu sateliţii
săi.
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Atunci, Pitica, văzând cum acea planetă apărută din infinit o jigneşte pe una din planetele care se învârteau în jurul său, luă
cuvântul şi spuse:
– Mă scuzaţi, stimată planetă, vă pot ajuta cu ceva?
– Tu cine mai eşti, bondoaco? spuse planeta nou-venită.
– Eu... eu sunt planeta care mai devreme s-a rugat de tine să o primeşti să se învârtă în jurul orbitei tale, îţi aminteşti?
– Da, îmi amintesc că un meteorit a cutezat să mă deranjeze şi să-mi spună ideea lui stupidă.
– Acel „,meteorit”, cum spui tu, eram eu. Pe atunci eram o planetă pitică rătăcită, care îşi căuta drumul în viaţă, dar soarta a vrut să
ajung cea mai strălucitoare planetă din acest sistem şi asta printr-un simplu accident!
– Da? Ce nedreaptă este viaţa aceasta! Eu am fost primită în Sistemul Solar, dar acum am fost dată afară pentru că... pentru că am
fost puţin... mândră, dar nu mult!
– Eu cred că ai fost puţin mai mult mândră. Îţi aminteşti cum te-ai purtat cu mine?
– Da, îmi amintesc...!
Spunând aceasta, Saturn porni în căutarea unui alt sistem în jurul căruia să graviteze, dar a fost oprit de către Pitică:
– Stai puţin! Mă gândeam dacă nu ai vrea să faci parte şi tu din sistemul nostru.
Saturn, mirată, se întoarse repede şi spuse:
– Ceee? Cum adică? Eu nici nu am vrut să vorbesc cu tine când ai avut nevoie de ajutorul meu şi acum... vrei să mă primeşti în
sistemul tău?
– De ce nu? Niciodată nu trebuie să întorci rău pentru rău.
– Adică, dacă cineva te urăşte tu trebuie să-l iubeşti?
– Exact!
– Îţi mulţumesc pentru că m-aţi acceptat în sistemul vostru, a spus Saturn cu lacrimi în ochi!
-Cu plăcere, dragul meu coleg. O să facem o echipă bună împreună!
Pitica l-a prezentat pe Saturn tuturor planetelor din sistemul ei, povestindu-le mica lui poveste.
Şi astăzi mai trăiesc planetele pitice şi sunt tot atât de primitoare şi de iubitoare, de aceea, oricine se va simţi singur şi neînsemnat,
să meargă să caute ajutor în Sistemul Planetelor Pitice, căci acolo sigur va găsi alinare!
Denisa Rahela Balog, 16 ani
Liceul Teoretic „Axente Sever”, Mediaş
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Planeta pitică era foarte fericită că acum era si ea o stea şi în jurul ei se învârteau
alte planete pitice. Planeta pitică îşi dădu seama că nu mai e aceeaşi planetă mică şi
neimportată şi este centrul unui nou sistem solar. Ea se uită în jurul ei şi observă
miliardele de sufleţele, transformate în graţioasele steluţe ce luminează Cosmosul, ce-i
spun "BINE AI VENIT!!".Planeta mititică încercă să converseze cu planetele ce se
învârteau în jurul ei:
– Hei! Cum vă cheamă?
– Eu sunt Lina, spuse prima planetă.
– Eu sunt Cipica, zise hotărâtă a doua planetă.
– Eu sunt Pitty, zise cu glas tremurat a treia planetă pitică.
– Eu... eu nu am nume şi nici a cincea planetuţă, spuse cu glas supărat a patra planetă.
– Sunt încântată să vă cunosc pe voi trei, dar voi două de ce nu aveţi un nume?!
– Pe noi nu ne ştie nimeni. Noi ne-am rătăcit prin spaţiu. Şi am văzut aceste şase orbite cu o stea şi fără nici o planetă. Steaua părea
pitică. Aşa că ne-am hotărât să ne instalăm aici şi să ne creăm sistemul nostru pentru planete de vârsta şi mărimea noastră.
– Ştiu cum e! spuse Planeta Pitică. Am trecut şi eu prin aceeaşi poveste. Atunci, hai să vă dăm vouă şi Sistemului nostru Solar un
nume. Tu, fiind a patra planetă o să te cheme... Facundo; iar pe tine tr voi numi... Karen.
– Dar pe sistemul nostru cum il va chema? spuse curioasă Lina.
-– Sistemului nosru îi vom spune „Sistemul Picilor". Pentru că suntem numai planete pitice şi o stea pitică.
Planetele fericite că au în sfârşit un nume şi un sistem solar al lor, au observat că le lipsesc sateliţii. Aşadar planetele au început să îşi
caute sateliţi.
Pe lângă ele trecu o planetă mică; „Sărăcuţa, nu şi-a găsit şi ea un sistem", spuse fosta planetă pitică în gândul ei.
-Hei! Vino aici! Cum te cheamă şi ce faci p-aici?
-M-am rătăcit... spuse ea timidă, mă cheamă Palomita şi îmi caut o orbită pe care să mă învârt şi eu.
Planeta se aşeză pe singura orbită care mai era liberă.
Dar... Planeta Albastră, oare ce mai face? O mai fi în Sistemul Solar? Planeta pitică se tot gândea la ea, dar acum era o stea şi nu mai
avea cum să se deplaseze până la ea să îi facă o vizită.
După ani buni, toate planetele îşi găsiseră câte un satelit, numai Palomita nu.
Într-o zi, a oprit un meteorit care se lăsa purtat de val:
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– Hei, meteoritule, du-te până în sistemul solar şi întreabă de Terra. Îţi promit că atunci când vii cu răspunsul te fac satelitul unei
platenuţe.
Cum a auzit meteoritul că nu va mai fi doar un simplu meteorit şi că va fi un satelit al unei planete, a pornit imediat spre căutarea
planetei albastre. Când a ajuns in sistemul cel vechi… se tot uita nedumerit după planeta pământ, căci nu era aşa greu de observat.
Era cea mai frumoasă planetă şi avea şi o culoare mai deosebită. Meteoritul se lăsă păgubaş că o va găsi singur şi o întrebă pe cea mai
mare planetă, pe planeta Jupiter:
-– Scuzaţi-mă de deranj!
– Hmm… ce tupeu ai să mă deranjezi tu pe mine, spuse Jupiter cu un glas răţoit.
– Nu vreau decât o informaţie… spuse meteoritul cu un glas fricos.
– Spune până nu mă răzgândesc!
– Doamnă Jupiter, Terra mai există? Pentru că m-am învărtit în jurul sistemului de mii de ori şi tot nu am văzut-o.
– Terra nu mai este. I s-a curăţat scoarţa şi… a dispărut. Mai vrei vreo informaţie?
– Nu, mulţumesc!
– Bine.Atunci pleacă, eu nu am timp de stat în loc, spuse îngâmfată Jupiter.
– La revedere! exlamă curajos meteoritul.
Jupiter nici nu îi raspunse.
În drum spre Sistemul Picilor meteoritul mergea cu jumătate din inima lui de meteorit fericit că în sfârşit va fi un satelit, iar cu
cealaltă jumătate că va trebui să îi spună stelei pitice că planeta pământ a dispărut. Ajuns la planeta pitică îi spuse:
-Scuză-mă că îţi aduc această veste tristă, dar Terra nu mai este. I s-a curăţat scoarţa terestră şi a disparut din sistem. Şi în plus era şi
foarte bătrână.
Planeta pitică se întristă foarte tare, dar se ţinu de promisiune: pe meteorit îl făcu satelitul Palomitei.
După ani buni toate planetele aveau cate un satelit, o orbită şi o stea şi în plus mai aveau şi vecini pentru că un nou sistem de
planete micuţe se instalase lângă ele.
Aşa au trăit ele fericite în sistemul lor solar mulţi ani de atunci… dacă e să le căutăm şi acum le-am mai găsi...
Andreea Mihaela Bejan, 13 ani
Şcoala cu clasele I-VIII ,,Grigore Moisil”, Năvodari, Constanţa
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Era chiar centrul unui nou sistem solar. În jurul ei se roteau zece planete: Alfa, Neta, Beta, Mesa, Dena, Solfa,
Actra, Similimus, Denirimi şi Humilus. Aceste planete îşi urmau orbitele zi după zi, noapte după noapte, luni
după luni şi ani după ani. Planeta pitică s-a transformat în ce vroia, în cele din urmă. S-a transformat în ceva…
mare. Cu timpul s-a obişnuit în acel sistem solar. Se înţelegea bine cu planetele, doar că una dintre ele, Similimus
era cam geloasă pe planeta cea mare. Strălucirea, frumuseţea şi culoarea ei atrăgeau privirile tuturor stelelor din
împrejurimi. Până să apară ea, Similimus era cea mai populară stea din acel sistem solar.
În fiecare zi, Similimus îşi dorea să apară o Gaură Neagră, ca steaua cea mare să dispară. Într-o bună zi…
miracolul a apărut. O Gaură Neagră inundă tot sistemul. Similimus credea că dorinţa i s-a îndeplinit. Dar nu a fost aşa.
***
– Bună ziua! Eu mă numesc Eny, sunt o mică steluţă care a fost prinsă de Gaura Neagră. Vă promit că nu o să vă deranjez prea mult,
dar îmi puteţi spune cum să ajung înapoi?
Humilus nu a auzit-o pe micuţa steluţă. Văzând că nu o aude, steluţa se căţără pe craterele lui Humilus şi îl muşcă de ureche.
Humilus a simţit muşcătura şi când s-a întors, a zărit-o pe steluţă.
– Cine eşti tu? o întrebă Humilus. Şi ce cauţi pe craterele mele?
– Bună ziua! Sunt Eny, o biată steluţă care a fost prinsă de Gaura Neagră şi adusă aici. Îmi puteţi arăta drumul spre casă?
– De unde să ştiu eu unde ţi-e casa? În Calea Lactee sunt multe sisteme solare. Hahaha! Hai pleacă! Mi-ai înterupt somnul!
– Doamnă, staţi!
Humilus se enervă prea tare pe steluţă şi o aruncă pe orbita lui Denimiri. Denimiri era o planetă mai politicoasă. Steluţa îşi încercă
norocul şi la Denimiri.
– Bună ziua! Eu sunt Eny, o biată steluţă care a fost prinsă de Gaura Neagră şi adusă aici. Ştiţi cumva unde este drumul spre casa
mea?
Dinimiri, fiind cea mai mică planetă din acel sistem, auzi steluţa îndată.
– Îmi pare tare rău. Eu nu ştiu din ce sistem solar ai venit tu. În Calea Lactee sunt miliarde de sisteme. Te-aş ajuta, dar nu pot.
– Dar părinţii mei vor fi îngrijoraţi!
– Îmi pare rău, steluţo! răspunse Dinimiri şi îşi continuă calea pe orbita sa.
Steluţa a mers într-un sfârşit şi la Similimus. Ea nu ştia că Similimus era cea mai îngâmfată planetă din întreg sistemul. Plină de
curaj, îndrăzni să o întrebe:
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-Bună ziua! Eu sunt Eny, o mică stea, prinsă de Gaura Neagră şi adusă aici. Nu ştiţi drumul spre casa mea?
– Ce vrei? Şi tu ai venit aici cu stil Miss Fotomodel Stelar?
– Poftim? Nu înţeleg ce spuneţi…
– Ba da, înţelegi! Eşti o aliată a ei, nu-i aşa?
– O aliată a cui, doamnă?
– Nu mă lua pe mine cu doamnă, pleacă de aici!
– Of! Ce planete răutăcioase!
– Hei! Micuţo!
– Ce? Cine a vorbit?!
– Hei! Aici sus!
-Ce? Sus?! Uauuuuu! Ce mare eşti!
– Ştiu. Dar odată am fost şi eu aşa de mică, precum eşti tu…
– Zău? Cum este posibil ca o planetă aşa de mare să fi fost aşa de mică?
– Păi, am să îţi povestesc: Odată am fost şi eu o planetă mică, nedescoperită de nimeni, care nu avea niciun rost. Eram pur şi simplu
neînsemnată. Am ajuns într-un sistem solar unde am încercat să mă stabilesc. Însă, nu puteam să mă stabilesc fără să cer voie cuiva.
Aşa că am mers şi am cerut voie unor planete la fel de răutăcioase ca Similimus şi Humilus, numai că erau nouă. Prima planetă pe
care am întrebat-o a fost Jupiter. Era cea mai mare planetă din acel sistem. S-a purtat foarte răutăcios cu mine! Nici nu am mai
îndrăznit să îi zic ceva, de teamă să nu mă rănească. Mi-am încercat atunci norocul la Saturn. Saturn era chiar mai rea decât Jupiter.
De fapt, era chiar o copie a lui Similimus. Îşi dorea ca să rămână doar ea şi Jupiter. Nu am mai stat de vorbă şi am trecut nepăsătoare.
Însă o planetă,Venus, mi-a distras atenţia şi m-a întrebat dacă nu vreau să fiu satelitul ei.
– Şi ce i-ai zis? întrebă steluţa.
– Păi, având în vedere ce cuvinte mi-a zis Saturn despre ea, i-am răspuns foarte urât şi am trecut pe lângă ea nepăsătoare. După ce
am trecut de Venus, am văzut planeta Pluto. Cea mai mică planetă din acel sistem solar. Mă gândeam că, având aceeaşi statură, poate
o să ne înţelegem şi o să mă învoiască să stau şi eu în acel sistem. În acel moment nu prea credeam ce îmi spusese Saturn, cum că
Pluto avea fiţe, dar aşa a şi fost. Atunci mi-am amintit de vorbele spuse de Saturn: „Pământul mă enervează că e locuit de nişte
oameni ce trimit tot felul de aparate care bâzâie în jurul meu şi-mi fac poze…”. Mă gândeam că, dacă mă apropiu de Terra, o să mă
vadă oamenii şi o să fiu şi eu importantă. Mă gândeam că poate primesc şi un nume. Când m-am apropiat de Terra am fost uimită.
Era albastră.
– Albastră?
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– Da, pentru că avea mări şi oceane. Când m-am apropiat de ea însă… m-au văzut oamenii şi credeau că sunt o ameninţare pentru
ei. Au trimis rachete care m-au distrus complet. Când m-am trezit din somn am văzut zece planete rotindu-se în jurul meu.
- Ce frumoasă poveste!
– Ştiu! Şi pentru că prin aceleaşi peripeţii am trecut şi eu, îţi dau voie să locuieşti în acest sistem solar!
– Serios? Mulţumesc! Dar… eu nu vreau să locuiesc aici, eu vreau acasă, la părinţii mei.
– În cazul ăsta, nu te pot ajuta. Dar dacă vrei Alfa, Neta şi Beta pot fi părinţii tăi. Sunt cele mai de nădejde planete din acest sistem,
iar Mesa poate să-ţi fie soră.
– Mulţumesc! Eşti foarte drăguţă cu mine!
– Nu va mai fi la fel cum era alături de familia ta, dar măcar o să te iubească cineva.
Ştiind prin ce a trecut, planeta cea mare i-a dat voie lui Eny să se instaleze în acel sistem, trăind în pace şi fericire cu toţii.
Andra Bodea, 12 ani
Şcoala gimnazială “Porolissum”, Zalău
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Planeta noastră pitică, ei bine a devenit, un Soare: mai frumos decât oricare altul, de-o
strălucire nemaivăzut, însă la fel de pitic. Pentru o vreme planetele au gravitat în jurul lui, însã
acestea s-au mărit, şi s-au mărit, iar Soarele Pitic nu le-a mai făcut faţă. Pe rând, una câte una,
au plecat în căutarea unei noi galaxii cu condiţii prielnice lor.
Soarele Pitic a rămas singur şi trist. Îşi pierdea vremea numărând firele de praf cosmic şi
urmărind dârele lăsate de meteoriţi. Dar iată că-ntr-o zi apare, agitându-se şi răscolind tot
praful, ei bine, apare o planetă mititică. Mai mică decât fosta noastră planetă pitică...
‒ Hei, ce ţi s-a întâmplat? întreabă Soarele Pitic uimit de o apariţie atât de neaşteptată.
‒ Imi cer scuze... spuse Planeta Mititică, parcă dintr-o suflare.
‒ Te pot ajuta?
După ce şi-a mai tras sufletul, Planeta Mititică a început să-i spună povestea ei Soarelui Pitic:
‒ Vin dintr-o alta galaxie. Am plecat din cauza surorilor mele mai mari. Îşi spuneau „Uită-te la ea, e absolut inutilă. Cât e de mică şi
prostuţă! ". Când am auzit asta, m-am supărat îngrozitor şi am luat-o la fugă cât mai departe de ele. Numai atunci când te-am zărit pe
tine m-am oprit. Dar acum... Nu ştiu unde mă aflu, nu ştiu unde să mă duc...ce să fac?
La auzul acestor cuvinte, Soarelui i-a venit o idee strălucită:
‒ Ce-ar fi să rămâi alături de mine? Nu vei fi niciodată-n plus şi iţi promit că nici nu te vei plictisi.
Planeta Mititică s-a decis să rămână alături de el. Zilele treceau, anii se scurgeau, iar Soarele Pitic şi Planeta Mititică încă erau
împreună. Vorbeau câte-n Lună şi-n Stele, iar, cel mai important, Soarele-şi ţinuse promisiunea: nu se plictiseau niciodată.
Intr-o zi, Soarele-şi luă razele-n dinţi şi ii spuse Mititicei:
‒ Au trecut atâţia ani de când suntem împreună. Ştii... ce-ar fi să... adică.... mă gândeam... poate... de fapt... Uite: te iubesc şi mi-ar
plăcea să ne petrecem restul eternităţii împreună. Numai noi doi.
La auzul acestor cuvinte, Planeta Mititică a izbucnit în lacrimi... de fericire.
Cei doi se îmbrăţişau acum. Nemaiţinând cont nici de arsura provocată de soare...
Dar... după câteva secunde, au început să cadă din Planeta Mititică bucăţele de rocă. Ignorând acest aspect, cei doi s-au strâns şi mai
tare în braţe până când, ei bine, din cei doi nu a rămas decât o ploaie de lumini. Chiar şi în zilele noastre, în nopţile senine, fărâme din
lumina Soarelui şi a Planetei mitice se scurg încă pe cer
Cosmina Bucătaru, 15 ani
Liceul Economic „Costin C. Kiriţescu”, Bucureşti
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Şi iată ce fel de planete avea pe langa ea: Martareas, o planetă mică ce era foarte bună la vorbe,
Vorteon, o planetă singuratică, şi foarte descurcăreaţă pe cont propriu, Lampiop, o planetă ciudată,
care avea lumină proprie, dar nu putea să se mişte repede deoarece pe suprafaţa ei era mult potiu, o
substanţă galbenă-argintie şi cea mai mica şi drăguţică, Uitayos, o planetă al carei nume spune tot.
Numele acestea nu va prea par familiare, nu-i aşa? Dar vi se vor părea după ce continuăm povestea.
Şi iată că Planeta pitică, acum transformată în stea, vrea să se întoarcă în Calea Lactee, unde să le dea
o lecţie planetelor răutăcioase. Pe când să se pornească, Lampiop o opri spunându-i următoarele
cuvinte:
– De ce ne părăseşti aşa, soro? Am greşit noi cumva şi, dacă răspunsul este da, spune-ne cu ce am
greşit!
– Voi ? N-aţi greşit cu nimic doar...
– Doar ce?! Spune, hai, spune ce ai de zis! replică rapid Martareas. O să ne laşi baltă, nu-i aşa?
– Nu, dar ca ambele părţi sa fie mulţumite, va trebui sa veniţi cu mine în acel asamblu spaţial.
– Desigur ,nu-mi ajung mie doua mişcări, ca vrei să fac încă una? zise nervoasă Vorteon.
– Fie ce-o fi, dacă vreţi veniţi, dacă nu, nu veniţi! răspunse rece noul soare.
– Bine, eu mă duc cu steaua noastra, zise Uitayos.
Dar celelalte planete plecară de lângă Uitayos şi porniră în căutarea altei stele. Şi, iată-le plecând departe prin marele univers. Acum
rămaseseră doar două şi porniră imediat spre Sistemul Solar. Acolo fuseseră întâmpinate de Pluto care uimită, nu scoase nici o
vorba.... apoi de Neptun, care fugi din calea lor mâncând pământul. Dar ceva ciudat se întâmplase: în calea lor nu mai era nimic, nici
măcar Soarele, nici Saturn sau alte planete. Era doar un meteorit nervos care încerca să se lovească de o planeta, deşi nu mai era nici
măcar una. „Noua stea”, ca să îi zicem un nou nume, se repezi la Pluto, cerând explicaţii:
– Unde sunt celelalte planete? Raspunde-mi odată, înainte să te strivesc şi să te fac cenuşă, planeta îngheţată ce eşti! Se irita Noua
Stea.
– Nu ştiu, au dispărut dintr-o dată. Nu i-am mai văzut de atunci şi nici Neptun nu şi-a dat seama cine sunt răpitorii.
– Asta nu este de bine! replică Noua Stea. Trebuie să fi fost o gaură neagra, şi eu cunosc bine ce este o gaură neagră.
– Dar nu a fost o gaura neagră. Este ceva sau cineva mai rapid decât o gaură neagră.
Aceste vorbe nu o ajutau cu nimic pe Noua Stea. Dintr-o dată se gândi: dar dacă nu Soarele şi celelalte planete dispărură, ci Neptun
şi Pluto s-au făcut nevăzute. Dar...
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– Uite-i şi pe ceilalţi, strigă Pluto! Sunt chiar după acea nebuloasă.
Atunci işi aduse aminte Noua Stea de nebuloasele prin care a trecut pe când era pitică. Aceşti nori de praf plini de rocă şi resturi de
planete sunt exact locul cel mai prost de aţi căuta prietenii sau un loc de a sta .
– Stai puţin, se gândi cu voce tare Noua Stea, dar nu văd printre ei Pământul. Oare unde este?
– Nu este printre ei. A murit când tu ai fost ţinita de acea rachetă. S-a sacrificat împingând-te undeva în Univers,îi răspunde concret
Pluton. Nu am vrut să-ţi spun pentru că te-ar fi şocat...
– Deci vrei să spui că... Pămantul a murit? Întrebă Uitayos.
– Da, Pămantul este mort.
– Dar cum? El nu a putut face nimic, doar a stat şi s-a uitat, n-a acţionat, zise Noua Stea .
– Ba da, a acţionat după ce ai rămas inconştientă, îi desluşi Pluto la Noii Stele.
– Atunci oare ce aş putea face penru a mă revanşa faţă de Pământ?
– Ai putea să transformi ramăşiţele sale într-o stea, dar trebuie să.... te sacrifici dând toată energia ta Pământului şi să te contopeşti
cu el.
– Atunci o să o fac! îi răspunse Noua Stea lui Pluto.
– Bine, dacă asta doreşti, deşi nu este o idee bună...
– Dar unde sunt resturile Pământului ?
– Chiar lânga Marte, cea mai bună prietenă a Pământului. Chiar doreşti să faci asta?
– Da, chiar doresc, spuse Noua Stea. Acesta este destinul meu, Pluto.
– Aşa este.
– Pluto, îţi admir bunătatea ta şi aş vrea să ai grijă de planetele mele, iar dacă o vei face îţi voi rămâne mereu recunoscătoare.
Şi aşa se termină povestea planetei pitice care s-a sacrificat pentru Pământ, pentru cea mai bună prietenă a ei, unindu-se pentru a
forma un soare nou. venit. Acolo, în noul sistem solar, era o viaţă cinstită şi fără certuri între planete, şi, mai ales, întegritate.
Darius Cătinaş, 11 ani
Colegiul Naţional Pedagogic „Gh. Lazăr”, Cluj-Napoca
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Ajunsă în universul planetelor în miniatură, Planeta Pitica s-a răsucit în jurul axei sale de bucurie.
Energia primită de la racheta care a propulsat-o în celălalt univers a făcut-o atât de strălucitoare, încât
planetele din n oua dimensiune au ridicat-o la rang de Soare.
Însă Planeta Pitica era depăşită de noul statut. Rangul la care a fost ridicată era cu mult peste puterile ei
de înţelegere. De fapt, ea era doar un pui de planetă, şi, ca orice pui, lipsită de experienţă, lipsită de
cunoştinţele necesare unui lider. Deşi , iniţial s-a bucurat de noul ei statut, Planeta Pitica a stat puţin pe
gânduri şi a reflectat. Şi-a dat seama că ea are şi responsabilităţi, fapt care a speriat-o. Fiind depăşită de
situaţie, Planeta Pitică s-a gândit să apeleze la ajutorul cuiva foarte învăţat. Cin’ să fie, cin’ să fie?
– Ştiu! şi-a spus micuţa planetă. Cine altcineva m-ar putea învăţa meseria de Soare decât cel care-o
îndeplineşte de veacuri şi veacuri: bătrânul Soare din Sistemul Solar.
Zis şi făcut. Planeta Pitică a anunţat restul planetelor din subordine că trebuie să lipsească puţin, pentru a-şi perfecţiona cunoştinţele
în domeniul ştiinţei stelare.
Astfel, a călătorit înapoi de unde a fost alungată. S-a dus direct la Bătrânul Soare şi i-a zis:
– Înţelepte conducător stelar, fii bun şi ascultă o rugăminte de la o umilă planetă. Am fost alungată din universul tău, pentru că
nimeni nu a avut nevoie de mine. Insă am avut noroc şi-am ajuns în altă dimensiune unde am primit sarcina de a fi şi eu Soare. Dar
nu ştiu ce să fac!
– Ia te uită ce surpriză, spuse Soarele! N-am primit niciodată o rugăminte atât de stranie. Credeam că sunt singurul Soare şi
universul meu e unic. Se pare că m-am înşelat. Povesteşte-mi, te rog, de locul straniu unde ai ajuns .
Planeta Pitică i-a povestit cum a gasit o aglomerare de alte planete şi mai pitice decât ea, care pluteau alandala prin noul univers.
Pentru că nu aveau un lider şi reguli după care să se ghideze, se ciocneau frecvent unele de altele, autodistrugându-se.
Uimit de cele auzite, Bătrânul Soare s-a hotărât să accepte ca Planeta Pitică să devină ucenica lui. A învăţat-o cum să creeze orbite şi
să instruiască restul planetelor să orbiteze în jurul ei.
Inarmată cu noile cunoştinţe, mica noastră planetă s-a întors în universul ei, dornică de a aplica ceea ce a învăţat în practică. Credea
că-i va fi usor, însă planetele din subordine erau foarte încăpăţânate. Ba nu voiau să se alinieze după regulile stabilite de Planeta
Pitică, ba nu voiau să orbiteze după cum li se cerea.
Planeta Pitică era dezamăgită, dar nu s-a lasat înfrântă de încăpăţânarea suratelor sale. Cum micile planete se comportau ca nişte
copii răzgâiaţi, s-a gândit la o mică şmecherie. Le-a propus să se joace un joc nou: de-a neatinselea. Acea planetă care nu va fi atinsa
de altă planetă, va fi învingătoare şi va primi în dar o excursie în Sistemul Solar.
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Încântate de propunere, micile planete au intrat în joc. Şi în ziua de azi se tot joacă însă nu se ştie cine e câştigătorul, pentru că nicio
planeta nu s-a lăsat atinsă de alta. Şi acum aleargă ordonat una dupa cealaltă, după regulile stabilite de Planeta Pitică, devenită între
timp Micul Soare.
Mara Alina Chifor, 11 ani
Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai”, Cluj-Napoca
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Când a văzut aşa minunăţie, Planeta Pitică, ă ă... pardon, Soarele nostru a decis aşa:
„Dacă sunt rege, un rege mare şi puternic, trebuie să am un sfătuitor înţelept, care să mă ajute în
problemele… galactice. În fond, cum ar putea un tânăr rege să învingă toate greutăţile monarhice
de unul singur?”
Cu puţină teamă, căci nu mai făcuse aşa ceva înainte, Regele Soare şi-a dres vocea şi le-a spus cu
glas superior planetelor care-şi vedeau de viaţa cotidiană: adică se învârteau întruna:
– Loialii mei supuşi, ă ă…, de acum eu voi fi ă ă... regele vostru. Şi, de aceea, v-aş ruga, nu… asta nu-i potrivit, vă poruncesc să vă
alegeţi un reprezentant al poporului, dar ştiţi, să fie mai bătrân, că aşa sunt toţi consilierii regali adevăraţi, care să mă ajute în
problemele galaxiei noastre. Plata, ei bine plata dacă despre asta e vorba, o puteţi alege în euro sau dolari.
Chiar atunci, o cometă a venit la urechea Regelui Soare şi i-a şoptit ceva.
–O veste nouă, a anunţat regele, dolarii şi euro nu sunt valabili în galaxia noastră, aşa că plata se va face în praf stelar. Un murmur
s-a ridicat din mulţime. Toţi locuitorii galaxiei ar fi vrut să aibă praf stelar. Doar toţi ştiau clar cine ar fi trebuit să fie consilierul regal.
Şi, fiind planete cinstite, au început să scandeze:
– O-to Cal, O-to Cal, O-to Cal!
– Poftim? Vreţi portocale? Lămâile-s mai sănătoase!
Aceeaşi cometă, obosită deja de atâta zbor, a venit la urechea Regelui şi
i-a soptit ceva.
– Bine, atunci! a spus regele, să vină în faţă acest bătrân, al cărui nume îl tot scandaţi.
În faţă a păşit, sau mai bine zis, a zburat o planetă mică şi gălbejită, cu barba albă şi sprâncene stufoase.
– Maria Ta, am a-ţi spune ceva extrem de important a spus bătrânul Oto Cal. Chiar înainte ca Măria Ta să apari în galaxia noastră,
am primit un mesaj. Peste fix o săptămână spaţială, vor veni în vizită Regele Tos cu fiica sa, preafrumoasa prinţesă Maya. Ştiţi, regele
ar vrea ca fiica sa să se mărite cu un rege… stilat şi manierat, care s-o facă fericită pe prinţesă. Dacă Maria Ta i-ar câştiga inima, ar fi
un mare pas înainte pentru galaxia noastră. Iar eu, a mai adăugat bătrânul Oto Cal, am datoria de a vă învăţa cum să fiţi un adevărat
rege.
– Heei! spuse Regele Soare. Nu crezi că sunt destul de bun conducător?
– Oh, Măria Ta, ba da, ba da! Dar sunteţi încă foarte tânăr şi aveţi încă multe de învăţat dacă vreţi s-o impresionaţi cu adevărat pe
prinţesă. Aveţi încredere în mine!
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Şi astfel a început pregătirea tânărului monarh.
– În primul rând, vă voi arăta cum să vorbiţi cu prinţesa şi cu tatăl său. Trebuie să fiţi foarte politicos şi respectuos, dar şi puţin, sau
puţin mai mult linguşitor. Cam aşa ceva: ă ă ă... “Nu credeam că o prinţesă atât de frumoasă poate să fie şi atât de graţioasă”. Sau aşa:
“Acum înţeleg de ce galaxia pe care o conduceţi este faimoasă. Simţul organizatoric este un dar pe care îl posedaţi din plin.” Apoi, a
mai spus consilierul regal, trebuie să subliniaţi faptul că sunteţi foarte respectat de supuşii din galaxia pe care o conduceţi şi că acest
regat galactic este un loc perfect pentru prinţesa Maya.
Lecţiile au continuat zi de zi, iar naivul şi tânărul Rege Soare s-a transformat într-un personaj respectat în toată galaxia.
În sfârşit a sosit şi mult aşteptata zi. O zi frumoasă, nici o ploaie de meteoriţi la orizont, nici urmă de nor de gaze toxice, totul era
perfect. Toate planetele, cometele şi asteroizii s-au gătit de sărbătoare şi s-au postat într-un semicerc, în spatele Regelui Soare.
Vizita a decurs cum nu se putea mai bine. Prinţesa Maya a fost fermecată de tânărul rege, dar şi de frumuseţea galaxiei, iar tatăl său,
Regele Tos, s-a declarat extrem de mulţumit de amabilitatea locuitorilor.
Astfel s-a luat marea hotărâre: prinţesa Maya avea să se căsătorească peste puţin timp cu Regele Soare şi să rămână definitiv în
galaxia acestuia, bineînţeles primind vizitele regulate ale tatălui său.
Iar Regele Soare, ei bine, el era foarte fericit şi i-a rămas veşnic recunoscător bătrânului Oto Cal, pe care l-a considerat un tată
adoptiv pentru tot restul vieţii.
Roxana Maria Chiorean, 11 ani
Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai”, Cluj-Napoca
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Era foarte uimită de ceea ce s-a întâmplat. Nu vedea pe nimeni în jurul ei. Dar, uitându-se în
stânga şi în dreapta, a văzut nişte mici planete care abia se vedeau. Planeta noastră pitică, acum un
soare, era foarte fericită că în sfârşit a ajuns să fie importantă pentru cineva.
Celelalte planete o priveau şi îi zâmbeau. Una dintre planete intră în vorbă cu ea:
– Bună ziua! spuse încântată prima planetă.
– Bună! Dar, de ce nu puteţi să vă uitaţi la mine? întrebă soarele care descoperise că planetele nu o
puteau privi.
– Nu o lua în nume de rău, însă până acum în Sistemul nostru exista doar Luna, spuse o a doua
planetă.
– Cum? Voi nu aţi avut până acum lumină? întrebă uimit soarele.
– Am avut lumină... Dar era lumina lunii, îi răspunse a treia planetă.
Planeta era foarte uimită. Nu înţelegea cum aceste planete nu au văzut niciodată un soare. Micile corpuri cereşti făceau un efort să se
uite la soarele care ardea tot mai tare.
Dar ca să nu se plictisească, cele şase planete şi-au spus fiecare pe rând numele:
– Eu mă numesc Nene, spuse prima planetă.
– Eu sunt Lola, sări repede a doua planetă.
– Mititica sunt eu, se auzi o voce care venea de la a treia planetă.
Acum soarele nostru ştia numele planetelor. Ştia că a patra planetă se numeşte Lulu, a cincea, Fredy şi a şasea, Daisy.
– De ce te-ai întristat? întrebă Lola.
– Pentru că voi aveţi aşa nume frumoase şi eu nu am nici un nume, spuse întristată fosta planetă.
– Nu trebuie să te superi. Ce ai zice dacă te-ar chema Linda? îi propuse Mititica.
– Da! sună grozav, spuse încântată Linda.
Acum, că au făcut prezentările, erau fericite când deodată apăru Luna.
– Cine eşti tu şi ce cauţi aici? întrebă Luna cu privirea îndreptată spre Linda.
– Eu sunt Linda şi sunt un soare. Am devenit steaua acestor planete.
– Păi, sa ştii că nu ai ce căuta aici! spuse furioasă Luna.
– Dar aceste planete au nevoie de mine şi de căldura mea, spuse soarele care aproape izbucnise în plâns.
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– Da! să ştii că are dreptate. Noi avem nevoie de ea, spuse Lola.
– Poate că aveţi nevoie de ea, dar nu avem destul spaţiu. Nu putem să ne rotim deodată, spuse Luna care parcă deveni mai maleabilă.
Toate s-au gândit cum să rezolve problema, dar singura soluţie era ca soarele să plece. Au tot stat şi s-au tot gândit, dar nu au găsit
nimic. Aşa că, Linda s-a hotărât să meargă la prietena ei, Terra. Şi aşa că a pornit ea prin tot Universul să caute Pământul. Când a
intrat în Calea Lactee, toate planetele s-au întors să o privească. De data asta nu s-au mai apropiat aşa de tare de Terra, fiindcă ştia
care sunt consecinţele dacă se apropie.
– Hei, Pământ! a strigat ea. Mă mai ţii minte? Eu sunt planeta pitică, cea pe care a lovit-o racheta.
– Cum să uit eu de tine? spuse Terra.
– Am nevoie de un sfat. În Sistemul nostru solar există o Lună care spune că nu este loc pentru amândouă. Aşa că eu am venit să te
întreb ce trebuie să fac.
– Păi, în Sistemul nostru solar există un Soare şi o Lună. Iar când e ziuă, soarele apare, şi când e noapte apare luna. Aşa vă puteţi
sincroniza şi voi, spuse Pământul.
Linda fericită s-a întors în Sistemul ei solar. Acolo planetele erau foarte triste, dar când au văzut-o pe Linda care venea înspre ele sau bucurat foarte tare.
– Ce bine că te-ai întors! spuse Mititica.
Soarele le-a povestit ce a aflat de la Terra. Şi de atunci au devenit prietene toate. Soarele apărea ziua, iar Luna apărea noaptea. Nu au
mai apărut alte probleme!!!
Giorgia Maria Cociş, 11 ani
Şcoala „ELF”, Cluj-Napoca
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Aici planeta pitică era iubită de celelalte planetuţe. Era cea mai mare dintre toate şi singura care
strălucea în mijlocul lor. Micuţul soare a început să vorbească cu restul planetelor, care parcă erau cele
din sistemul nostru solar, însă în miniatură.
– Soare divin, cum ai ajuns aici? O întrebă o planetă mai mică. Ea era cea mai curajoasă dintre toate.
– Aş vrea să mă numiţi ,,Pitica’’, dacă se poate, s-a plâns micul obiect luminat, care, însă, părea imens
pentru corpurile din jurul ei. Apoi a continuat: am ajuns într-o altă galaxie, unde toate planetele erau
ţâfnoase şi mă considerau un meteorit, mai puţin una dintre ele, pe nume Terra. Chiar când mai era
puţin şi urma să o rog să ne învârtim împreună pe aceeaşi orbită, pac, m-a lovit o rachetă. Racheta a fost
trimisă de pe Pământ de nişte creaturi, numite ,,oameni’’. Şi ei credeau că sunt un meteorit. Apoi m-am
trezit aici, devenind steaua voastră.
– Înainte nu străluceaţi? A întrebat-o un copil-planetă, care era foarte bine educat şi avea respect faţă
de cei mai în vârstă decât el.
– Nu, nu străluceam. De fapt, eram o planetă pitică. Umblam din galaxie în galaxie să-mi găsesc un loc al meu. Acum îl am şi sunt
cea mai fericită.
Planetuţa noastră răspundea la fiecare întrebare care îi era adresată, fără să pară măcar puţin plictisită. Din contră, era fericită că
Dumnezeul ei a ascultat-o în sfârşit şi i-a oferit un loc atât de minunat, unde să se aşeze. Era puţin deranjată de faptul că nu se putea
roti, să vadă cerul din toate unghiurile. Şi aşa, planeta era foarte mulţumită de noua ei viaţă.
Au trecut multe nopţi în care pitica lumina o părticică de cer. Cu fiecare noapte care trecea ea era tot mai tristă şi visa să-şi şi reia
viaţa ei zbuciunată de dinainte. Voia să fie considerată din nou un meteorit.
Planetuţele pentru care lumina, au început să se îngrijoreze. Au încercat toate metodele prin care şi-ar fi putut înveseli ,,stăpâna’’.
Spuneau bancuri, făceau glume pe seama lor. Ba chiar au încercat să o şi gâdile, însă nu au reuşit...
– Pitico, ce am mai putea face să râzi şi tu, măcar puţin? A întrebat planeta care, cu mult timp în urmă, îi adresase prima întrebare
celei care le-a adus lumina.
– Dacă aţi putea, aş vrea să-mi redaţi viaţa de odinioară. Vreau să colind prin galaxii şi să rătăcesc iar. Să fiu din nou o aiurită, cum
îmi spuneau ceilalţi.
Acesta a fost răspunsul cu care planetuţa a încercat să le lumineze pe prietenele ei, însă, acestea au înţeles altceva, şi, mirate fiind, au
spus în cor:
– Te-ai plictisit de noi?!
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– Nu, nu mă înţelegeti greşit! Sunteţi cea mai plăcută companie din Univers, dar… stând aici, cu înfâţişarea schimbată, nu mai sunt
eu.
– Pitico, noi te apreciem pentru felul în care ne vorbeşti şi ne asculţi şi ne înveţi din experienţa ta, nu neaparat pentru că ne
luminezi. Totuşi, ai dreptate. Nu e cel mai plăcut lucru, să stai îmtr-un singur loc, a apus a planetuţă bătrână şi trecută prin multe în
viaţa ei de planetă.
Pitica oftă amar şi spuse, ca pentru sine:
– Dacă aş fi fost mulţumită cu ceea ce eram, acum… of!
La un moment dat, una dintre planetele care stătea mai mereu cu nasu-n cărţi, a descoperit într-o carte de minuni solare că o stea
poate fi transformată întro planetă. Condiţiile pentru ca vraja să se împlinească, erau ca steluţa să fi fost alt ceva în viaţa anterioară şi
steaua să îşi dorească asta din tot nucleul ei.
– Uite, uite! Aici scrie că poţi deveni, iar planetuţa de acum ceva vreme. Trebuie să-ţi găseşti cât mai repede o orbită pe care te-ai
putea învârti şi tu. Altfel, vei deveni iar o stea şi nu se va mai putea face nicio altă vrajă.
Pitica a căzut puţin pe gânduri, apoi şi-a amintit că Terra era dispusă să o primească alături de ea. A acceptat numaidecât. Planeta a
început să spună vraja. După ce a pocnit din degete, soarele din faţa ei s-a stins, rămânând doar cenuşă şi fum.
Pitica a ajuns din nou în sistemul nostrum solar şi s-a apropiat de Pământ cât de încet a putut, pentru a nu fi observată de oameni.
Din acea zi, Pitica se învârte pe aceeaşi orbită cu Terra, iar când Terra îi spune că ar putea să fie descoperită de pământeni, pleacă şi
se întoarce, după ce Pământul o anunţă că nu mai există nicio ameninţare. Celelalte planete s-au obişnuit cu ea. Dar mai faceau
câteodată glume pe seama mărimii ei. Şi asa, o considerau sora lor mai mică.
În sfârşit, planetuţa este fericită.
Larisa Gabriela Dediu, 14 ani
Şcoala Generală nr. 10, Sibiu
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Dar, ca de obicei, când toate piesele puzzle-ului sunt în sfârşit în perfectă ordine, se găseşte o adiere de
vânt nesuferită care apare neinvitată şi ia cu sine echilibrul perfect de dinainte, rătăcind piesele pe cine
ştie unde…
Nenorocul a făcut ca noul mini-Univers al planetei pitice să se formeze în imediata apropiere a
Sistemului Solar. Şi, cum viteza cu care zboară zvonurile (ca să nu le zic bârfe) prin Univers nu ţine cont
de imensul nimic din care este format spaţiul intergalactic, cele nouă prietene vechi ale Soarelui au aflat
imediat de destinul mai mult decât prielnic al piticei pe care o respinseseră cu câteva milisecunde înainte.
După câteva clipe de meditaţie, în care au făcut pentru prima dată uz de introspecţie, fiecare din cele nouă şi-a dat seama că
niciodată nu s-au gândit la cum ar fi fost dacă erau şi ele supernove, stele, sau măcar comete strălucitoare… În stadiul lor actual tot ce
făceau era să venereze un atotputernic Soare, reflectându-i acestuia strălucirea şi rugându-se ca acesta să nu îmbătrânească prea
curând, pentru că odată cu el ar fi dispărut şi ele.
Cum reuşise o pitică să devină dintr-un potenţial mini-satelit al lui Venus ditamai Soarele?
– Auzi infamie! răbufni dintr-o dată Jupiter, şi de furie îşi modifică înclinaţia cu vreo 13 grade. Unde s-a mai pomenit ca un amărât
de meteorit (Jupiter nici acum nu credea în veridicitatea planetei pitice) să devină în câteva secunde Stea? Asta încalcă orice limită a
bunului simţ interplanetar!!!
Repezită ca de obicei, Saturn îşi declară instantaneu susţinerea pentru indignarea vecinei sale mai mari.
– Şi cum se poate să fie ea elementul indispensabil pentru alte entităţi? Ea, care acum câteva minute nu ştia nici de unde vine nici
încotro se îndreaptă, care nici măcar nu avea idee cum o cheamă?!
Terra, arătând urme tot mai vizibile de pierderi profunde de memorie, îşi jura că nu o mai văzuse în viaţa ei de unică planetă
locuită.
– Şi chiar dacă ar fi cum spuneţi voi, ce treabă aveţi voi cu ea? Începeţi să semănaţi din ce în ce mai mult cu microscopicii ăştia
sâcâitori ce mă populează, remarcă ea. Aţi început să vă deşteptaţi, nu? Să vă daţi seama ce soartă plictisitoare aveţi şi acum vreţi şi
voi să evoluaţi? Nu vă mai e de ajuns că sunteţi gigantele Sistemului, acum vreţi şi voi să străluciţi, să luaţi locul bătrânului Soare…
Frumos vă stă, nu am ce comenta.
Venus, cu amabilitatea ei caracteristică, crede că ar trebui să ia şi ea cuvântul şi începe a vorbi în şoaptă, spre a nu fi auzită de vecina
de peste drum, Mercur, care era cunoscută drept cea mai mare linguşitoare de la formarea atomilor încoace. În plus, era cea mai bună
prietenă a Soarelui şi putea să-şi trădeze semenele oricând, chiar dacă nu primea mai nimic în schimb.
– Hei, fiţi puţin atente la mine! şopti ea. Din câte îmi amintesc eu, pitica a devenit stea cu ajutorul Terrei, nu?
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– Şi cu ce te încălzeşte asta? replică Marte destul de tare încât şi Pluto o auzi.
– Of, dar greu mai gândiţi câteodată, îi răspunse Venus. Trebuie să aflăm ce i-a făcut Pământul piticei de a transformat-o în stea şi
mai apoi o să facem şi noi acelaşi lucru. Aşa vom fi şi noi importante, vom străluci şi noi şi nu vom mai depinde de înfumuratul ăsta
ce ne radiază de fiecare dată când e într-o dispoziţie proastă...
– Atunci când vei fi stea, vei pleca de aici, nu? se trezi şi Neptun adresându-i-se lui Venus. Voi putea să îţi iau locul mai aproape de
Soare, nu? E teribil de frig aici aşa departe de el… Nu, Uranus?
Neptun avea o problemă de limbaj, de aceea nu era ea prea vorbăreaţă… După fiecare propoziţie, cerea oarecum aprobarea
interlocutorilor, folosind la nesfârşit cuvântul „NU”, fapt care denota o mare nesiguranţă în propria… entitate planetară.
– Da, da, cum spui tu, o repezi Uranus. Dacă nu te interesează să îţi schimbi destinul şi te complaci în monotona-ţi existenţă, nu mai
interveni în discuţia noastră de planete cu idealuri.
Ofensată profund, Neptun îşi jură că nu va mai scoate niciun cuvânt până nu le va vedea pe celelalte şase demult plecate, rătăcind
pierdute prin materia neagră, stele fără rost într-un Univers care mai are miliarde ca ele.
– Ne trebuie un plan. Trebuie să facem o anchetă, s-o interogăm pe Terra şi să aflăm misterul din spatele crimei de a deveni o stea,
remarcă Pluto care avea nişte vagi înclinaţii justiţiare.
– Deci? Spune-ne, Terra, cum ai reuşit să o promovezi pe pitică la statutul de entitate sclipitoare indispensabilă? începu
interogatoriul Marte.
– Chiar dacă aş şti, nu v-aş spune, le răspunse Pământul cu un calm caracteristic.
– Cum adică nu ştii? Doar erai acolo, după ce a venit să vorbească cu tine s-a transformat!
– V-am spus deja că nu am mai văzut-o niciodată, se scuză Terra şi începu să ofteze căci pământenii începuseră din motive
necunoscute un al III-lea război mondial făcând-o să agonizeze.
Venus, după o îndelungă analiză a propriei memorii, are o revelaţie.
– Ştiu cum s-a întâmplat! Oamenii de pe Terra au trimis ceva care a transformat-o atunci când s-a apropiat de ei!
– Anume? întrebă Marte, oarecum sceptică.
– Nu ştiu sigur, dar ar trebui să încercăm şi noi…
În secunda următoare, Venus începu să facă eforturi mai mari decât masa planetei Jupiter pentru a-şi schimba orbita şi a se apropia
de Terra. Pământenii, văzând asemenea grozăvie, se gândesc că nu au reuşit din prima cu mini-racheta să extermine pitica şi trimit de
data aceasta tot arsenalul din dotare: trei rachete mijlocii şi trei gigantice. Între timp, celelalte planete, speriate că doar Venus va
deveni stea, nu şi ele, încep să îşi modifice traiectoriile şi să se îndrepte vertiginos spre Pământ. Dar, surpriză! Calibrul rachetelor este
imens, viteza acestora ameţitoare şi traiectoria incertă, astfel încât toate trec pe LÂNGĂ planetele pe care le vizau. Şi totuşi, nişte forţe
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imense produse între acestea fac planetele să urmeze fără să vrea rachetele, în neantul înfricoşător din afara Sistemului Solar, unde
nişte găuri negre plasate parcă dinainte le înghit fără prea multe întrebări.
Noul Sistem Solar, format acum din numai trei planete, nu pare a fi prea trist din cauza pierderilor suferite. Mai mult, Soarele e
fericit că a scăpat de cele şase nerecunoscătoare şi începe să devină prieten cu pitica. De atunci, planetele pitice, Mercur, Terra şi
Neptun gravitează în jurul a doi sori, descriind în fiecare zi semnul infinitului…
…şi au trăit fericite până la adânci bătrâneţi. Pardon, până o gaură neagră le-a înghiţit
Amalia Goia, 15 ani
Colegiul Naţional „Avram Iancu”, Cîmpeni, Alba
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Micuţa Stea
Niciodată inima planetei pitice nu mai bătuse cu atâta putere ca în clipa în care planetele din jurul ei, nişte

„planetuţe”, cum fusese şi ea, îi întinseseră braţe prietenoase de căldură, sporindu-i şi mai mult căldura proprie.
– Bine ai venit, micul nostru Soare! Rostiră într-un glas piticele. Demult rătăcim prin Univers şi nu avem un stăpân
care să ne poarte de grijă şi să ne înveţe cum să folosim, spre binele lumii, energia şi frumuseţea.
– Dar eu... eu nu sunt decât o planetă pitică! răspunse timidă micuţa.
– Ai fost o planetă pitică, dar... ai crescut, îi răspunseră celelalte în cor. Adică, nu chiar ai crescut, nu eşti mai mare
fizic, decât erai înainte, dar eşti mult mai înţeleaptă.
– S-ar putea să aveţi dreptate! aprobă reţinută în continuare mica planetă, care, dintr-o dată, nu se mai simţi nici mică, nici singură,
ca odinioară. Dar voi cine sunteţi şi de unde veniţi?
– Suntem fiice ale Soarelui-Tată, răspunse cea mai îndrăzneaţă dintre „planeţele”.
– Ia te uită! se miră pitica, descoperind că mai sunt şi alte corpuri cereşti asemănătoare cu ea. Şi de ce ziceţi că rătăciţi demult prin
Univers?
– Pentru că noi suntem cele mai mici fete ale Cosmosului. Mai avem nouă surori mai mari care, după împărţirea moştenirii căldurii
şi a luminii tatălui nostru, Soarele, ne-au alungat din împărăţia lui, iar noi am rămas fără niciun adăpost şi fără ocrotirea părintească,
suspină una dintre suratele-planete, cea mai pesimistă din fire.
– Oooooo! exclamă fosta pitică, ce nu se mai simţea deloc pitică de la o vreme. Şi sunteţi şapte, întocmai ca piticii Albei-ca-Zăpada.
Trebuie să ştiţi că cifra „şapte” este norocoasă, aşa că şi voi veţi avea noroc să redobândiţi ceea ce v-au furat surorile voastre
hrăpăreţe.
– De fapt, am fost opt surori pitice, dar pe cea mai mică dintre noi am pierdut-o pe drum, într-o noapte întunecoasă, intră în vorbă o
„planeţişoară” care se ţinuse sfioasă de-o parte. De atunci, o căutăm fără încetare şi numai căldura şi lumina ta ne-au uscat lacrimile
care ne curg întruna de la dispariţia ei.
– Cum? Ziceţi că mai aveţi o surioară rătăcită în Sistemul Solar, întrebă curioasă înţeleapta pitică. Cumva ea a încercat să-şi găsescă
orbita alături de surorile cele mari?
– Da, confirmă a patra pitică, niciodată mezina nu s-a împăcat cu gândul că nişte surori pot să se duşmănească din cauza unei
moşteniri părinteşti.
– Ce suflet curat! exclamă îngândurată una dintre cele trei planete care aşteptau să intre în vorbă cu noua venită.
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– A încercat să facă pace cu surorile noastre mai mari, adăugă alta, dar ele au respins-o, iar noi am pierdut-o! oftă ea.
– Nici acum nu pot uita cu câtă perseverenţă încerca să-şi caute orbita alături de ele, suspină a şaptea planetă. Câtă hărnicie şi
perseverenţă doar ca să fie recunoscută ca o soră mai mică de către ele.
– Şi ziceţi că sora voastră a încercat să intre în Sistemul Solar cu surorile cele mari? începu să se lămurească fosta „pitică”.
– Da, o aprobară toate celelalte, dar probabil că au lăsat-o puterile şi a murit pe drum, sărmana!
– Printre surorile voastre cele mari, pe una o cheamă cumva Terra? le iscodi înţeleapta.
- Aşa este, răspunseră planetuţele, ea a fost totdeauna mai blândă cu noi decât celelalte... dar şi mai necăjită!
- De ce? întrebă vechea planetă rătăcită, simţind cum îi cresc aripi de lumină, din creştet până în tălpi.
– Pentru că are grijă de o mulţime de fiinţe interesante şi neajutorate, numite oameni, îi explică cea mai îndrăzneaţă dintre cele şapte
surori.
– Unii sunt minunaţi, completă alta, dar alţii sunt de-a dreptul periculoşi.
– Aşa este, deveni brusc vorbăreaţă cea care tăcuse cel mai mult. În timp ce oamenii buni îngrijesc grădinile şi cultivă pământul,
oamenii aşa-zis deştepţi, au născocit bombe, arme, rachete, şi alte mijloace cu ajutorul cărora distrug darurile cu care a înzestrat-o
Tata pe sora noastră, Terra.
– Rachete!!!?? Aţi spus „rachete”? tresări pitica devenită înţeleaptă. Parcă aşa se numea şi bolidul care m-a lovit pe mine. Dragele
mele, eu sunt sora voastră pierdută. Haideţi să vă îmbrăţişez cu razele mele care mi-au salvat viaţa!
– Cum se poate? se mirară cele şapte surori.
– După ce m-a rătăcit de voi, era gata să fiu luată sub ocrotirea surorii noastre mai mari Terra. Ea m-a privit cu blândeţe, m-a primit
cu braţele deschise, dar, pe când s-o pornim împreună la drum, nişte oameni năzdrăvani, ca să nu le spun altfel, au aruncat cu o
rachetă în mine, crezând că le pun viaţa în pericol. Blânda Terra a plâns neputincioasă, văzând ce se întâmplă, iar eu am uitat brusc
totul. Voi m-aţi ajutat să-mi revin din amnezie şi să-mi reamintesc cine sunt!
– O! Fie binecuvântată clipa în care te-am regăsit, murmurară toate planetuţele odată.
– Totuşi, tu ai ceva din căldura, lumina şi înfăţişarea Tatălui-Soare, spuse una dintre ele cu privirea înseninată.
– Dacă este aşa, spuse voioasă ex-planeta-pitică, putem să ne facem propriul sistem solar în care să trăim veşnic în armonie, ca nişte
surori bune ce suntem.
– Minunat! Minunat! exclamară în cor cele şapte planete, începând să-şi caute fiecare câte un nume potrivit.
Stătură la sfat trei zile şi trei nopţi cosmice, apoi se aliniară fiecare pe orbita proprie, îmbrăţişate unanim de Micuţa Stea, altădată
planeta pitică, fără drum şi nume. Veneau la rând, în bună înţelegere astfel: Sorina, Sorela, Sorica, Planeţica, Planetuţa, Pitica2 şi, cea
mai mică şi cea mai sfioasă, la urmă, Soruţa.
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Micuţa fostă planetă le îmbrăţişă din priviri, râse şi plânse de bucurie, apoi le pofti pe toate la treabă. După o muncă de şase zile, tot
cosmice, noul Sistem Solar era cu adevărat... ca nou. Din iubire, căldură, hărnicie, voinţă şi multă armonie, ele se înzestrară cu tot ce
surorile lor mai mari, lacome şi înfumurate, nu aveau. Viaţa pulsa în fiecare din ele şi se pregăteau să dea naştere, în Cosmos, unei
fiinţe care să le stăpânească bogăţiile, dar să le şi ocrotească. Cum se va numi ea, oare?
Astfel Planeta Pitică, devenită Micuţa Stea, trăieşte veşnic alături de surorile sale, renăscând cu fiecare rotire pe orbită.
Mădalina Grosoiu, 13 ani
Şcoala cu clasele I-VIII “Cpt. Av. Mircea T. Bădulescu”, Buzău
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A

fost odată o planetă pitică care s-a rătăcit din întâmplare în sistemul nostru solar. Cum a

ajuns acolo şi de cât timp pribegea, nici ea nu ştia. Cert este că trecuse ceva timp (milioane sau
chiar miliarde de ani ) de când rămăsase singură în Univers şi era tare necăjită. Era întuneric, îi era
frig şi şi-ar fi dorit atât de mult să aibă companie !
Acum, când a întâlnit un nou sistem solar credea că viaţa ei va capăta un nou sens. Era atât de
fericită şi abia aştepta să facă cunoştinţă cu noile planete! Îndrăznea chiar să se gândească că va fi
acceptată cu uşurinţă şi că, în sfârşit, pelerinajul ei va lua sfârşit. Nici nu bănuia ce avea să i se
întâmple! Se hotărî să stea de vorba cu Jupiter, cea mai mare planetă dintre toate care părea un soi
de şefă. Mare-i fu mirarea când aceasta o luă peste picior şi o izgoni. Încrezătoare încă, a abordat
rând pe rând şi celelalte planete, dar fără sorţi de izbandă. Când credea că totul s-a terminat şi se
împăcase cu ideea că va trebui să plece din nou la drum, o planetă diferită de celelalte, planeta albastră, i-a şoptit:
– Nu pleca, rămâi aici cu mine, căci voi avea grija de tine! Nu le băga în seama pe suratele mele, deoarece ele nu au viaţă, nu ştiu ce
înseamnă sentimentele, ce este fericirea, dragostea, tristeţea, bucuria de a da şi de a primi. De vei accepta, te voi face satelitul meu
natural. Mi-am dorit atât de mult să am pe cineva căruia să-i pot împărtăşi bucuriile şi tristeţile mele!
Trecuseră doar câteva zile de când planeta pitică îşi găsise locul, când o zarva mare s-a iscat printre planete.
– Aţi auzit şi voi ? spuse cu o voce tremurândă Saturn.
– Ce anume, ce să auzim ? interveni în discuţie Jupiter.
– Vine spre noi şi cu siguranţă ne va distruge !
– Cine, cine ? săriră într-un glas celelalte planete.
– Un meteorit cu suprafaţa cât două ţări va pătrunde în sistemul nostru solar în câteva zile şi se va ciocni de una dintre noi, replică
Saturn.
Singura care nu a intervenit în discuţie, asistând de pe margine la panică creată era Planeta pitică. Deşi părea nepăsătoare, un fior
rece a cuprins-o din cap până în picioare. Auzise şi ea ceva, dar credea că este o glumă proastă. Acum, teama i-a încolţit în suflet cu
atât mai mult cu cât auzise că meteoritul va lovi Terra. Nu se putea împăca cu ideea că avea să-şi piardă prietena şi mai ales nu putea
accepta dispariţia vieţii din Univers. Trebuia să facă ceva pentru a împiedica acest lucru. Deodată, chipul i s-a luminat. O mulţumire
sufletească şi o linişte deplină a pus stăpinire pe sine. Un gând nebunesc îi încolţise în minte .
Trecuseră cinci zile de când Terra nu o mai văzuse pe prietena sa şi era tare mâhnită. Nu înţelegea de ce a plecat fără să-i spună
nimic. O supărase oare cu ceva ?
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Gândurile i-au fost întrerupte de o bubuitură puternică, iar întunericul a fost alungat de o minge de foc. I-a trebuit ceva vreme până
să se dezmeticească şi să-şi dea seama de unde venea acea lumină. Îşi simţea corpul amorţit, limba i se încleştase şi nu mai putea
articula nici un sunet. Bucăţi mici de rocă îi biciuiau faţa, iar fragmente de cuvinte i se înfingeau ca un pumnal în inima: meteo…
lovit… pitică. Acum înţelesese unde dispăruse pitica.
În urma impactului cu meteoritul, pitica simţi un val de caldură ce i-a cuprins tot corpul iar prin faţa ochilor i se derulau imagini cei trezeau sentimente nebănuite: copii cu bucle aurii şi cu faţa arsă de soare alergau pe pajistea plină de flori; pomii încărcaţi de fructe
îşi atârnau ramurile ca cerceii cu grele nestemate; susurul izvoarelor si ciripitul păsărelelor îi picurau în suflet pacea.
Era împăcată cu sine, căci toate acestea vor dăinui datorită ei.
Alexandru Ionescu, 11 ani
Colegiul Naţional ,,Vasile Alecsandri’’, Galaţi
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Planeta Pitică îsi dădu seama că nu mai este aceeaşi planetă mică şi neimportantă şi că este centrul unui
nou sistem solar. Ea se uită în jur şi observă miliardele de suflete, transformate în graţioasele steluţe ce
luminează Cosmosul, ce-i spun „Bine ai venit!". Planeta Pitică simţi în sfârşit că este importantă indiferent
cât de mică este. Ca totul să fie perfect aceasta încercă să vorbească cu planetele ce o înconjoară.
– Bună,dragă prietenă frumos colorată! Eu sunt Planeta Pitică şi, recent am devenit centrul acestui
Sistem Solar.
Însă planeta nu-i răspunse.Dar Planeta Pitică nu renunţă şi încercă să vorbească cu altă planetă din
apropiere.
– Bună, spuse Planeta Pitică plina de curaj!
Dar nici aceasta nu-i răspunse. Deodata zări o altă planetă, mică şi frumoasă, dar destul de îndepărtată de ea.
– Hei,tu! Planetă mică şi îndepărtată! Mă auzi?
Şi se concentra să audă dacă îi răspunde. Dar nici aceasta nu-i raspunse.
– Nu te mai chinui degeaba! Ele nu pot să vorbească!
– Cine a spus asta?! se întrebă Planeta Pitică uimită şi speriată.
– Eu. Sunt steaua din spatele tău.
Planeta Pitică se răsuci repede.
– Bună! Nici nu te-am observat.
– Bună!
– Dar... Ele de ce nu pot să vorbească?
– Deoarece ele s-au format abia acum o zi. Sunt inconştiente. Se vor trezi în două zile. Aşa se întâmplă cu toate stelele, planetele şi
toţi sateliţii.
– Mulţumesc că mi-ai spus. Vai ce nepoliticoasă sunt! Am uitat să mă prezint. Eu sunt „Planeta Pitică", adică soarele vostru.
– Încântată de cunoştinţă. Eu sunt Karen. Eu sunt o stea care a fost cândva sufletul unei fetiţe de numai trei ani. Ea a murit călcată
de o maşină care a alunecat pe şosea, în iarna anului 2000.
– Ce păcat! spuse Planeta Pitică întristându-se.
– Se numea Carmen. Avea părul blond şi cârlionţat. Era o fetiţă ascultătoare pe care Dumnezeu a luat-o prea devreme în împărăţia
Sa. Aceasta este povestea mea. Dar a ta care este? întrebă Karen încercând să schimbe subiectul pentru a evita lacrimile.
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– Păi... Povestea mea este destul de complicată. Sunt o planetă foarte mică care de când s-a format caută un loc pe care să-l poată
numi „Acasă". Am încercat să-mi găsesc locul printre Terra, Jupiter, Marte, Saturn... Dar nu am fost bine primită aşa că m-am întristat.
Doar Terra a fost bună cu mine, dar când oamenii care locuiesc pe ea m-au văzut, au tras cu rachete în mine. Aşa m-am trezit aici,
devenind centrul acestui sistem solar.
Încet, orele s-au scurs ca şi nisipul dintr-o clepsidră,iar cele două corpuri cereşti nu au făcut altceva decât să vorbească despre
trecut.
După două zile planetele s-au trezit şi au început să circule fiecare pe orbita sa.
– Bună! Eu sunt Planeta Pitică şi sunt centrul acestui sistem solar.
– Bună! Aş vrea să-ţi spun cum mă cheamă dar din păcate nici eu nu ştiu, spuse planeta întristându-se.
– Cum aşa? Tu nu ai un nume?
– Nu. Dar tare mi-aş dori să am unul!
– Dacă vrei, eu şi Karen te putem ajuta să-ţi găseşti unul. Nu-i aşa Karen?
– Ba da. Dar ca să îţi găsim un nume tu trebuie să ne promiţi ceva.
– Ce anume? Aş face orice doar ca să obţin un nume.
– Trebuie să ne promiţi că ne vei spune dacă îţi place vrun nume sau nu.
– De acord! Îmi place ideea voastra. Vă mulţumesc că mă ajutaţi.
– Cu plăcere, dragă prietenă, spuseră Planeta Pitică şi Karen într-un glas.
– Atunci... ce spui de numele Lauren?
-– ună minunat! Îmi place! Mulţumesc pentru ajutor!
– Cu plăcere!
Acum, planetele au fiecare nume şi împreună cu Karen sunt fericite că se au una pe cealaltă, iar eu sper să mai existe măcar câteva
decenii că să le poată studia şi generaţiile următoare.
Cristina Anca Lazăr, 13 ani
Şcoala cu clasele I-VIII „Grigore Moisil", Năvodari
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P.J.
Şi acest nou sistem solar avea cinci planete. Numele lor, după cum se gândea şi fosta planetă pitică,
erau cam ciudate. Cea mai apropiată de ea se numea Astronomus, după care urma Silver, apoi
Fandus, Plimper şi, în cele din urmă, Pluto Junior.
P.J., cum le plăcea celorlalte planete să îi spună, era mai tot timpul trist, iar Lumina, noul nume al
fostei planete pitice, vroia să-i ştie povestea. Dar nimeni n-ar fi crezut că P.J. poate fi şi aşa de
îngâmfat, deşi era doar o micuţă planetă.
– Nu vă spun nimic şi gata! tună el supărat. Nu vă mai băgaţi în viaţa mea!
– Dar doream doar să te ajutăm, spuse calm Lumina. Nimeni nu îţi vrea răul!
– Aşa e! exclamă Plimper, cel mai bun prieten al lui P.J.
Astronomus, şeful planetelor şi Fandus nu spuneau nimic. Poate ştiu ele ce se întâmplă, gândi
Lumina.
– Fandus, Astronomus! Ştiţi despre ce este vorba şi de ce nu vrea P.J să ne spună ce are? spuse Lumina destul de ameninţător.
– Nu, şefa, nu ştim nimic! tresăriră planetele la vorbele Luminei.
Şi aşa, toate planetele s-au întors la treaba lor, lăsându-l pe P.J în pace, fără să suspecteze nimic. Doar Lumina stătu să se gândească.
Numele lui i se părea foarte cunoscut.
– Asta este! îşi aminti ea. Numele îi era cunoscut pe când căuta un loc într-o orbită! Pe cea din urmă planetă o chema Pluto!
– P.J.! Vreau să vorbesc ceva cu tine, spuse ea fără să stea pe gânduri.
– Spuneţi. Am făcut ceva rău? Să ştiţi că îmi pare rău, tot ce aş fi făcut!
– Nu, nu! Nu este ceva rău! Vreau să vorbesc cu tine de accidentul de acum câteva ore.
– Bine… spuse P.J, nu chiar voios.
Toate planetele erau atente, în afară de Fandus care dormea mai tot timpul.
– P.J, ai cumva o ruda în sistemul solar, unde se află Terra şi celelalte planete? O cheamă cumva Pluto?
P.J. rămăsese câteva clipe în tăcere, şocat de întrebarea Luminei.
– Eu nu am nicio rudă! Şi nici nu am nevoie! Urmă un lung moment de tăcere. Nimeni nu spunea nimic. Ĩntr-un final, spuse
Lumina:
– Te rog, P.J, nu mai fi aşa! Vrem doar să ştim, ca să vedem cum te putem ajuta!
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– Bine... totul a început când m-am născut eu. Nici mama, Terra, nici tata, Pluto, nu mă vroiau, aşa că au hotărât de la vârsta de
numai un an să mă alunge, spuse el izbucnind în lacrimi. Când am împlinit un an, m-au trimis departe să-mi fac , cum au spus ei,
„propria mea viaţa”…
– Şi nu te simţi bine aici? întrebă Silver puţin enervat.
– Taci, Silver! Lasă-l să termine!
– Sigur că mă simt bine! Sunteţi familia pe care n-am avut-o! Dar, vă rog, să nu mă trimiteţi înapoi la mama şi la tata! Sunt sigur că
nu mă mai vor! spuse Pluto Junior oftând. Să nu mă alungaţi… nu o să suport durerea şi sunt sigur că nu o să mai găsesc un sistem
solar ca acesta! E mai mult decât minunat! Este casa mea!
Lumina plângea, ceea ce este cam ciudat pentru o stea. Îşi amintea de trecut… aşa a ajuns şi ea aici. Dar Lumina nu ştia cine sunt
părinţii ei şi nici nu voia să îi cunoască. Ştia prea bine ce simte P.J acum şi voia să îi alunge suferinţa.
– Nu te vom alunga niciodată! Eşti o parte importanta din sistemul acesta solar. Deşi e destul de mic, face parte din Univers unde
toţi avem un loc numai al nostru. Al tău este aici, lângă noi!
– Vă mulţumesc foarte mult! spuse P.J, şiroindu-i lacrimile peste învelişul său, făcut din nisip. Acum ştiu că aici sunt bine-venit! Şi
îmi pare rău că m-am purtat aşa cu voi!
– Te iertăm! spuseră planetele la unison, toate cu lacrimi în ochi şi inima înmuiată.
Din ziua aceea toate planetele s-au înţeles perfect şi nu au existat niciodată certuri. Chiar şi Astronomus devenise mai bun şi mai
blând. Lumina era fericită că totul se rezolvase. Ştia că între ea şi P.J va fi întotdeauna ceva special.
Toate planetele erau fericite, iar în unele zile Lumina îşi amintea vag pe când era şi ea doar o simplă planetă pitică.
Tania Mucea, 13 ani
Colegiul Naţional Liviu Rebreanu, Bistriţa
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Povestea poveștii
A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi nu s-ar povesti. A fost odată o împărăţie puternică, întinsă și
bogată, condusă de Făt-Frumos. Nici aurul, nici argintul și nici chiar diamantele nu-l puteau face
fericit, deoarece Căpcăunul o furase pe Ileana Cosânzeana, soţia sa și o ţinea ferecată cu nouăzeci și
nouă de lacăte, tocmai pe Lună.
Făt-Frumos era un tânăr chipeș, înalt ca bradul și bun ca pâinea caldă. Despre curajul lui vorbeau
împăraţii din nouă împărăţii. Avea faţa albă aidoma spumei laptelui și părul negru precum abanosul. Ochii calzi, mângâietori și verzi
ca smaraldul erau umbriţi de lacrimi grele.
Odată cu venirea toamnei, atunci când timpul – se spune – îmbătrânește, Făt-Frumos stabilise să plece spre astrul îndepărtat, în
nemărginirile albastre. Zis și făcut: curăţă armele, pregăti calul năzdrăvan, își luă „la revedere” de la supuși și-și văzu de drum.
Urcă în ceruri. Drumul era negru, prăfuit și plin de funingine. Potecile șerpuite se ondulau peste râurile stelare. Vietăţi nemaivăzute
scoteau sunete îngrozitoare și se roteau prin văzduh. Spre dreapta, cărarea astrală ducea spre o grotă plină de scheleţi. Făt-Frumos o
luă la stânga și ajunse direct la porţile Lunii.
– Am ajuns, stăpâne, spuse calul năzdrăvan. Lovește cu buzduganul în poartă de nouă ori pentru a-l înștiinţa pe Căpcăun că ai
venit. Și nu uita: ia-l prin surprindere! Scurtează povestea!
– Îţi mulţumesc, prietene, nu știu ce m-aș fi făcut fără tine, spuse Făt- Frumos.
Flăcăul făcu întocmai ce-i spuse calul și așteptă. Nu după mult timp apăru și Căpcăunul, cu o falcă-n cer și cu una în pământ:
– Făt-Frumos, ai venit să-mi tulburi liniștea? Ţi s-a urât cu viaţa? Fii atent, că unde-ţi stau picioarele acelea lungi îţi va sta și capul
cel prost!
– Te lauzi, bătrâne, mai adăugă voinicul și îi reteză cu o singură lovitură de sabie capul, care se izbi cu zgomot de scările palatului.
Imediat, calul năzdrăvan sparse cu copitele cele nouăzeci și nouă de lacăte ale pivniţei unde era sechestrată Ileana Cosânzeana.
Veselă și frumoasă precum dimineţile de mai, tânăra alergă în braţele lui Făt-Frumos. E de prisos să vă mai povestesc cât de scurt a
fost drumul la întoarcere, după ce supușii au fost înștiinţaţi (printr-un porumbel voiajor) că sosesc acasă.
Așa că, am încălecat pe-o șa și v-am spus povestea așa. Restul e... istorie...
Laurenţiu Neacşu, 11 ani
Școala cu clasele I-VIII nr. 127 Republica Peru, Bucureşti
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Povestea continuă…
Dar de undeva, dintr-un colţ de Univers, cineva pândea… Pândea de multă vreme… Era o imensă gaură
neagră… Stătea de mult timp ascunsă, încercând să-l înghită pe Micul Soare. Acum era timpul să se apropie
încetişor, pe nesimţite şi să-l cufunde în Marele Întuneric… Ce putea face?!... Nimic!!! Trebuia să găsească pe
cineva puternic… dar oare cine?... să fi fost Neptun…? Nu…, dar… Marte? Nu! Puţin mai încolo, la câteva mii
de ani lumină, trăiau câteva planete bătrâne, foarte bătrâne, toată ziua bârfeau pe seama celorlalte planete,
mai mici, mai tinere, fără experienţă cosmică.
Cu toate acestea, ştia că toate planetele din micul său sistem depind de el. Ar fi fost o tragedie dacă spaima lui s-ar fi transmis sub
formă de unde negative. Totuşi, Micul Pământ (deşi mic, foarte înţelept, o variantă pitică a Terrei) foarte atent şi curios de felul său…
simţi că ceva nu este în regulă. Într-o zi îşi luă inima în dinţi şi-l întrebă:
– Domnule Soare…, am observat că, de un timp încoace, vă purtaţi foarte, foarte ciudat…
– Micule Pământ… am să-ţi spun … ştii să ţii un secret?!
– Da, Domnule Soare…, dar grăbiţi-vă, vă rog, deoarece îmi e foarte cald şi lobiţii, micuţii mei locuitori, sunt foarte îngrijoraţi.
– Uite… de un timp încoace simt că mă tot urmăreşte o pată extraordinar de mare şi întunecată.
– Şi ce e rău în asta?
– Ce e rău?! Nu ştii…ce e rău?!
- Nu, Domnule…
- Nici eu nu ştiu…dar ştiu că e de rău. Simt asta… Pe tine te-a pândit cineva vreodată… adică toată viaţa? Am sentimentul că mă
pândeşte de când exist ca soare…
- Îmi aduc aminte că înţelepţii lobiţi, acum câteva sute de mii de ani, au descoperit că cele mai cumplite creaturi ale Universului
sunt aşa-numitele Găuri Negre.
- Şi cum arată o gaură neagră, Micule Pământ?
- Nu ştiu… Se zice doar că… o Gaură Neagră este un obiect astronomic înconjurat de o suprafaţă-limită în care câmpul
gravitaţional este atât de puternic încât nimic nu poate scăpa. Apropo dacă e ora „n” jumate, vei fi neutralizat în mai puţin de 3 „n” şi
jumătate.
– Cum...vorbeşti serios?! Adică voi dispărea? Nu se poate...

207

Istorii cu stele şi pitice

- Stai liniştit, a fost o glumă. Dar trebuie să găsim o cale să te salvam. Altfel...vom dispărea şi noi, vor dispărea şi micuţii mei lobiţi.
Nimeni nu va şti că am existat vreodată.
- Am nevoie de un sfat... nu de-o sperietură. Întreabă-ţi micuţii lobiţi dacă au vreo idee.
- Bine, aşteaptă.
Micul Pământ transmise vibraţiile sale lobiţilor de ştiinţă. Toţi erau agitaţi. Dar cel mai bătrân dintre ei fu de acord că soluţia o vor
găsi în timpul nopţii când va trece Bătrâna Cometă prin micul lor sistem solar. Micul Soare se bucură când auzi vestea cea bună. La
apariţia cometei, acesta îşi făcu puţin curaj şi-o întrebă:
-– Salutare, mărită doamnă! Vii de departe?
-– Salutare, micuţule. Îmi pari foarte cunoscut. N-ai fost cândva, într-un alt sistem solar o planetă pitică?... Poate greşesc... Ei, află că
vin tocmai de la începutul timpului şi al universului. Dar ce e cu tine că tremuri aşa? Ţi-am simţit vibraţiile de departe.
– Pământul meu mi-a spus că mă pândeşte o Gaură Neagră. Nu ştiam că există aşa ceva. Mi-am pus toate speranţele în tine. Fiind
bătrână şi înţeleaptă, mi-ai putea da un sfat.
– Da, am observat-o şi eu. Norocul meu este că mă pot mişca. Acum un miliard de ani a reuşit să-mi înghită puţin din coadă.
Credeam că nu voi scăpa. În drumul meu atât de lung şi greu am văzut milioane de sisteme solare înghiţite de această Gaură Neagră.
– Cum ai reuşit să scapi? Cum de nu te-a absorbit toată?
– Nu ştiu sigur, micuţule. Am simţit atunci o putere în mine, o energie pe care nu o mai întâlnisem până atunci.
– Da, da, am auzit şi eu de o asemenea energie... sau putere.... sau ceva ciudat... ceva misterios, intră în vorbă Micul Pământ.
– Ehei’ micuţule, ce mai fac lobiţii...?
– Cum, îi cunoşti ? întrebă mirat Micul Pământ.
– Oo! Desigur. Ei au fost primii locuitori ai Universului. Şi dacă bine îmi aduc aminte... micuţii lobiţii deţineau secretul învingerii
Întunericului încă de când m-am născut eu...
– Atunci avem nevoie de ajutorul lor, spuse plin de optimism Micul Soare.
– Am să-mi trimit particulele mele să caute în adâncul misterelor lobiţilor. Istoria lor este foarte veche, plină de taine şi simboluri.
Daţi-mi un răgaz şi vă strâng toate informaţiile de care aveţi nevoie.
Şi micile particule din coada cometei invadară pe nesimţite Micul Pământ, pătrunseră în miezul acestuia, se contopiră cu toate
elementele existente şi după ce strânseră toate datele se retraseră încet la bătrâna Cometă. Aceasta analiză informaţiile şi observă că
lobiţii aveau un element care nu mai exista nicăieri în Univers...
-– Hei, care-i faza? Ce ai descoperit? întrebă Micul Soare nerăbdător.
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– N-o să vă vină să credeţi!... E ceva uimitor! credeam că a dispărut pentru eternitate... E singura armă cu care se poate lupta
împotriva Găurii Negre... Doar ea poate învinge definitiv întunericul, marele nimic care înghite totul în cale.
– Hai, spune-ne ce este? Simt cum îmi slăbesc puterile tot mai tare, spuse fără vlagă Micul Soare.
– Este lumina cea mai puternică..., dar n-apucă să-şi termine ideea că Micul Pământ se băgă în vorbă:
– Sunt becurile... de 100 w?
– Nu, micuţule... este lumina dragostei! credeam că a dispărut... Este singura care poate distruge întunericul definitiv, Bezna Totală.
– Şi cum folosim aceasta lumină? Cum funcţionează ea?
– E simplu... este ascunsă în inima fiecărui lobit... dacă îşi vor da mâinile de-a lungul întregului Pământ, atunci Iubirea, elementul
de bază al universului, va erupe din sufletele lobiţilor şi se va îndrepta spre Gaura Neagră. Ce se va întâmpla după aceea nu ştiu,
pentru că nimeni n-a mai asistat vreodată la aşa ceva.
– Atunci, să ne grăbim! Micule Pământ, totul depinde de tine!
În timp lobiţii îşi dădeau mâna, lumina dragostei devenea tot mai mare... în 5 „n”- uri cosmice lumina devenise orbitoare, atât de
orbitoare, încât Bătrâna Cometă îşi puse mâinile la ochi, apoi porni către Gaura Neagră... Şi în acea clipă, ceva... un infinit Big-Bang –
cum ar spune astrofizicienii – un fel de explozie specială, eliberă toate fiinţele, creaturile şi corpurile cosmice înghiţite de întuneric...
Lumina invadă universul, iar micul Pământ se uita de-jur-împrejur nedumerit.
– Am reuşit! am învins Întunericul! Acum vă las, îmi continuu călătoria. Rămâneţi cu bine!...
În timp ce Bătrâna Cometă îşi relua călătoria spaţială, Micul Soare răsufla uşurat... Lumina dragostei învinsese eternitatea.
Marco Orban, 12 ani
Liceul Regele Ferdinand, Sighetu-Marmaţiei
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Astrul cel strălucitor era gata-gata să explodeze din nou de fericirea care-i umpluse inima văzând că şia găsit menirea, dar voia şi ea să fie locuită ca Pământul. Oare era posibil ? Cine va rezista căldurii
ucigaşe?
Intr-o zi, Pământul se plimba prin Univers si se întreba ce face Planeta pitică. Steaua îl zări si îl strigă:
– Bună, Terra, ce faci?
– Bună, cine esti?
– Nu mă recunoşti?!
– Nu.
– Sunt eu, ex-Planeta pitică.
– Ce minune s-a petrecut cu tine după acea tragedie ?Cum ai reuşit să-ţi schimbi look-ul chiar aşa?!
– După ce oamenii au trimis racheta spre mine am ajuns într-un alt loc ciudat aflat departe, departe de lumea mai mult sau mai
puţin civilizată şi am devenit steaua unor planete simpatice.
– Mă bucur că ai devenit ceea ce ţi-ai dorit şi regret îngrozitoarea faptă săvârşită de cei care se numesc oameni, dar de multe ori nu
își merită numele.
– Nu-i nimic, într-un fel m-au ajutat sa devin mult mai mult decât am sperat vreodată. Un șut în fund – scuze pentru exprimare! –
este uneori un pas înainte.
– Trebuie sa plec, planetele mă aşteaptă. Pe curând!
– Bine. La revedere!
După ce Pământul a plecat Steaua se simţea cam singură.
În timp ce Steaua se întreba ce fac Pământul si celelalte Planete un spiriduş de foc a aterizat, din greşeală, pe burta ei:
– Bună! salută spiriduşul.
– Bună ziua, înfocatule! Cum te cheamă?
– Mă numesc Riţi şi sunt un spiriduș buclucaș. Aș putea locui aici?
– Sigur, chiar mă bucur că stai aici, uneori mă simt singură.
După ce spiriduşul Riţi s-a mutat în centrul stelei a observat planetele care se învârteau în jurul ei și se întreba ce se întâmplă acolo.
Într-o seară, pe când Steaua dormea spiridușul Riţi s-a gândit să meargă pe una din planetele care se învârteau în jurul ei.
El s-a urcat in naveta lui spaţială și a pornit spre cea mai mică planetă. Ajuns acolo spiridușul Riţi a inceput să privească tot ce se afla
la suprafaţa ei. În timp ce spiridușul se plimba. în spatele lui a apărut un spiriduș foarte, foarte mic. Riţi s-a gândit să îl ia cu el pentru
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că era singur si speriat.
Steaua s-a trezit şi nu l-a mai găsit pe Riţi. Unde a plecat? Oare îi este frică? Dacă este în pericol? Dintr-o dată se aude un sunet:
– Unde ai fost?
– Am fost pe una dintre planetele care se învârt în jurul tău și mi-am făcut un nou prieten.
– Oooooooooooooooooooooooooo, ce drăguţ e!
– Știu, l-am găsit abandonat.
Steaua și Riţi au avut grija de micul spiriduș care era puţin speriat de ceea ce a văzut.
În seara următoare spiridușul a plecat din nou pe aceeași planetă. În timp ce se plimba a auzit pe cineva spunând că prietenul lui,
spiridusul, s-a rătăcit. Riţi s-a întors trist de pe planetă.
Steaua l-a văzut și l-a întrebat:
– Ce s-a întâmplat?
– Trebuie să îl ducem înapoi pe micul spiriduș, pentru că părinţii lui l-au pierdut și sunt foarte îngrijoraţi.
– Bine.
Spiridușul și Steaua și-au luat rămas bun de la micuţul spiriduș apoi Riţi l-a dus la părinţii săi. Dânșii s-au bucurat atât de tare încât
l-au invitat pe Riţi să se mute pe planeta lor natală, dar spiridușul a refuzat pentru că el avea deja o casă.
Locuitorii planetei au auzit de fapta cea bună pe care o făcuse a lui Riţi și dăduseră o petrecere mare, mare numai pentru el.
SFÂRȘIT
Alexandra Maria Pașcalău, 11 ani
Şcoala cu cl. l-Vlll Bucea, jud. Cluj
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Aşa că steaua noastră îşi luă locul în sistemul solar. Celelalte planete, doar patru la număr, se învârteau în jurul
ei. Erau planete cum ea nu mai văzuse niciodată. Erau colorate şi frumoase. Una din ele avea câteva ace înfipte în
ea, iar alta avea nişte buline mari şi negre.
Când ajunse în acel sistem solar, planetele o primiră cu foarte mare drag şi se bucurară să o vadă, de parcă ar fi
cunoscut-o de dinainte.
Chiar dacă Saturn şi Jupiter se purtaseră urât cu ea, steaua nu se gândi să se poarte la fel la rându-i. Le vorbi
frumos planetelor şi încercă să le povestească întâmplarea ei, dar nu îşi aminti decât fragmente din păţania sa.
Însă ea nu dădea prea mare importanţă acestui lucru. Pentru ea, era important că acum era acceptată printre alte
planete.
Şi aşa trecu mult timp, povestind despre vrute şi nevrute cu tovarăşii ei. Toate cele patru planete se învârteau în jurul ei, admirândo pe frumoasă, iar ea povestea despre orice cu ele.
Însă, într-o zi, steaua începu să se gândească la cum ajunse ea totuşi în acel loc. Se tot gândi, se tot gândi, dar nu găsea un răspuns.
Încercă să găsească singură soluţii, dar nici una nu i se părea potrivită.
Gândindu-se mult la acest lucru, hotărî să îşi afle trecutul, aşa că îşi făcu bagajul (nişte merinde şi câteva haine de schimb) şi porni
la drum. Suratele ei nu voiseră să o lase să plece, dar le promise că o sa se întoarcă.
Plecată la drum, întâlni multe planete şi meteoriţi, sori, lune, şi încercă să vorbească cu ele, dar ele o ignorară. Când începu să îi pară
rău că plecase, încercă să meargă înapoi acasă, dar observă că se pierduse şi nu mai ştia să ajungă înapoi. Aşa că merse mai departe
ani şi ani la rând, fără să se stabilească undeva... Ajunse în locuri nelocuite de nimeni, pustii, în care era doar întuneric; locuri de care
se temea. Ajunse însă şi în locuri mai pline de viaţă, dar cu planete mult mai mari decât ea şi care nu o băgau în seamă.
Din cauza anilor care treceau şi din cauză că nu mai vorbea cu nimeni, îşi uită numele primit de vechea ei familie. Hoinărea singură
prin galaxii şi deveni din nou o planetă pitică.
Într-o zi, găsi un sistem solar cu nouă planete, şi se gândi să rămână acolo. Dar cele câteva planete întrebate dacă îi dau voie să
rămână acolo, o trimiseră la plimbare.
Şi tot aşa...
Ioana Laura Pop, 15 ani
Liceul de Artă, Sibiu
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Nu avea nicio idee de unde au apărut acele planete mici, dar ştia că a devenit peste noapte cea mai fericită
planeta din univers. Nu mai era singură, avea un rost în această galaxie imensă. După ce şi-a revenit a privit
în jur şi a văzut aproximativ şapte planete care erau la fel de mici ca şi cum fusese şi ea cândva. Privind
planetele micuţe care şi-au găsit o traiectorie în jurul ei, a observat o planetuţă puţin mai diferită, roşie ca
focul. Fără prea multe ezitări acum micul soare, nu planetă, se apropie de planeta cea roşie. Când a ajuns mai
aproape a văzut că planeta pitică era roşie, dar avea şi ceva pete negre. Era frumoasă şi specială, părea mai
tânără decât celelalte. Micul soare cum a ajuns lângă ea a salutat-o:
‒ Bună, eu sunt o fostă planetă pitică, nu de mult timp am devenit soare.
‒ Toate planetele din jurul tău ştiu acest lucru. Înainte de a te vedea toate mergeam prin această galaxie fără
un scop anume, doar ne căutam un loc unde să fim acceptate.
‒ Cunosc acest sentiment şi eu am păţit la fel, nimeni nu dorea să îmi fie prietenă, unele planete mai mari chiar îşi băteau joc de
mine, zicând că sunt doar o bucată desprinsă dintr-un meteorit.
‒ Tu vrei să spui că ai fost cândva la fel ca noi?
‒ Da, nu cu mult timp în urmă.
‒ Şi cum ai devenit un soare? a spus planeta roşie mirată.
‒ Nu sunt sigură, dar chiar îmi place că sunt un mic soare, a spus mândră fosta pitică.
Chiar dacă ar mai fi dorit să o întrebe ceva, nu a reuşit, deoarece a auzit cum celelalte şase planete au strigat în cor.
‒ Stai în mijlocul nostru! Nu acolo este locul tău.
Ascultător, micul soare s-a întors. La început nu se mai sătura să privească la minunatele planete din jurul lui, dar după un timp s-a
cam plictisit. Plictisit, s-a dus să cunoască alte planete, nu doar pe cea roşie, dar cum s-a apropiat de o planetuţă a auzit:
‒ Pleacă, du-te mai departe, o să mă transformi în scrum!
Atunci s-a gândit la o altă metodă de a comunica cu celelalte planete şi a început să strige cât de tare a putut:
‒ Salut, planetuţo! Tu de unde vii?
‒ Păi am fost peste tot în această galaxie, dar abia acum mi-am găsit locul, a răspuns pitica puţin mirată de metoda de comunicare
găsită de soare.
‒ Ai fost vreodată într-un sistem solar cu nouă planete morocănoase?
‒ Nu am fost, dar am auzit de la o planetă că este un sistem solar foarte ciudat. Planetele se poartă rău şi între ele, dar şi cu altele.
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Acum poţi, te rog, să mă laşi să merg liniştită pe orbita mea fiindcă mă cam dor plămânii, adică rocile din care sunt alcătuită.
‒ Bine, a spus micul soare supărat de modul în care s-a terminat conversaţia.
Timpul trecea, iar noul soare era din ce în ce mai plictisit şi după ce s-a gândit bine şi-a amintit că acea planetuţă roşie era imună la
căldura lui. Fără să se mai gândească, a plecat să vorbească cu ea.
‒ Îmi amintesc că mi-ai spus că visul tău era să ajungi soare la fel ca mine, cred că ştiu cum ai putea deveni.
‒ Serios? a spus vizibil entuziasmată mica planetă.
‒ Vino cu mine într-un sistem solar cu nouă planete, vino! Nu e departe.
Şi micul soare şi planeta au plecat. Pe drum s-au cunoscut mai bine şi au schimbat păreri despre experienţele trăite înainte de a se
cunoaşte. Drumul li s-a părut chiar scurt fiindcă au fost ocupate cu povestitul.
Micul soare a recunoscut planeta albastră şi nici nu s-a mai gândit la celelalte planete, a mers exact spre ea, dar nu a întrebat-o dacă
îşi mai aminteşte de ea fiindcă ştia că este o planetă bătrână şi nu avea o memorie prea bună.
‒ Bine v-am găsit, măreaţă planetă albastră, aş dori să vă întreb ceva: „Poate deveni un soare din nou planetă?”.
‒ Eu sunt o planetă bătrână, nu ştiu dacă ştii, dar de când trăiesc nu am auzit ca un soare să se transforme în planetă, doar invers se
poate.
Auzind vorbele Terrei s-a întristat, dar s-a hotărât să îşi ajute prietena să se transforme în soare.
‒ Chiar dacă nu voi mai deveni din nou planetă, te voi ajuta să îţi împlineşti visul. Tot ce trebuie să faci este să stai aici şi să aştepţi
ca locuitorii acestei planete să te vadă.
Panica ce s-a creat când oamenii au văzut planetuţa acum e dublă, deoarece căldura s-a intensificat şi au observat şi un corp ciudat,
probabil un meteorit. Au acţionat la fel ca prima dată, au trimis în spaţiu o rachetă mult mai puternică decât prima. Racheta trimisă
de locuitorii Terrei a nimerit micul soare, iar el s-a sfărâmat în milioane de părţi care s-au răspândit în întreg universul. O altă rachetă
a lovit planetuţa şi i-a împlinit visul. Însă bucuria i-a fost umbrită de regrete
Chiar şi acum bucăţele din fostul soare mai plutesc prin cosmos, dacă vreodată vei vedea una să ştii că a fost a unei mici planete
care a devenit soare şi a murit pentru prietena sa.
Crinela Potinteu, 14 ani
Colegiul Naţional „Avram Iancu” ,Cîmpeni, Alba
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Se simţea minunat şi în acelaşi timp mândră că avea un rol aşa important în acel mic sistem solar. După
câteva clipe, nu mai mult de 10000 de ani, observă că tot mai multe planete se strâng în jurul ei, atrase de
lumină.
Începu să se simtă obosită aşa că âncercă să adoarmă puţin. Fără să observe strălucirea începu a-i pieri.
Deodată planetele simţiseră un fior rece. Observară că devin tot mai reci, aşa că începură să protesteze, ceea
ce o făcu pe steasă se trezească. Auzind nemulţumirile planetelor înţelese că trebuie să stea trează tot
timpul ceea ce îi veni foarte greu. Luă modelul lui Prâslea cel Voinic şi se aşeză între două steluţe care să
nu o lase să doarmă dacă va începe să se clatine pe picioare de somn. Zis şi făcut. Cu ajutorul multor cafele,
steaua reuşi să rămână trează.
Trecu multi timp si nu se întâmplă nimic. Până într-o zi când zări o planeta pitică-pitică apropiindu-se.
Aceasta fusese alungată dintr-un alt sistem solar aşa că începu să hoinărească. Era totuşi în vârstă deoarece
vorbea foarte încet şi se mişca la fel.
Ajunsese la cea mai mare dintre planetele pitice, Dranassus.
– Bună ziua! spuse planetuţa.
– Bună! răspunse rece Dranassus.
– Aş putea să mă alătur ţie pe orbită şi să ne învârtim împreună în jurul acestiu soare? Am deveni astfel prima minune a lumii
astrelor: două planete orbitând pe aceeaşi traiectorie.
– Ştiu eu... tu eşti cam bătrână şi voi fi nevoită să aştept după tine sau în cel mai nefericit caz te voi strivi... Mai bine nu.
Aşa că planeta pitică-pitică plecă nemaispunând nimic. Soarele o văzu şi o chemă lângă ea.
– Ştiu cum e. Ştiu cum e să fi alungată de oriunde.
– Nu prea cred, nu eşti planetă. Tu eşti mult mai importantă. Cum poate cineva sa te alunge?
– Ba da sunt. Sau mai bine zis am fost.
– Tot nu te cred. Stele se nasc de obicei din explozii de materie.
– Am fost o planetă rătăcitoare ca şi tine. Doar că am fost lovită de o rachetă lansată de oameni si am devenit stea.
– Ce frumos! Esti stea acum. Aş vrea să fiu şi eu ca tine!
– Nu e chiar aşa de frumos cum mi-am imaginat, dar totuşi îmi place. În primele zile când am ajuns aici nu ştiam dacă am murit sau
nu. Şi spui că nu vor să te primească între ele, spuse steaua schimbând vorba. Am eu ac de cojocul lor.
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Steaua lansă un val de căldură şi vânt solar atât de puternice, încât planetuţele abia se mai ţinură pe picioare. Atunci înţeleseră. O
primiră şi pe planeta pitică-pitică în grupul lor.
Mult timp după aceea nu se mai întâmplă nimic. Totul decurgea după legile normale ale fizicii. Într-o bună zi una din planete
spuse: „Pitica aceasta e pe moarte! Văd ca devine tot mai întunecată şi se retrage în sine! La propriu!”. Nu termină bine ce avu de spus
că pitica implodă. O lumină orbitoare cuprinse totul. Dupa ce se mai linişti harababura, planetele obsrevară o minge de foc care
lumina puternic. Era un mic soare.
După mai multe milenii, şi după foarte multe ciocniri cu alte stele, soarele pitic devenise un soare în toată regula, la fel ca celălalt.
Astfel deveniră primul sistem solar cu doi sori; cel puţin aşa credeau ei. Căci în alte galaxii cine ştie ce minuni astronomice se mai
aflau. Dar asta vă vom povesti altădată, când vom întălni noi sori, noi planete, noi planete pitice, noi planete pitice-pitice...
Casian Ioan Prisca, 17 ani
Liceul Teoretic „Axente Sever”, Mediaş
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Se uita în jurul său şi vedea mii de steluţe argintii. Doar o stea stătea singurică şi cânta:
„Stelele-n cer
Deasupra mărilor
Ard depărtărilor,
Până ce pier."
Planeta pitică merse la ea şi îi spuse cu vocea înceată sperând ca aceste planete să nu fie ca celelalte:
‒ Bună!
‒ B...ună! zise acea steluţă cu vocea tremurată.
‒ Tu cine eşti? Eşti tot o planetă pitică ca şi mine?
‒ Eu sunt Steluţa, spuse ea mai cu curaj.
‒ Tu de ce stai aici singurică? Nu ai prietene?
‒ Nu. Celelalte steluţe nu sunt prietene cu mine.
‒Râurile de lacrimi mici şi sărate îi curgeau pe corpul ei strălucitor.
‒ Nu trebuie să plângi. Scuză- mă că am spus aceasta.
‒ Nu este nicio problemă.
‒ Vrei să fim prietene?
‒ Nu ştiu. Îmi este frică.
‒ De ce?
‒ Poate deoarece nu am avut nicio prietenă. Bine, accept.
‒ Ura!!!!!
Aproape că bucuria din planeta pitică o făcea să explodeze.
‒ Dar pe tine cum te cheamă?
‒ Nu ştiu. Nimeni nu ştie.
‒ Eu zic să te cheme Pitica. Vrei?
‒ Da!
Fericirea fu şi mai mare când Pitica văzu că are un nume. Aprope că plângea de fericire.
‒ Înainte de a ne juca, zicea Steluţa cu seriozitate, trebuie să îţi spun ceva. Se spune că într- o zi va veni o planetă pitică care va creşte
şi va fi regina noastră. Ea se va numi Luna.
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‒ Sigur nu sunt eu. Eu nu cresc
Pitica se gândea mereu la ce îi spusese. Nu se gândea deloc că putea să fie ea. Sau da? În acea lume în care locuiau steluţele totul era
albastră noapte. Acolo nimeni nu se certa.
După ce au mai vorbit, s- au jucat. Erau cele mai bune prietene. După câteva zile s-au împrietenit şi cu celelalte flori scânteietoare. Şi
ele erau micuţe şi strălucitoare. Fiecare era frumoasă. Fiecare avea un nume. Cel mai ciudat nume era Gogoşica. Era o steluţă căreia îi
plăcea foarte mult să mănânce bucăţi desprinse din planete în formă de gogoşi. Steluţele se înţelegeau foarte bine. Niciodată nu se
certau ca şoarecele şi pisica. Cu fiecare zi ce trecea ele se înţelegeau din ce în ce mai bine. Nimeni nu le putea distruge prietenia.
Fiecare steluţă, chiar şi Pitica, aştepta cu nerăbdare pe regina lor, Luna.
Într-o seară un meteorit cădea în jos. Pitica se duse repede la el şi îi spuse:
‒ Bună!
‒ Bună!
‒ Tu de unde vii?
‒ De foarte departe. De unde vin eu, acolo, locuiesc nouă planete.
‒ Pitica îşi aminti de sistemul solar în care fusese.
‒ Şi tu din ce planetă eşti desprinsă?
‒ Nu ştiu.
‒ Dar unde se află acel tărâm?
‒ Foarte departe.
‒ Poţi să mă duci acolo?
‒ Dacă doreşti te duc.
Le chemă pe steluţe şi le povesti tot despre ce se întâmplase în acel tărâm magic. Steluţele nu fură de acord prima dată, dar în final
acceptară. Îşi pregătiră de mâncare şi apoi plecară. Toate se întrebau cum va fi, dacă le va plăcea şi chiar dacă o vor întâlni pe regina
lor. Pe drum Gogoşica se uita cu multă atenţie la meteorit. Înghiţea în gol cum se spune.
‒ De ce se uită la mine aşa de atentă?
‒ Îi place să mănânce meteoriţi.
‒ Aaaaaa! Nu!
‒ Stai liniştit că nu- ţi va face nimic.
‒ Tu mănânci?
‒ Da, câteodată. Dar pe tine nu te voi mânca deoarece eşti bun.
218

Istorii cu stele şi pitice

„Inima" meteoritului stătu în loc.
‒ Mulţumesc! zise el aproape fără aer.
‒ Cu plăcere!
****
După câteva zile ajunseră în sfârşit. Pitica se uita în jur şi vedea cele nouă planete. Pitica mai crescuse aşa că se hotărî să meargă la
Jupiter.
‒ Cine eşti tu?
‒ Eu sunt planeta pitică.
‒ Care?
‒ Aceea cu care ai vorbit acum nouă ani.
‒ Oooo! Tu erai? Iarăşi te- ai întors? Pleacă mai repede.
Îşi dăduse seama că erau la fel. Nu mai merse la Saturn, ci merse la Terra.
‒ Bună Ziua!
‒ Bună!
‒ Mă mai ţineţi minte?
‒ Nu!
‒ Eu sunt planeta pitică cu care aţi vorbit acum nouă ani.
‒ Tu erai?
Oamenii când văzură acea frumuseţe pe cer nu se speriară, iar soarele fu de acord ca să rămână în sistemul nostru solar. Steluţele se
bucurară, iar metoritul scăpă cu viaţă.
Ele trăiesc si acum şi regina lor era chiar planeta pitică care se bucură aşa de tare că putea să fie în sistemul nostru solar.
Sper că va cădea într-o zi un meteorit care să vă ajute şi pe voi.
Lavinia Resiga, 12 ani
Colegiul Naţional „Avram Iancu”, Cîmpeni, Alb
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Oare oamenii mi-au făcut bine sau rău? Acum sunt importantă, am alte planete care se rotesc în
jurul meu, deci cred că ar trebui să le mulţumesc.
Ceea ce planetuţa nu ştia era că, dacă se apropia de oameni, fiind un soare, le făcea rău. Astfel, s-a
hotărât să meargă din nou la Terra să le mulţumească acestor mici creaturi pentru ceea ce devenise.
Celelalte planete pitice care se roteau în jurul ei au aflat ce avea ea de gând şi au hotărât să o
împiedice să plece, ştiind că fără ea nu vor mai avea niciun rost. Prima care a mers să vorbească cu
ea a fost Plutonica.
‒ Draga noastră stea, am aflat că vrei să ne părăseşti un timp pentru ca să ajungi la Terra să le mulţumeşti oamenilor. Dar, gândeştete puţin şi la noi... dacă tu nu o să mai fii, noaptea o să pună stăpânire şi astfel ne vom îmbolnăvi încet toate. Iar fiinţele acelea care tu
crezi că ţi-au făcut un bine îti doreau numai răul. Planetele mari sunt răutăcioase, aminteşte-ţi cum te-au tratat prima dată când ai
mers să le ceri ajutorul. Te rog în numele tuturor planetelor, rămâi.
Planeta pitică nu se aştepta la această reacţie din partea subordonatelor ei. Începuse să îşi facă griji pentru ele, dar totodată se simţea
datoare oamenilor. A hotărât să le ia pe cele nouă planete din jurul ei în această călătorie, dar nu ştia cum. Le–a adunat pe toate si le-a
zis:
‒ Am hotărât ca voi să veniţi cu mine în Sistemul Solar al planetelor mari
pentru ca eu să ajung la Terra.
Atunci Saturnel a zis:
‒ Cunosc eu un meteorit care este mecanic de locomotivă la un tren intergalactic. Dacă vrei pot să iau legătura cu el.
‒ Ai o idee foarte bună. Deci, planetelor, mâine sper să pornim la drum.
Dis-de-dimineată, planetuţele şi-au făcut bagajele si-au pornit spre marele Sistem Solar. După un drum lung, acestea au ajuns
aproape de soare, de unde puteau privi planetele care se învârteau in jurul său.
‒ Ce căutaţi voi aici, dar mai ales tu, planetă pitică, mini meteorit ce esti, de ce te-ai întors? Ce vrei? Să te izgonim iar? a zis Jupiter,
nervos.
‒ Am venit să le mulţumesc fiinţelor care stăpânesc Terra pentru ajutorul pe
care mi l-au acordat să îmi formez un Mini-Sistem-Solar.
‒ Bine atunci, dacă nu minţi, aveţi voie să treceţi până la Terra. Dar să nu
dureze mai mult de zece minute.
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În timp ce planetuţele defilau prin faţa planetelor mari, Jupiter a observat că una dintre ele îi seamănă foarte tare. Le-a oprit şi le-a
întrebat pe fiecare cum se numesc.
‒ Eu sunt Plutonica.
‒ Eu sunt Saturnel.
‒ Eu sunt Martel.
Şi aşa mai departe, până când planetele şi-au dat seama că planetuţele aveau nume asemănătoare, şi nu numai cu ale lor. Fiecare şi-a
luat planetuţa, dându-şi seama că sunt nişte părţi mai mici din ele.
Văzand cele întâmplate, Soarele a zis:
‒ Poate că oamenii sunt nişte fiinţe rele care au chinuit-o pe sărmana Terra
de atâta timp, dar au făcut şi un lucru bun, v-au ajutat să vă găsiţi mici părţi din voi, care sunt ca şi copiii voştri. De aceea, aceste
planetuţe vor fi transformate în niste stele strălucitoare care vor lumina fiinţele de pe Terra, iar planeta pitică datorită căreia s-a
întamplat totul va deveni tovarăşa mea şi o voi boteza Luna.
Atât planetele, cât şi planetuţele au zâmbit fericite, iar planeta pitică ajunsese acum dintr-un astru ceresc lipsit de importanţă una
dintre cele mai frumoase planete.
Andrei Stan,12 ani
Colegiul Naţional „Avram Iancu”, Cîmpeni, Alba
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Cu timpul, s-a împrietenit cu planetele pitice din jurul său şi acestea îi ofereau tot respectul
meritat, deoarece se purta foarte frumos şi le vorbea mereu blajin, pentru a nu fi considerată
„înfumurată” ca Venus sau a nu da impresia că a uitat de unde a plecat, vorba vine... Le spuse
scurta ei istorioară, de când s-a rătăcit, până în momentul schimbării „statutului” său.
– Hei, trebuie să ai şi tu un nume acum, după atâtea aventuri... spuse una din planetele pitice, în
urma povestirii stelei sale.
– Să o strigăm Themis! propuse o alta planetă, aşa, ca pe zeiţa dreptăţii! A fost tratată nedrept
până să, ştiţi voi, să se transforme, şi, cu toate acestea, nu a profitat de rangul căpătat, ci a oferit
respectul la care a râvnit şi ea in trecut... Ce spuneţi? continuă aceasta.
Urmă o clipă de tăcere, apoi se auziră câteva aprobări indrăzneţe, fapt ce dădu naştere unor bujori drăgălaşi şi luminoşi in obrăjorii
stelei. Themis îi rămase numele.
După ce discuţia pe tema botezului stelei luă sfârşit, se vorbi din nou despre călătoria acesteia in trecut.
– Ce ar fi să o vizităm pe Terra? Să vedem cum o mai duce, cum mai îndură greutăţile provocate de pământeni, poate o putem ajuta
cu ceva. I-a vorbit atât de frumos lui Themis, încât probabil că a rămas îngrijorată în privinţa sorţii sale, interveni cea mai mare din
planetele micului sistem.
– Ar fi nemaipomenit, cu siguranţă se va bucura! răspunse Themis. Eu nu mă pot duce, sunt prinsă aici, între voi. Dar putem trimite
o planetă curajoasă şi cu simţul orientării, de preferat.
– Mă voi duce eu! Promit să stau departe de primejdie! strigă o planetă îndrăzneaţă.
Nici nu îşi termină bine fraza, şi o luă la sănătoasa printre aştri.
– Ai grijă cu pământenii, să nu te atace şi pe tineee! tună Themis în urma ei.
– Voi avea! Voi avea! Cu bine! îi raspunse micuţa, abia zărindu-se în depărtare.
Trecură zile întregi, fără ca planetele noastre să primească vreun semn din partea celei plecate. Aceasta, însă, ajunsă în apropierea
Terrei, fu luată la întrebări de celelalte planete, enervate, parcă, de prezenţa acesteia.
-IAR AI VENIT?!? se scandaliză Jupiter. Aceasta îi intoarse spatele, fără să o bage în seamă fapt care o enervă la culme. Suratelor,
scăpaţi, vă rog, de ghimpele acesta agasant! insistă Jupiter.
– Tu, firimitură, pleacă! Ha, pari mai mică decât data trecută. Tot pretenţii de planetă ai? râse Marte. Nu te vrem între noi! Sau acum
ce, te pomeneşti că ai venit la Terra să îţi dea şi ţie nişte locuitori, continuă aceasta, sarcastică.
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– Îndepărtează-te de partea mea dreaptă! Discutaţi lucruri plictisitoare în altă parte! Nu vezi că îmi faci umbră? adaugă Venus
iritată, dar fără să arunce măcar o privire spre micuţă, considerând că nu merită această osteneală un astru neînsemnat.
Făra a schiţa un gest în semn că a înţeles ceva din ceea ce i s-a spus, nepăsătoare, se indepărtă de Venus şi se opri, sprijinindu-se
liniştită de unul din inelele lui Saturn. Acesta, din urmă, ostenit de zarva produsă în jurul său, se prefăcu politicos şi se întoarse cu
faţa spre intrusă:
– Ei bine, care e scopul revenirii tale printre noi? De vei cerşi din nou găzduire, de bună seamă, slabe şanse de a o primi. Altă dorinţă
ce ne priveşte... ?
– Iertaţi-mi nepoliteţea de a nu vă saluta, dar se pare că aici la voi nu se practică acest lucru. Îmi imaginez cât de plictisite sunteţi una
de cealaltă şi, după cum se vede, nu îndrăgiţi comunicarea. Vă aduc la cunoştinţă faptul că nu sunt „tot cealaltă”, nici firimitură, nici
altă lighioană rătăcită în spaţiu, sunt o planetă pitică. Am propria mea locuinţă într-un sistem solar lipsit de ranguri şi aspiraţii
măreţe. Un sistem solar simplu, micuţ, respectabil, primitor şi plin de căldură. Am bătut tot drumul până aici pentru a purta o
conversaţie liniştită cu Terra, fără a îndrăzni să îi cer ceva.
– ...mhm... Si, mă rog, cine este norocoasa stea in jurul căreia locuiţi, voi, piticele?o intrebă iritată Venus, săgetând-o cu privirea.
– Cu mândrie ţin să vă anunţ că norocoasa nu e nimeni alta decât planeta pitică pe care aţi alungat-o în urmă cu ceva timp în urmă,
raspunse micuţa răspicat. Acum, vă rog să îmi permiteţi să îmi văd de treburile mele. La revedere!
Nimeni nu ii răspunse la salut, pe chipurile tuturor citindu-se mii de întrebări fără răspuns.
– Terra! Îmi pare rău că trebuie să îţi vorbesc de la distanţă, dar mi s-a ordonat să fiu precaută! Am venit până aici pentru a îţi da
bineţe şi a te informa, cu bucurie, că mica planetă pe care locuitorii dumitale au atacat-o este acum în siguranţă. Am numit-o Themis.
E o stea cu o strălucire aparte, corectă si bună conducătoare a noului său sistem solar, din care am norocul să fac şi eu parte. La tine e
totul în regulă?
– Vai, m-ai luat prin surprindere! Toate aceste veşti mă înseninează şi îmi dau curaj, în cazul venirii timpului... Nu sunt sigură dacă
oamenii sunt destul de conştienţi de rănile mele. Legal sau nu, încă defrişează păduri, încă poartă conflicte armate, poluează şi mă
seacă de zăcăminte. Se întâmplă tot soiul de ciudăţenii pe care nici eu nu le mai pot controla. Inundaţii, cutremure, tornade şi multe
altele. Într-adevăr, recunosc faptul că numărul doctorilor mei se măreşte din ce în ce mai mult, mă ajută cum pot, dar nu sunt mereu
încrezătoare. Am momente în care parcă mă deranjează şi căldura Soarelui. Dacă ar afla asta planetele vecine, probabil m-ar alunga.
Deja le produc disconfort locuitorii mei. Of... Transmite-i lui Themis salutări şi roag-o din partea mea să se ferească pe cât posibil de
oameni si de aparatele lor. Aceştia nu își dau seama dar, din dorinţa de cunoaştere şi dezvoltare, ne creează o anumită... repulsie, să
zic, faţă de ei şi de curiozitatea lor excesivă.
– Cu singuranţă că aşa voi face, şi, după cum o cunosc, te va asculta şi îţi va aprecia sfatul. Totuşi, nu înţeleg, oamenii pot călători în
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spaţiu aşa, ca mine?
– Nu, nicidecum, dar folosesc echipamente speciale care le oferă oxigen, în aceeaşi măsură ca şi mine. Ţi-am spus că sunt curioşi şi
foarte inteligenţi, pe deasupra. Au ajuns până şi pe Lună, satelitul meu natural şi prietenă veche. Ea nu s-a arătat afectată, dar a
suportat destui meteoriţi la viaţa ei. Nu prea dispune de cine ştie ce activitate, se mulţumeşte să vegheze visătoare vieţuitoare
somnoroase, mândrindu-se cu lumina sa romantică de argint, parcă. Asistă la adevărate poveşti de dragoste, pe care le ţine numai
pentru ea. Celelalte planete o consideră senilă şi mă întreabă mereu de ce nu o alung, dar, dacă le-aş asculta îndemnurile, probabil aş
rămâne pustie şi plictisită.
– Într-adevăr, ai dreptate. Ştii să îţi ţii prietenii aproape. Eu te las acum, mă voi întoarce la familia mea, căci presupun că işi face griji
pentru mine. Cu bine!
Porni înapoi spre sistemul solar de unde provenea, sătulă de atâtea ciudăţenii şi certuri cu planetele acelea mari şi permanent
nemulţumite. Ajunse, în final, obosită, la surorile sale şi începu să le povestească, pe nerăsuflate, toate cele întâmplate, fiind ascultată
cu sufletul la gură. S-au amuzat pe seama planetelor isterice, dar au şi avut foarte multe de învăţat, numind-o pe povestitoare „Noua
planetă călătoare”.
Andreea Stancu, 17 ani
Colegiul Naţional „Mihai Viteazu”, Slobozia
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Să luminezi, Mărite Soare !
E târziu. Închid cartea şi gânduri-gânduri îmi trec prin minte.
Planeta pitică e chiar soarele nostru. Este extraordinară şi ne aparţine. Şi noi îi aparţinem. Toată
lumea de pe Pământ, laolaltă cu planetele, aerul, păsărelele, depinde de ea. Orice am crede, suntem
cu toţii copii ai soarelui. Ne dorim ca razele lui să binecuvânteze totul în jur.
Întunericul nopţii mă face să tresar. O întrebare nu-mi dă pace: Ce s-ar întâmpla cu noi, dacă n-ar
mai străluci pe cer? Mintea mea începe să se învârte.
Îmi amintesc de povestea pe care bunicul mi-a spus-o cândva.
„A fost odată ca niciodată că de n-ar fi, nu s-ar mai povesti.
A fost odată un împărat. El era mâhnit că cineva a furat soarele de pe cer. Peste tot era întuneric şi
frig. Întreaga împărăţie era înspăimântată.
A mers Făt-Frumos la împărat şi i-a spus:
– Tată, am umblat pe astea meleaguri şi-am văzut atâta tristeţe. Vreau să aduc soarele înapoi.
Îmbrăcat ca un viteaz, cu paloşul în mână, călare pe cal, şi-a luat ziua bună de la împărat şi a pornit la drum.
– Mergi, murgule, că nu e vreme de pierdut ! strigă Făt-Frumos.
Înaintea lui se întindea un pustiu mare.... mare. La tot pasul era numai frig şi ger.
A mers ce a mers până când a ajuns la o căsuţă. A coborât de pe cal şi a bătut la uşă. A apărut o bătrână. Era Sfânta Vineri.
– Bună ziua, mamă !
– Mulţumim, voinic frumos ! Ce cauţi prin ţinuturile astea ? l-a întrebat.
Atunci el i-a povestit de ce venise. De la ea a aflat că soarele a fost închis într-un palat de Vrăjitorul Gheţurilor.
– Este foarte hain ! Trebuie s-o iei către răsărit. Iacă, zise mai departe, suliţa asta e dată din bătrâni s-o poarte acela care va trece prin
Împărăţia Frigului. Na-ţi-o şi poartă grijă de ea, că-ţi va prinde bine !
Făt-Frumos mulţumi de vorbă şi de dar, se sui pe cal şi porni mai departe spre răsărit.
A mers ce a mers până când a văzut zidul norilor, iar în mijlocul lui, o poartă mare, deschisă.
S-a apucat cu amândouă mâinile de toartele cerului şi – hop – a sărit înăuntru. A călcat pe podeaua de nori, apoi a dat peste o
întindere aşternută cu praf de stele. A trecut pe lângă butoaie cu ploaie şi grindină, a văzut mormane de zăpadă pregătite pentru
iarnă, a dat de fulgere, de visteria curcubeelor şi de magazia cu purpură.
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După trei zile de mers a găsit un palat. Acolo trăia Vrăjitorul Gheţurilor. L-a rugat să dea înapoi cerului, soarele, căci plâng florile,
câmpurile, pădurile, oamenii. Totul se năruie.
Nici n-a vrut să audă ! Atunci, Făt – Frumos a aruncat suliţa de lumină şi l-a doborât pe vrăjitor.
Deodată, porţile palatului s-au deschis, iar soarele trecu încet printre şirurile de stele. Se făcu lumină. Din visteria curcubeelor,
stelele i-au dăruit o diademă. I-au vopsit norii cu purpură. Făt-Frumos înţelese că pe pământ toate acestea se numeau răsărit. Privirea
soarelui căzu pe feciorul de împărat.
– Apropie-te, voinice! grăi soarele. Cum să te răsplătesc?
– Să ne luminezi, Mărite Soare !
În drumul lui spre casă, Făt-Frumos a văzut că soarele strălucea sus pe cer, câmpurile începură a zâmbi, vânturile se prefăcu în
cântec de bucurie.”
Am adormit sub vraja poveştii.
Dimineaţa, soarele îmi mângâie fruntea. Îl privesc. Zâmbeşte. Nu voi lăsa ca prin ceea ce facem, întunericul să-l acopere vreodată.
– Să ne luminezi, Mărite Soare !
Alexandru Suru, 11 ani
Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi

226

Au scris:
 Andrei Daniel Alb
 Alexandra-Ioana Ardelian  Cătălin Badea  Denisa Rahela Balog  Andreea Mihaela Bejan 
Mădălina Bejan  Aurica-Iuliana Bledea
 Tudor Boain
 Cezara Boc  Andra Bode  Sânziana Borgovan  Bodor
Melinda  Ana Maria Botar Cosmina Bucătaru Endius  Bugan Eszter  Loretta Cazacu  Darius Cătinaş 
Mara Alina Chifor
 Antonia Cioază  Giorgia Maria Cociş  Ioan Călin Cociş
 Andrei Colhon  Cătălin Cornea
Bianca Cuibus
 Mădălina Danciu  Larisa Gabriela Dediu  Andrei Constantin Diaconu  Melania Dindelegan

Marius Dinu  Alexandra Dobre  Adrian Nicolae Dobre
 Elena Alexandra Dumitru  Andrada-Cătălina Haș 
Sânziana Gădălean  Laura Gherna  Raul Ghişa  Cristiana Gîrjău  Delia Gligor
 Goia Amalia  Sandra Gore
 Madalina Grosoiu
 Alia Iconar
 Georgiana Iepure Cristian Ignat
 Adela Ilie  Alexandru Ionescu  Iancu Jianu
 Sânziana Jucan
 Maxim Julea
Alina Jurca  Iulia Jurcău  Alexandru Kolozsvari  Linca Kucsinschi  Kirian
Lavoisard  Cristina Anca Lazăr
 Ioana-Sabina Lazăr
 Lucia Lup
 Ovidiu Mălinaş  Ioana Mangalea  MariaLuiza Miclăuş
 Corina-Andreea Mihai
Diana Mucea
 Tania Mucea  Melisa Mureşan  Laura Nariţa  Cristian
Daniel Neacşu  Laurenţiu Neacşu  Alexandra Necula  Ştefania-Alexandra Onica  Marco Orban  Marius
Palermo  Iulia Paranciuc  Andra Păun  Alexandra Maria Pașcalău  Mara Petcana  Andrada Petcu  Andra
Bianca Pirtoc  Daria Pop  Ioana Laura Pop  Amalia-Vanessa Popa  Claudiu Popovici  Cătălina Popşor

Crinela Potinteu  Casian Ioan Prisca  Silvia Radu  Lavinia Resiga
 Lucas-Raul Roșu  Anca Lorena Sacalîş 
Andrei Stan  Andreea Stancu  Maria Suciu  Alexandru Suru  Ioana-Crina Ştefanca  Larisa Daniela Teleptean 
Mădălina Toma  Mihaela Trandafir  Paula Toşa  Iulia Vlad  Laura Zbârce 

Istorii cu stele şi pitice

Dragi copii care aţi ales să vă împrieteniţi cu Planeta pitică,
Ne-am bucurat că am primit atât de multe texte pentru acest concurs (peste 300).
Poveştile trimise de voi au fost interesante, fiecare în felul ei, tocmai de aceea juriul a deliberat cu
dificultate. În cele din urmă juriul a decis să fie publicată în variantă electronică o selecţie
pe site-ul

www.anpro.ro / cercuri de lectură
Vă mulţumim şi vă aşteptăm să participaţi şi la ediţiile viitoare.
Mulţumim profesorilor şi părinţilor voştri care v-au încurajat să vă înscrieţi la concursul
„Revistei cercurilor de lectură”.
În numărul din aprilie al revistei vom publica câteva consideraţii pe marginea poveştilor voastre
şi tema viitorului concurs.
Până atunci vă recomandăm:
1. Să priviţi cu atenţie în jurul vostru, pentru că subiecte bune de poveşti sunt pretutindeni.
2. Să consultaţi cât se poate de des dicţionarul.
3. Şi, mai ales, să citiţi, să citiţi şi iar... să citiţi.
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