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PREFAȚĂ 

 

VIAȚA S-A MUTAT PE INTERNET 

Un răspuns creativ al generației Internetului 

 

 Odată cu pandemia de COVID-19, viața umană s-a mutat pe Internet. Într-o anumită 

măsură, mai ales pentru cei tineri, viața de zi cu zi era deja împletită cu instrumentele digitale, 

totuși criza actuală a accelerat forțat procesul de digitalizare. Pe 20 martie 2020,                               

Teatrul „George Ciprian” din Buzău a lansat concursul de povești „Viața s-a mutat pe Internet”, 

adresat elevelor și elevilor de toate vârstele din județul Buzău. Pe 28 aprilie, concursul a fost extins 

la nivel național și s-a îmbogățit cu o secțiune pentru desene. Copiii și adolescenții au fost invitați 

să răspundă creativ la situația de criză în care se află omenirea. 

În contextul în care teatrele și-au întrerupt activitatea în timpul pandemiei, acest concurs 

a fost o încercare de a menține legătura cu publicul nostru (mai ales cel tânăr) într-o manieră 

semnificativă, care să aibă un impact pozitiv. Arta poate oferi o scăpare din cotidianul sumbru, 

chiar dacă se alimentează din el și îl interoghează. 

Fiecare concurent/ă a putut trimite maxim 2 povești și 2 desene. Juriul secțiunii POVEȘTI 

a fost format din doamnele profesoare Iulia Lazăr (Colegiul Național „B.P. Hasdeu” Buzău),   

Aura Pipeaua (Liceul de Arte „Margareta Sterian” Buzău) și Cristina Tudorancea                                          

(Colegiul Economic Buzău). Acestea au selectat pentru publicare 27 de texte din totalul de 53 de 

povești înscrise în concurs. Criteriile de jurizare au fost adecvarea la temă, corectitudinea 

exprimării, creativitatea, coerența și originalitatea. Jurizarea secțiunii DESENE a fost realizată de 

artista vizuală Delia Popa, reprezentantă a organizației ArtCrowd. Din 75 de desene primite, 73 

sunt publicate în această carte. Criteriile de jurizare au fost originalitatea, respectarea temei și 
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relația dintre imagine și text (titlul sau cuvintele incluse în desen). În afara jurizării, 2 desene au 

fost selectate de Teatrul „George Ciprian” pentru a fi publicate pe o pagină întreagă datorită 

originalității și relevanței lor pentru tema propusă. Ambele jurii au ținut cont de trei categorii de 

vârstă: școala primară, gimnaziu și liceu. Trebuie menționat, însă, că cele mai multe materiale au 

fost trimise de copii din clasele I-VIII, nu de liceeni. 

Din păcate, nu toți participanții ne-au pus la dispoziție imagini scanate la o rezoluție mare 

sau desenele în original. Multe dintre fotografiile trimise erau de neutilizat. A fost necesară 

editarea acestora pentru a le aduce la un standard de publicare. Din acest motiv, contrastul și 

saturația unora dintre desene diferă de varianta originală. 

Felicitări tuturor participanților! Apreciem creativitatea voastră și faptul că ați scris, 

indiferent dacă materialele trimise au fost selectate sau nu! 

 

* 

Despre proiect: prof. Iulia Lazăr 

Profesor (gradul I) la Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzău 

 

Dezumanizare, robotizare, generații care nu mai știu și nu mai vor să comunice cu 

semenii... deci, „Nu vă lăsați copiii la calculator!” 

Apelul acesta aproape disperat a fost schimbat radical odată cu apariția unui flagel 

necontrolat, deocamdată fără leac, care a îngrozit umanitatea: PANDEMIA! 

CORONAVIRUSUL! COVID19! 

Lumea s-a oprit și oamenii au constatat, terifiați, că li se fură timpul, siguranța vieții de 

zi cu zi, li se interzice bucuria de a-și întâlni prietenii, rudele... 

S-a interzis Ziua Internațională a Îmbrățișărilor! 

Internetul a devenit, imediat, soluția de supraviețuire. Cu adevărat, „Viața s-a mutat pe 
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Internet”! Cu adevărat, internetul a devenit singura modalitate de a rămâne alături de cei dragi,  

deși, fizic, trebuia să stăm la distanță. 

Concursul „Viața s-a mutat pe Internet” – un răspuns creativ al generației Internetului 

- organizat de Teatrul „George Ciprian” din Buzău a apărut - în aceste momente nemaitrăite de 

umanitate - ca o inițiativă necesară, ce merită toate aprecierile. 

Prin orice formă de creație artistică o asemenea experiență terifiantă de viață se 

transfigurează și revelează exact ceea ce credeam că s-a pierdut la generația ce nu își poate imagina 

existența fără device-uri și fără Internet. Nostalgii, speranțe, temeri, aspirații, bucurii, coșmaruri, 

evadare în ficțiune, dorințe arzătoare de a găsi soluții, responsabilitate, adaptare, solidaritate – sunt 

trăiri ce se conturează puternic în creațiile literare sau plastice ale elevilor participanți la concurs 

– de la cei mai mici până la liceeni. Stăpânind ferm limbajul artistic ales sau cu înduioșătoare 

stângăcii (uneori, din păcate, și cu greșeli inacceptabile), concurenții au convins încă o dată, chiar 

fără să fie conștienți de acest lucru, că arta este o formă superioară de cunoaștere și de 

autocunoaștere, că prin artă rămânem oameni. Ba mai mult, că internetul cel atât de hulit poate fi 

o modalitate de a împăca o tehnologie considerată dezumanizantă, cu cele mai sensibile forme de 

exprimare artistică. 

Cred că marele merit al acestui concurs nu a fost acela de a descoperi talente artistice, ci 

faptul că le-a sugerat celor care s-au înscris în competiție că această experiență tragică, unică, 

trebuie să fie o temă de reflecție. Cei mai mulți au exprimat o dramatică nostalgie pentru viața pe 

care o trăiau până cu puțin timp în urmă: fără griji, ocrotiți de dragostea părinților și a bunicilor, 

înconjurați de prieteni, mergând și învățând la școală alături de colegi, învățători, profesori. Alții 

au dezvăluit gânduri sumbre, angoase, anxietăți, nesiguranța zilelor ce vor veni. Nu puțini au dat 

glas speranței că omenirea va găsi soluții de a se apăra de acest virus îngrozitor și că vom ieși cu 

toții biruitori, prețuind mai mult bucuriile simple ale fiecărei zile. 

M-a bucurat acest concurs pentru că, dincolo de tragismul acestei pandemii, elevii mai 
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mici sau mai mari au transmis prin creațiile lor dorința de a fi solidari, responsabili, mai ales aceea 

de a depăși împreună – cu mic, cu mare - această perioadă sumbră din istoria umanității. Putem 

învinge, chiar acceptând pentru un timp că „Viața s-a mutat pe Internet”: 

 

** 

Despre proiect: prof. dr. Aura Pipeaua 

Profesor (gradul I) la  Liceul de Arte ,,Margareta Sterian” Buzău 

 

Felicitări pentru inițiativa de a organiza un concurs de creație, pornind de la o realitate 

care ne-a schimbat modul de viață fiecăruia dintre noi! Nu doar că a trebuit să ne raliem unei etape 

inedite din existența noastră, dar a trebuit să și învățăm să ne adaptăm modelului, regulilor 

(absurde sau nu), comunicării cu semenii noștri, într-o manieră diferită de aceea cu care fuseserăm 

obișnuiți. 

Din acest punct de vedere, copiii s-au adaptat perfect și au intrat în jocul  cuvintelor 

antrenați de dorința de a pune pe hârtie crâmpeie dintr-o evidență care nouă, adulților, ne-a dat și 

ne dă suficiente bătăi de cap. Astfel, punctul forte al acestei activități a fost, din punctul meu de 

vedere, disponibilitatea elevilor de a participa, entuziasmul de care au dat dovadă atunci când, fie 

ne-au împărtășit gânduri, atitudini, sentimente, fie s-au dovedit creativi într-o proporție destul de 

mare. 

Unii dintre ei au înțeles să creeze, pornind de la tema sugerată, universuri în care, fie ei 

înșiși deveneau personaje într-o lume aproape apocaliptică, fie păstrau detașarea specifică 

naratorului obiectiv, relatând întâmplările cu ușurința celor care știu să capteze interesul 

cititorului. 

Au fost și situații în care creativitatea a fost zero, lăsând loc descrierii de jocuri pe 

calculator sau informării seci asupra evenimentelor care au condus la declanșarea pandemiei, 
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respectiv la impunerea unor măsuri de urgență. 

Ar trebui spus ceva și despre construirea discursului, respectarea unor norme gramaticale, 

a coerenței, a concordanței timpurilor verbale, adecvarea la temă, respectarea proprietății 

termenilor, scrierea cu diacritice, etc. În general, elevii mai mari respectă aceste reguli, discursul 

este nuanțat, coerent și corect, în mare parte, în schimb cei mici, din clasele gimnaziale, au 

multiple scăpări de exprimare. 

Am punctat ținând cont de respectarea temei, creativitate, originalitate, coerență, 

corectitudinea exprimării – criterii stabilite, încă de la început, împreună cu ceilalți membri ai 

juriului. 

Felicitări tuturor celor care au participat, indiferent de punctajul obținut! Apreciez 

disponibilitatea, efortul de a crea un text de calitate, entuziasmul pus în slujba implicării într-o 

activitate care, sper, i-a ajutat pe toți să depășească obstacolele impuse nu doar de factorii umani 

decidenți, ci și de propriile limitări. 
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Priveam soarele de pe geam 
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PREMIUL I 
 

Filip Diana, 

12 ani, clasa a VI-a , 

Școala Gimnazială Pietroasele, Buzău  
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Melodia Speranței 
 
Era o seară frumoasă de martie, când luna îşi făcea apariţia încă pe cer. Strălucea atât de 

tare peste întregul pământ. Nimic nu părea că schimbă ceva şi totuşi, am primit o veste de la 

televizor, de la însuşi preşedintele țării, că mâine nu mai mergem la şcoală. Lumea se confruntă 

cu un inamic invizibil, care transmite o boală pe care nici oamenii de ştiinţa nu au desluşit-o. 

Știam de această boală, se afla în China, de câteva săptămâni se afla în Italia, iar acum a 

ajuns şi la noi. Mama mi-a prezentat câteva lucruri despre aceasta, dar eu eram bucuros că voi 

avea vacanță două săptămâni, voi putea să mă joc pe laptop jocul meu favorit. 

N-am crezut, nici un moment, că viaţa mea se va schimba radical. Nu mai puteam 

comunica cu prietenii decât prin intermediul internetului. De fapt, lumea toată nu mai putea 

comunica decât aşa, contactul vizual şi tactil, cu alte persoane era complet interzis. Camera mea 

era acum locul de odihnă, de joacă, telefonul prietenul meu, iar laptopul contactul cu lumea din 

jur. Jocul meu favorit îmi ocupă aproape întreaga zi. Aici am cunoscut un băiat din Italia, mai 

precis din Roma, cu care colaboram, să ajung în etapele din vârful piramidei. Vorbeam în engleză, 

uneori în italiană şi traduceam cu ajutorul aplicaţiei Google. 

Viaţa mea s-a schimbat complet în următoarele două săptămâni, priveam soarele de pe 

geam, camera mea devenise spaţiul meu de joacă, iar laptopul prietenul meu. 

Alehandro, căci aşa îl chema pe prietenul din Italia, nu mi-a mai dat niciun semn de viaţă. 

La mesaje nu mai răspundea, de aproape o săptămână. O teamă mi-a cuprins corpul. Oare acest 

duşman invizibil a ajuns la el? Întrebare fără răspuns. După o săptămână văd pe ecranul 

telefonului, în timpul unei partide importante, mesajul: „Sunt bine, nu-ţi face griji.” 

Am rămas uimit. Bineînțeles că am pierdut şi meciul. L-am contactat imediat prin 
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intermediul telefonului, prin intermediul WhatsApp cu cameră. Alehandro plângea. Îmi spunea că 

a trebuit să plece la bunici şi că acum se simte foarte singur. Colegii de şcoală cu care mai poate 

vorbi, sunt din ce în ce mai puţini. Din vorbă în vorbă am aflat că studiază pianul. I-am propus să 

compună o melodie despre victorie şi biruinţă. 

După aproape cinci zile, prietenul meu îmi trimite melodia. Era fenomenală, dar fără 

versuri. I-am propus să contacteze o colegă pentru ele. Zis şi făcut. Melodia acum prindea aripi. 

Prietena lui Alehandro a mai contactat alţi colegi şi fiecare a interpreta-o la alte instrumente. Toţi 

s- au înregistrat de la ei de acasă. După două săptămâni, Alehandro scrie mare pe telefon: 

„Priveşte ce a ieşit!” 

O bucurie pe care nu pot să o descriu mi-a cuprins întregul corp. Cuvintele nu le 

înţelegeam, dar aveam impresia că sunt româneşti, că transmit teamă, bucurie şi izbândă, dar şi 

linişte, siguranţă, speranţă. Probabil este tot ceea ce ne dorim cu toţii, după aceste zile. 

Melodia a avut multe aprecieri pe canalul de YouTube. Cel mai mult m-a impresionat ca 

la începutul cântecului apar eu şi mesajul meu: „El este cel care ne-a inspirat.” 

Cu viaţa, oricât de grea ar părea, trebuie să ne adaptăm. Să ne bucurăm de ea. 

 

 

Niță Mihai Cosmin 

11 ani, clasa a-IV-a , 

Școala „Sfântul Andrei”nr.2, Slobozia, jud.Ialomiţa 
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PREMIUL I 

 

„Pământul pe net” 
 

Ștefan Teodora,  

clasa a-IV-a , 

Școala Gimnazială „Ion Creangă” 

 Buzău 
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PREMIUL III 
 

Boboc Alesandra Nicole  

11 ani, clasa a IV-a 

Școala Gimnazială 

 „Sf. Andrei” 

Slobozia, Ialomița 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

PREMIUL III 

 
Pătrașcu Maria,  

11 ani, clasa a-IV-a, 

Școala Gimnazială  

„Sf. Andrei” 

 Slobozia, Ialomița 

 

 
 

 

 

 

 

 



VIAȚA S-A MUTAT PE INTERNET 
  
 

 

12  

 

Viața s -a mutat pe internet 
 

 

Era o zi frumoasă de primăvară. Soarele mângâia pământul înghețat, iar vântul nesigur 

dansa printre frunzele copacilor. Porțile primăverii se deschideau, oferind o mireasmă îmbietoare 

naturii înflorite. O multitudine de oameni se îndrăgosteau de razele plăcute ale astrului. 

Se terminaseră orele cu o veste mai puțin fericită! Școlile se vor închide din cauza unui 

virus amenințător care s-a răspândit și în țara noastră. Întristată de această veste m-am îndreptat 

către casă. Am crezut că nu va dura mai mult de două săptămâni și că ne vom întoarce la viața 

normală. 

După o săptămână ziceam că am practicat toate activitățile posibile. La un moment dat 

mi se părea că o zi trecea foarte greu, iar acest virus nu dorea să plece. Am primit un mesaj de la 

doamna învățătoare care spunea că îi este foarte dor de noi și că a găsit o platformă ușor de folosit 

care se numea „Zoom” pentru a ne putea vedea. La prima întâlnire am avut mari emoții, știind că 

îmi voi revedea cadrul didactic și colegii. Au trecut câteva săptămâni folosind această platformă,  

iar dascălul ne-a anunțat că doamna directoare a preferat să lucrăm pe altă platformă, adică 

„Classroom”. 

Mi se făcuse dor de rude, școală, oameni, bunici și mai ales de locurile îndrăgite. Norocul 

meu este că locuiesc la curte și pot să mă bucur de aerul curat. 

Uite așa au trecut două luni de izolare!!! 

Într-o zi, tatăl meu a adus acasă o oaie și un miel. I-am ținut o oră la noi având grijă de 

ei, oferindu-le hrană și apă pentru că erau foarte înfometați. Eu și sora mea Antonia eram foarte 

încântate. Acest eveniment m-a făcut bucuroasă, dar nu puteam, din păcate, să îi ținem la noi 
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pentru că avem curtea foarte mică pentru ca ei să se simtă bine, așa că a trebuit să-i ducem la țară. 

Zilele treceau, iar virusul nu pleca! Parcurile, restaurantele și majoritatea edificiilor 

publice erau închise. Eu credeam că zilele se repetau și niciodată nu se va termina această perioadă. 

În schimb, am încercat să găsesc partea bună a lucrurilor, să mă mulțumesc cu ce am, să îmi dau 

seama că trebuie să fiu fericită pentru că sunt sănătoasă și că petrec mai mult timp cu familia. 

Vă sfătuiesc să fiți fericiți, să aveți răbdare și știu că trecem prin niște clipe dificile, dar 

întotdeauna să rămânem cu gândul că se va termina și că totul va fi bine. 

Vă doresc să fiți sănătoși, fericiți și, mai ales, să nu uitați că, deși viața are o grămadă de 

obstacole, mai greu sau mai ușor, vom trece peste ele. 

Să nu uitați niciodată că trebuie să rămâneți cu zâmbetul pe buze!!! 

 

 

 

Maria Pătrașcu 

10 ani, clasa a IV-a  

Școala Gimnazială „Sf. Andrei” Slobozia, jud. Ialomița 
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PREMIUL II 
 

Apostol Denisa 

Maria, 

clasa a-VI-a , 

Liceul Tehnologic 

„Dimitrie Filipescu”  

Buzău 

 

 

 

 

PREMIUL II 

 
„Anne” 

 

Tănase Gabriela,  

13 ani, clasa a VI-a  

Școala Gimnazială 

„Ion Creangă” 

Buzău  
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Omul – ,,fiinţa internetului” 
 

 (Ana stă la geam și cade pe gânduri) 

  Ana: Uite, cât de frumos este afară! Noi tot în casă, tot în casă! Nu mai suport! Cât de 

norocoși pot fi cei ce au curte! Nici nu-și dau seama.... 

  ( Violeta își strigă sora) 

  Violeta: Ana! Vino la mine! Am nevoie de ajutor! 

  Ana: Deci, cu ce te pot ajuta? Să-ţi prind părul, să fac curat, să pictez sau să fac o prăjitură? 

Eu știu....( nedumerită) 

  Violeta: Nicidecum! Ce idei ai și tu! 

  Ana: Atunci? 

  Violeta: Vreau să plasez o comandă pe Emag, dar nu reușesc. 

  Ana: Off! Iar dai comandă!? De data asta ce mai cumperi? 

  Violeta: Fii atentă! M-am gândit, dacă tot stau închisă în casă, ce mod mai bun de a-ți 

petrece timpul există decât filmele? Cu siguranţă, nimic altceva! De aceea am nevoie de un laptop 

mult mai performant, calitatea imaginii contează! Gândește-te doar câte filme și seriale voi putea 

viziona! E minunat.... 

  Ana: Gata! Gata! M-am săturat! Internet în sus, internet în jos! Prea multă tehnologie! Nu 

mai suport!  

  Violeta: Bine....bine! Plasează-mi odată comanda și te las! 

  Ana: Nu! Nu vreau să mai aud nimic! Descurcă-te ṣi lasă-mă odată în pace, cu filmele tale! 

Nu mai suport! 

  (Ana pleacă din cameră.)  
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  Violeta: Şi comanda mea? Off!  Poate se răzgândește mai târziu. 

  (Ana intră în sufragerie, unde o așteaptă o altă surpriză neplăcută) 

  Ana: Nu pot să cred! 

  (Mama ei stă pe Facebook ṣi nu are habar de ce se întâmplă în jurul ei, tatăl său se joacă 

pe telefon, un joc cu lupte, iar fratele ei mai mic a înnebunit în jocul ,,Plants vs. Zombies”, ochii 

i s-au înroṣit.) 

  Ana: Să vezi ṣi să nu crezi! Uite ce am devenit! Parcă s-au născut cu telefonul în mână! 

De ce am ajuns așa? Aaa....stai! internetul e la putere. Ce să mai zic.... 

  (Ana se așează din nou la fereastră, privind cu nostalgie afară) 

  Ana: Mi-e atât de dor de trecut.... 

 

*   *   * 

  Mama: Ana, gata cu bagajul? 

  Ana: Da, mamă! 

  Tata: Bine, hai să mergem la mașină. 

  (După un drum lung, obositor pentru părinţi, dar nu și pentru copii, ei erau plini de 

energie, au ajuns la destinaţie.) 

  (Familia coboară din mașină) 

  Ana: Iubesc aerul de munte! E atât de rece și în același timp plăcut! Peisajul e încântător, 

natură e plină de viaţă! Totul e fantastic! 

  Violeta: Da, ai dreptate! Eu zic să ne mutăm aici. 

  (Părinţii râd privindu-și copiii.) 

  Mama (uitându-se la ceasul de la mână): Ar trebui să apară și sora mea, în curând. 

  (Mătușa și unchiul copiilor se apropie de ei) 

  Ana, Violeta și Vlăduţ (în același timp): Repede! Au venit! Hai la ei! 
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  (S-au îmbrăţişat foarte strâns cu toţii.) 

  Ana (entuziasmată): Mi-a fost atât de dor de voi.... 

  Mătușa: Daa.... Nu ne-am mai văzut de două zile. 

  Ana: Ştiu atâta timp....nu-i așa? 

  (Mătușa râde.) 

  (Între timp sosesc și părinţii lângă ei) 

  Mama: Hai să ne cazăm, iar după ce ne instalăm în camere, să vizităm împrejurimile. 

  Unchiul: Haide! 

  (După ce au trăit din plin cele patru zile, a venit timpul pentru plecare) 

  Ana: Rămas bun, natură! O să-mi fie dor de tine....Vom mai veni! 

  Vlăduţ: Nu putem să mai stăm? Vă rog! 

  (Mătușa și unchiul râd) 

  Tata: Altă dată. 

  (După ce ṣi-au luat rămas bun, s-au urcat în mașină și au plecat spre casă) 

 

 *   *   * 

  (Ana stând la fereastră.) 

  Ana: Câte amintiri..., iar acum viaţa s-a mutat pe internet! Rău este faptul că nu doar 

familia mea este dependentă de internet, ci și multe altele. În ritmul acesta, voi deveni și eu o fiinţă 

a internetului (îndreptându-și privirea spre familia sa). Parcă internetul le-a dat viaţă....off! 

  (Un alt gând îi trecu fetei prin minte.) 

  Ana (îngrijorată): Dacă nu vom mai putea ieși afară? Dacă n-o să mai putem săne întâlnim 

rudele sau să ne plimbăm în parc? Ce vom deveni…  
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*   *   * 

  Robot Mama (cu o voce total diferită de cea din ziua de azi): Am pregătit masa. 

  (Roboţii copii vin la masă, iar fiecare mănâncă cardurile de memorie, din farfurie.) 

  Robot Ana: Delicios! Mai vreau o porţie de carduri, robot mamă! 

  Robot Violeta: Unde-i robot tata? 

  Robot Vlăduţ: I s-a descărcat bateria. Mai are cinci ore până la încărcarea completă. 

 

*   *   * 

  (Ana stând la fereastră.) 

  Ana: Nu vreau să devin așa ceva! Tu, ce-mi citești povestea! Te rog, nu mai sta pe internet! 

Poţi face o mulţime de alte lucruri! Citește, colorează, dansează, joacă un joc în familie, cântă, 

pictează, coase, gătește și, cel mai mult, visează! Eu sper că totul se va termina. După furtună 

întotdeauna iese soarele. Într-o bună zi vom putea ieṣi din nou afară, ca înainte, însă de noi depinde 

ceea ce vom deveni. Vom rămâne aceiași oameni ca înainte, probabil vom preţui mai mult ceea 

ce avem sau internetul ne va schimba radical.... Nu uita, viitorul depinde de tine! Decizia e a ta. 

Rămâi la internet? 

 

 

Dumitru Ana Luiza 

14 ani, clasa a-VIII-a 

Şcoala Gimnazială Gălbinaṣi, Buzău 

 

 

 

 

 



VIAȚA S-A MUTAT PE INTERNET 
  
 

 

19  

 

 
 

 

 

PREMIUL II 

 
 Stoian Alexandra Georgiana 

 clasa a-VIII-a  

 Liceul Tehnologic „Dimitrie Filipescu” 

Buzău 

 

PREMIUL II 

 
Avram Alexandru Mihai 

11 ani, clasa a IV-a 

Școala Gimnazială „P.H. Zangopol”, 

Buzău 
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Îmi este foarte dor 
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PREMIUL I 

„Visez de acasă” 
 

Grundea Ilinca Daria  

11 ani clasa a IV-a 

Școala Gimnazială „P.H. Zangopol” 

Buzău 
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O viaţă virtuală 
 

 Era o zi înnorată de primăvară. Eram cu colegii mei la şcoală. O aşteptam pe doamna 

învăţătoare care urma să ne dea o veste nu tocmai plăcută, despre virusul care acum sperie pe toată 

lumea şi care m-a făcut să pierd o grămadă de momente frumoase. Noi nu ştiam că urmează lucruri 

şi mai rele de atât. Aceasta ne-a spus că vom sta acasă timp de două săptămâni. Cu toţii ne-am 

întristat, deoarece urma să nu mai mergem în tabără şi ştiam că ne vom plictisi tare mult acasă. 

După cele două săptămâni, ne-a fost adus la cunoştinţă de către doamna învăţătoare că vom 

rămâne acasă încă o lună, şi, mai mult de atât, vom face ore online.   

În următoarea săptămână, am început orele online pe aplicaţia ZOOM. Aceasta mi s-a părut 

foarte eficientă. Începuseră să mă doară ochii, deoarece făceam câte 2-3 ore pe zi. Uneori aplicaţia 

avea şi unele dezavantaje, fiindcă se bloca, iar eu nu puteam înţelege ce se preda, lucru care la 

şcoală nu se întâmpla. După aproximativ patru săptămâni de lucrat online pe ZOOM, am fost 

anunţaţi de către doamna învăţătoare că Evaluarea Naţională de la finalul clasei a IV-a s-a anulat, 

dar şi că vom face o pauză de la orele online, în vacanţa de Paşte, urmând să ne reîntâlnim după 

trei săptămâni pe ZOOM. 

 Acea vacanţă a fost probabil cea mai urâtă vacanţă de Paşte din viaţa mea. În acele trei 

săptămâni, mi-am dat seama cât de multe lucruri şi momente frumoase îmi fură acest virus. 

Gândindu-mă la acest lucru, m-am întristat foarte tare. 

 Vacanţa de Paşte a trecut pe nesimţite, astfel încât a fost necesar să ne întoarcem la orele 

online pe ZOOM.  

Trecuseră câteva zile de când reîncepusem să facem ore online, când ne-a fost adus la 

cunoştinţă de către doamna învăţătoare că vom continua şcoala online, pe o altă platformă 

educaţională, numită CLASSROOM. 



VIAȚA S-A MUTAT PE INTERNET 
  
 

 

23  

 Cu această nouă platformă educaţională nu m-am „înţeles” bine din prima, din cauză că la 

început nu am putut intra. Acum însă mi se pare mult mai folositoare decât prima aplicaţie. Nu am 

avut alte probleme până acum şi mă descurc destul de bine, aş putea spune. 

 Mai pot spune şi că facem mult mai multe materii pe această platformă (mai exact, toate), 

pe când pe ZOOM făceam materiile necesare, cum ar fi matematica, limba română şi uneori istoria 

şi geografia. Uneori mă gândesc cât de dor îmi este de vechea viaţă pe care o aveam înainte de 

apariţia acestei pandemii. Acum, parcă sunt un robot care face totul pe internet, fără alte activităţi, 

fără prieteni alături de mine. Îmi este foarte dor să trăiesc fără griji din nou şi să merg la şcoală. 

 Mi se pare foarte nedrept ca cei cinci ani minunaţi, petrecuţi împreună cu doamna 

învăţătoare, să se încheie în acest fel. Mă întristez de fiecare dată când îmi aduc aminte că, în puţin 

timp, voi termina clasa a IV-a. 

 Îmi este foarte dor de rudele mele, de prietenii mei, de colegii mei şi de doamna mea 

învăţătoare. De-abia aştept momentul în care această pandemie îngrozitoare se va încheia şi îi voi 

putea vedea din nou pe toţi cei dragi mie. Totuşi, trebuie să fiu responsabilă, dacă îmi doresc ca 

totul să se termine. 

 Acum am devenit o persoană foarte obosită, deoarece stau destul de mult timp pe calculator 

şi pe CLASSROOM, pentru a intra pe întâlnirile de la şcoala online şi pentru a face şi posta temele. 

Chiar dacă lucrurile se înrăutăţesc din ce în ce mă mult, pe zi ce trece, eu voi continua să 

fiu pozitivă şi să sper ca totul va fi bine şi că lumea va reveni la normal. 

Sper că nu voi mai continua să fiu un copil într-o viaţă virtuală pentru mult timp, fiindcă 

îmi este dor de viaţa mea din trecut, înainte ca această pandemie să apară. 

  În momentul de faţă, totul mi se pare ireal şi vreau să se schimbe cât mai repede, iar noi 

să fim din nou fericiţi şi neexpuşi la vreun pericol. 

Ursăchescu Maria Bianca,  

10 ani, Clasa a IV-a,  Şcoala Gimnazială „Sf.Andrei”, Slobozia, Ialomiţa 
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PREMIUL I 
 

Gheorghe Alexandra Nicoleta 

11 ani, clasa a IV-a 

Școala Gimnazială „Sf. Andrei”, Slobozia, Ialomița 
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PREMIUL III 
 

 

Apostol Dan Alexandru 

Clasa a V a 

Liceul Tehnologic „Dimitrie 

Filipescu” Buzău 

  

 

 

 

 

 

 

 

PREMIUL III 
 

 

Purnavel Alexandru 

11 ani, clasa a IV a 

Școala Gimnazială „P.H. 

Zangopol”, Buzău 
 



VIAȚA S-A MUTAT PE INTERNET 
  
 

 

26  

 

Viața s-a mutat pe internet 
 

      În trecut, viața era așa frumoasă, copiii se duceau la școală, părinții la muncă, aveam voie 

să ieșim în parc, să ne vedem cu prietenii. În fiecare zi aveai ceva util de făcut. 

      Viața tuturor a început să se complice după o anumită perioadă când aveam voie să facem 

tot ce vrem... Acum a apărut o boală care ne face rău și care ne desparte de viața normală pe care 

o aveam, nu este o boală oarecare care rezistă puțin, această boală ne-a închis în case, ne-a făcut 

oarecum mai responsabili, dar ne-a despărțit de cei pe care îi iubim,  mai ales de bunici. 

      Cred că boala a apărut cu un motiv...să ne facă responsabili și să acceptăm ce avem, fie 

mult, fie puțin. Pe de-o parte este rău, fiindcă acum facem școala online și anumite ore ni le 

petrecem în fața telefonului, a calculatorului, a tabletei...ceea ce nu e bine, pentru că ne vom 

distruge ochii. De când facem școala online este greu să înțelegi anumite lucruri predate de doamna 

învățătoare, fiindcă e diferit față de când eram la școala și de cum învățam înainte. Unii părinți nu 

se mai duc la serviciu, iar familiile care nu se duc deloc nu mai au mulți bani pentru a plăti lumina, 

gazele, telefoanele, internetul și uneori nici pentru mâncare. 

       Unii copii nu au acces la internet bun sau la telefoane mobile pentru a învăța online, aici 

mă refer la copiii care trăiesc în mediul rural. Acei copii au mai mult de pierdut decât noi, copiii 

din mediul urban. Cei din mediul urban pot învăța câte ceva. 

      Restricțiile au fost luate imediat cum a apărut boala. Chiar dacă sunt pentru protecția 

noastră, unii oameni nu se apără și așa boală se va răspândi și mai repede. Unele din restricții sunt: 

avem voie să ieșim afară pentru anumite urgențe (lipsa de mâncare, pastile, lipsa de aer), să păstrăm 

distanța de 1,5 metri față de o persoană, dacă vrem să ne deplasăm mai departe de bloc trebuie să 

ne facem o declarație pe propria răspundere și să nu intrăm des în contact cu oamenii. 
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       De când stau în casă, am început oarecum să mă plictisesc. Am încercat să desenez , să mă 

uit la filme și să găsesc lucruri frumoase. Unele jocuri mă plictisesc și, având în vedere că stăm în 

casa, nu avem voie să facem chiar tot ce ne dorim. Uneori mă mai joc și pe telefon. 

       Comunic cu bunicii, prietenii, colegii de clasă prin telefon, în videocall și mi-e dor să-i 

văd, să-i strâng în brațe. Îmi lipsește zâmbetul vesel cu care veneau copiii la școală, îmi lipsește 

gălăgia și armonia de pe holurile școlii, îmi lipsește zâmbetul doamnei învăţătoare și mângâierile 

sale blânde.   

      Sunt norocoasă că am internet și telefon mobil pentru a face ore împreună cu doamna. 

      De când facem ore online, am început toți să ne facem mai corect temele și nu mai suntem 

presați de timp. Înainte ne făceam temele în grabă pentru a doua zi, chiar cu gândul la ieșirile în 

parc, dar acum le facem liniștiți și corect. Orele online au un avantaj și un dezavantaj. Avantajul 

este că ne facem temele mai corect și dezavantajul este că o să ne stricăm ochii. Acum am timp 

mai mult  de petrecut cu mama.                                                        

      Pe mine izolarea m-a învățat să fiu mai responsabilă, să accept ce am și ce mi s-a oferit și 

să vedem că, cel mai important lucru, chiar mai important decât banii, sunt părinții noștri. Toți 

suntem norocoși că îi avem. 

 

Simoiu Raluca Andreea                                                                                             

  11 ani, clasa a IV-a  

  Școala „Sf. Andrei”, Slobozia 
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PREMIUL I 
 

Vasile Gabriela Denisa  

12 ani, clasa a VI-a  

Școala Gimnazială Pietroasele, Buzău 
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PREMIUL III 
 

 

Alvarez Eleodor Roberto, 

Clasa a II-a,  

Școala Generală  

„Ion Creangă” 

Buzău 

 

  

 

 

 

 

 

PREMIUL III 

 

Ursăchescu Bianca Maria 

11 ani, clasa a IV-a, 

Școala Gimnazială 

 „Sf. Andrei” 

Slobozia, Ialomița 
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Întors pe dos 
 

 Eu sunt Daniela, în câteva zile viaţa mea s-a  dat peste cap. Trebuie să vă povestesc! 

 Programul meu zilnic era simplu. Îmi începeam ziua trezindu-mă veselă că mă voi întâlni 

cu prietenii şi mergând la școală. Acum stau în fața calculatorului de-acasă. Nu mai merg la şcoală, 

nu mă mai întâlnesc cu colegii. Simt un  dor imens. Mi-e dor de viaţa mea normală! După școală 

mergeam acasă alături de prieteni, dar acum suntem acasă fară prieteni. Îmi făceam temele cum le 

fac și acum, am rămas la fel de conştiincioasă, dar nu mai sunt la fel de entuziasmată. Obişnuiam să 

mă plimb cu prietenii. Acum ne întâlnim pe internet și ...e trist! Nimic nu mai e la fel. Simt un gol 

în suflet. Singurii mei prieteni sunt acum căţeii din curte. 

 În același timp, și viața părinţilor s-a schimbat. Ei mergeau la muncă. Acum nu mai merg și 

petrec mult timp  în fața calculatorului. Lumea întreagă a fost dată peste cap! Artiştii nu mai cântă 

pe scene, ei fac live-uri pe rețelele de socializare. Melodiile le compun de acasă. Postează pe 

rețelele de socializare mesaje pentru noi, ca să înțelegem că trebuie să stăm acasă. Actorii nu mai 

organizează spectacole și le susţin pe internet, ei sunt bucuroşi că pot distra lumea și pe internet, 

dar cred că sunt și trişti pentru că nu pot merge la concert ca să se întâlnească cu admiratorii. 

 Am încercat  să văd și partea bună a acestei izolări. Pentru că noi stăm acasă, planeta 

noastră se reface și animalele vin în locurile unde au fost, dar au plecat din cauza oamenilor. Am 

auzit că pe un lac din India au venit păsările Flamingo. Aerul nu mai este poluat, deoarece nu s-a 

mai circulat atât de mult cu mașinile. 

 Eu cred că această izolare ne-a dat o lecție: aceea de a prețui mai mult viața noastră 

obişnuită, adică timpul petrecut cu prietenii şi familia, clipele acelea pe care le petreceam în 

vacanțe alături de oamenii dragi nouă. Această încercare  putem să o luăm ca pe un lucru care a 
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venit în viața noastră pentru a ne deschide ochii că nu lucrurile materiale contează, ci iubirea, 

respectul, toleranţa, empatia. Eu cred că noul coronavirus a venit ca o veste neaşteptată pentru a 

ne arăta că putem fi mai buni. Aşa am  putut să vedem cum se trăia pe vremuri: fără maşini, fără 

ieşiri în malluri și fără restaurante. Ne-am conformat, dar tot e ciudat. Norocul nostru că acum 

avem parte de o tehnologie dezvoltată! 

Gândesc pozitiv şi sper că într-o zi TOTUL VA FI BINE!!!  

 

 

Dumitrache Daniela 

11 ani, clasa a V-a 

Școala Gimnazială Pietroasele, Buzău 
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PREMIUL II 

 
 

Cîrstea Maria 

13 ani, clasa a VII-a, 

Școala Gimnazială 

Pietroasele 

Buzău 

 

 

 

PREMIUL III 

Antofe Ana-Maria 

11 ani, clasa a IV-a, Școala 

Gimnazială „P.H. Zangopol” 

Buzău 
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Două luni 
 

Viața s-a mutat pe internet de când ne-am dat seama că ne este teamă, de când ne-am dat 

seama că vom trăi altfel de acum încolo. În urmă cu două luni, toată suflarea Pământului a 

încremenit între ,,ghearele’’ unui virus puternic. Ne-am adăpostit de rău în casele noastre, alături 

de familii, cu planurile noastre blocate de prezent, fără lumina unui viitor prosper și sănătos. 

Singura cale prin care am putut să rămânem conectați cu prietenii, serviciul și școala a fost prin 

mediul online. Ne expunem viețile, odată intime, dezvăluind traversarea acestei ,,mări’’ 

învolburate și pustii. 

Vina ne aparține pe deplin. Am greșit față de tot ce era dumnezeiesc, iar acum, puterea 

Naturii se întoarce furtunoasă către noi. Ni s-au impus reguli prea absurde de înțeles, pe vremea 

când libertatea noastră era încă gratis. Soluțiile raționale ale fiecăruia caută să salveze ce a mai 

rămas din normalitate și s-o readucă pe făgașul pierdut.  

Verdele primăverii și viața renăscută pentru floră și faună au reînviat singure anul acesta. 

N-au putut să bucure adulții cu haina lor pastelată și n-au auzit râs de copil pe niciun balansoar. 

Anotimpul descris cu o notă sumbră, poartă titlul de primăvară amuțită, ferită de privirile noastre.  

Încuiați în casă, lipsiți de orice rază de Soare, ne ofilim personalitățile. Trăim într-o regulată 

monotonie, cu ideile stabilite din timp, într-o lume digitală. Un noroc absurd să prindem aceste 

vremuri cu astfel de rețele, cu posibilitatea de a avea grijă de cei dragi apăsând pe un buton. Noroc 

și dependență în aceeași licoare. În prezent, bătrânii și copiii devin cei mai vulnerabili și este ușor 

vizibil prin activitatea și stilul de viață pe care-l manifestă zi de zi. Sunt soldat sănătos în războiul 

dintre virus și normalitate. Lupt pentru viața de ieri, dar singura armă cu care acționez, imunitatea, 

mi se poate strica oricând, așa cum au pățit restul luptătorilor. Nu, nu pot lăsa să se întâmple acest 
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lucru; nu-mi permit să ajung la mâna dușmanului și-i să-i devin plastilină. 

Ne afișăm, deci, aceste dorințe, citate motivaționale, nu doar în mințile proprii, ci și pe net. 

Căutăm să ne ocupăm timpul liber și să nu pierdem contactul cu ceilalți sau cu ce se întâmplă în 

jurul nostru, planând de pe un site pe altul, dintr-o conversație într-alta. Eficiența pe care o are 

viața digitală nu va ajunge niciodată la perfecțiunea imperfectă a vieții fizice, spirituale, reale. 

Școala, joburile, până și restaurantele și-au croit drum în îmbulzeala noului continent asaltat de 

atâta lume și și-au încercat norocul, crescându-și afacerea așa cum pot. 

Zilnic bâzâitul notificărilor încă mai stârnește acea surprindere în oricare dintre noi. Acel zgomot 

poate anunța o veste, o schimbare, venită din altă lume, pentru lumea noastră. 

După două luni de făcut excursii în propriile case, am și învățat să ne cunoaștem mai bine, 

ca familie, ca persoane. Am avut oportunitatea să ne deschidem în fața celor despre care știam că 

știm tot și despre care știam că și ei ne cunosc, doar ca să descoperim că mai aveam multe de aflat. 

Momentele tensionate din cauza interiorului nu puteau fi evitate, sunt firești și de înțeles. Oboseala 

resimțită de calvarul izolării își pune și ea amprenta peste oameni și își găsește alinare prin ce aleg 

purtătorii acesteia să facă. Datorită comenzilor online, articole și obiecte fără speranță de a-și 

schimba locul din magazine, au ajuns în casele oamenilor. 

Imboldul dat de internet pentru a nu ne abandona starea socială de tot, ne motivează să fim 

solidari unii cu alții, prin solitaritatea noastră, să uităm pentru un moment de cel puțin un an, că nu 

putem să vizităm locuri frumoase și că nu ne putem întâlni reciproc. Natura ne-a impus înghețul 

în cele mai frumoase anotimpuri, dar scopul ei este același pe care l-am întâlnit și noi: să se 

regăsească și să se regenereze. Când ne vom întoarce pe cărările ei, o să avem surpriza unor 

priveliști reîntregite, asemănătoare aproape cu cele pe care fiecare copil le întruchipează în 

desenele lor despre o natură plină, bogată și sănătoasă. Mediul de afară începe să se vindece, dar 

are nevoie de repaus uman, prin urmare, trebuie să respectăm acest fapt și să nu pornim o revoltă 

sau un război pe care nu l-am putea duce. 
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Refugiați și conservați în locul fiecăruia, ne protejăm și nu încercăm să devenim durerea 

acută a familiilor sau a Naturii, doar pentru că suntem orgolioși.  

Am înțeles prea târziu faptul că nu cu încăpățânare vom scăpa și nu cu certuri tastate între noi ne 

vom susține moral. 

Viața s-a mutat pe internet de două luni și continuă și astăzi. Copiii au devenit designerii 

caselor lor și-i învață și pe părinți cum să nu-și piardă controlul. Iar părinții transmit mai departe 

către părinții lor grijă și mângâiere. Ne este dor de ceea ce trăiam și nu ne închipuim restul zilelor 

trăind ca până acum. 

Totul depinde de persoana proprie, de motivația bine educată pe care o are sinele fiecăruia, 

de informația corectă pe care o filtrăm și o primim din mediul online. 

Sănătatea mea și a tuturor depinde de inițiativa proprie și, cu ultimul strop de speranță de 

care ne-am agățat, rostim aproape stins, dar neabandonat ,,Va fi bine!’’ 

 

 

Alexandru Laura 

15 ani, clasa a X-a  

Colegiul Național „B.P. Hasdeu”, Buzău 
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PREMIUL II 
 

 

Neculai Riana Maria 

10 ani, clasa a III-a 

Liceul Pedagogic  

„Matei Basarab” 

Slobozia, județul 

Ialomița 

 

 

 

PREMIUL III 
 

Radu Mihai Sebastian 

9 ani, clasa a III-a 

Liceul Pedagogic 

„Matei Basarab”, 

Slobozia, jud. Ialomita 
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PREMIUL I 
 

Trifa Adelina Andreea 

11 ani, clasa a IV-a 

Școala Gimnazială „Sf. Andrei” 

Slobozia, Ialomița 

 

 



VIAȚA S-A MUTAT PE INTERNET 
  
 

 

38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Prietenul nostru, jocul 
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PREMIUL CEL MARE 
 

Filip Mihaela 

clasa a X-a 

Liceul de Arte „Margareta Sterian” Buzău 
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M-am conectat și m-am reconectat 
 

Viața s-a mutat pe internet, 

Timp liber am acum berechet, 

Sport fac la mine pe parchet, 

Renunț la dulcele de la pachet, 

Mă mențin în formă bună, 

Chiar dacă nu-s încă balerină. 

Citesc acum de două ori mai mult, 

Căci concurența-mi pare de temut. 

Lecțiile acum nici nu mai știi, 

Dacă-s făcute de copii. 

Dacă părinții fac teme în locul lor, 

Iar copiii muncesc cu spor? 

Eu mă pregătesc de zor, 

Să țin pasu-n viitor. 

 

 

 

 

Suntem la un click distanță, 

Vremuri bune vin în față, 

Conexiune ce merge strună, 

Nu mai știi de-i Noapte sau Zi bună! 

Suntem cu toții acum pe net, 

Like e cel mai plăcut sunet. 

Arată-mi dacă ți-a plăcut de mine, 

Dă-mi un love să-mi meargă bine. 

 

 

 

 

 

Reghină Bianca Andreea 

9 ani, clasa a III-a 

Școala Gimnazială Nr.11, Buzău 
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PREMIUL II 

 
Smeianu Anija 

Maria 

 11 ani, clasa a IV-a, 

Școala Gimnazială 

„Sf. Andrei” 

Slobozia, Ialomița 
 

  

 

 

 

 

PREMIUL III 
 

 

Iancu Mara 

Alexandra 

11 ani, clasa a IV-a 

Școala Gimnazială 

„Sf. Andrei”, 

Slobozia, Ialomița 
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PREMIUL III 

 

 
Buturugă Georgiana 

Clasa a VI-a 

Liceul Tehnologic „Dimitrie Filipescu” 

Buzău 

 

  

PREMIUL III 

 

 
Coman Rareș Mihai 

11 ani, clasa a IV-a  

Școala Gimnazială „Sf. Andrei” 

 Slobozia, Ialomița 
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O întâlnire neaşteptată 
 

 

 Obişnuiam din fragedă copilărie să îmi petrec vacanţele de primăvară la bunicii de la 

Sinaia. Aveau o casă retrasă şi cochetă, în capătul străzii Dumbrăvioara, la 10 minute de mers pe 

jos de centru. Îmi plăcea mult zona pentru că era plină de linişte, dar şi pentru livada mică de meri 

din spatele casei şi grădina ca în poveşti în care bunica îşi făcea de lucru în fiecare weekend. 

Era o după-amiază de mai tare plăcută. Vântul adia uşor, cerul era de un albastru curat, iar 

printre ramurile nucului se zăreau razele calde ale soarelui care parcă îmi mângâiau fața. 

De vreo trei sferturi de oră, ieşisem pe terasa din spatele casei. Tolănit în hamacul meu de 

culoarea muștarului, acoperit cu un pled cărămiziu, priveam cerul. Eram înconjurat de verdeaţă, 

flori galbene şi roşii, zumzet de albine şi ciripit vioi de păsărele. Fără să vreau, nările îmi erau 

invadate de un parfum necunoscut, iar genele îmi deveneau grele. Cineva îmi şoptea la ureche 

„hai, hai cu mine, nu-ţi fie teamă!”. 

Am închis ochii şi am alunecat pe nesimţite în somn, de parcă aş fi fost pe toboganul din 

parcul meu de acasă. Când m-am trezit, eram de fapt urcat într-un montagne-russe într-un parc de 

distracţii. Hainele mele de casă dispăruseră complet. Eram îmbrăcat ca un clovn: pantaloni largi 

roşii, strânşi pe gleznă, cămaşa galbenă de in, pantofi de culoarea portocalei, iar la ochi avem o 

mască neagră de catifea. Vântul îmi trecea prin păr, mâinile îmi erau sus de parcă cineva mă soma 

cu un pistol, în jurul meu era numai bucurie şi bună dispoziţie şi multă, multă agitaţie. Eram 

înconjurat de personaje gălăgioase, îmbrăcate şi ele în haine colorate şi purtând diverse măşti. 

La capătul trenului, un pinguin cu frac portocaliu, joben violet pe cap şi ochelari verzi mă 

salută vesel cu mâna dreaptă, iar cu stânga începu să agite un clopoţel. Trenul porni. Încet apoi 



VIAȚA S-A MUTAT PE INTERNET 
  
 

 

44  

treptat începu să îşi mărească viteza, croindu-şi drum printre nori albi şi pufoşi. 

Alături de mine, împărţind aceeaşi banchetă, un motan portocaliu şi obez, cu o pereche de 

ochelari mari la ochi, stătea rezemat într-un cot şi mesteca gumă. M-am uitat de câteva ori la el, 

era Garfield, maestrul lenevelii. Mi-am dus mâinile la ochi, m-am ciupit, mi-am tras o palmă peste 

faţă. Chiar el era! Am reuşit să scot doar un „wow” de uimire. 

Puturos din fire şi plin de ironii, îmi reteză scurt momentul de uimire: 

- Ce te uiţi aşa, piciule? Ce, nu ai mai văzut motan să se distreze? 

Imediat ce l-au auzit pe motan vorbind, de peste umărul său a răsărit Odie – căţelul prostuţ 

care îl însoţeşte oriunde pe Garfield, dar care este cel mai bun când vine vorba de lins, cu mirosuri 

și salivă cu tot – şi Squeak (Chițăilă) – şoarecele gri care şi-a făcut vizuina în casa lui Garfield. 

Arlene, iubita lui Garfield apăru şi ea din spatele meu. 

-   Bbb… Baa da, cum să nu, răspund eu bâlbâindu-mă. Dar cu ce vânt pe aici,  

motane? Garfield îşi dădu ochelarii de la ochi, scuipă guma peste un nor şi îmi răspunse cu o voce 

dezamăgită: 

- M-am săturat! Nimeni nu mai e interesat de benzile mele desenate! Toţi copiii stau 

numai pe calculator sau consolă, fac teme ori citesc pentru şcoală. 

- Nu e adevărat, Garfield! Mie îmi plac mult benzile tale! Şi mai sunt atâţia copii care 

te adoră! 

- Acelaşi lucru i l-am spus şi eu, mă completă Arlene. 

- Şi atunci de ce nu mă mai urmăreşte nimeni la tv? întrebă Garfield. 

- Garfield, tu nu ştii ce s-a întâmplat cu copiii, nu? îl întreb eu apropiindu-mă de el. 

- Ce? ridică Garfield ochii la mine. 

- Toţi copiii ard de nerăbdare să iasă afară din case, să se joace şi să alerge prin parcuri! 

- De ce? Păi nu asta fac copiii? Învaţă, se joacă, mănâncă, se plimbă, …., spuse 

Garfield. 
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- Asta făceam … până acum un an… viaţa noastră era frumoasă, eram fericiţi, dar nu 

ştiam să apreciem lucrurile mici care, fără să ne dăm seama, ne aduceau multă bucurie în suflet, 

i-am răspuns eu oftând. 

 Garfield văzu că m-am întristat dintr-o dată şi îşi trecu o lăbuţă peste umerii mei. 

- Vino încoace, prietene! Spune-mi, ce s-a întâmplat? mă întrebă el cu o vocea caldă, 

pe care nu o mai auzisem până atunci, nici măcar în benzile lui desenate. 

- Ce s-a întâmplat? întreba uimită şi Arlene. 

- În primăvara trecută, undeva în lume, s-a crezut că a fost găsit leacul nemuririi, al 

vieţii fără de moarte. Din cauza unei neatenţiei, cineva a scăpat leacul printre oameni şi de atunci 

lumea s-a schimbat, nimic nu mai e la fel ca înainte. Nu mai putem ieşi din casă, nici măcar la 

magazin sau la cinema, nu mai zic de parcuri sau locuri de joacă. 

- Ce vrei să spui cu asta, puştiule? zise Garfield zeflemist. Cum adică lumea nu mai e la 

fel? Soarele nu mai răsare dimineaţa? Stelele au dispărut de pe cer? Nu vezi ce nori frumoşi avem 

lângă noi? Copacii sunt verzi, păsările cântă şi ne încântă cu trilurile lor… 

- Lumea e în pericol, Garfield. Toţi suntem în pericol. Leacul ăla nu e… leac. E ceva 

periculos, care ne ucide încet-încet pe fiecare dintre noi. 

- Doamne, Dumnezeule! spuse Odie. Chițăilă se ascunse în buzunarul de la haina lui 

Garfield. 

- Şi copiii? zise Garfield ridicând sprâncenele. 

- Şi copiii. Toţi stăm închişi în casă, parcă am fi animalele de la zoo sau papagali în 

colivie. Nu ne putem întâlni cu prietenii, îi răspund eu mâhnit. Ne-am plictisit în casă! Am colorat, 

am confecţionat fel de fel de lucruri, am învăţat să dansăm, am citit povești. Suntem sătui de jocuri 

online sau de benzi desenate, mă înţelegi? Vrem afară, să alergăm, să ne plimbăm cu bicicletele, 

să jucăm fotbal. Nici măcar la şcoală nu ne mai ducem. A venit şcoala la noi. 
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- Cum a venit şcoala la voi? Are loc în casă? pufniră în râs Arlene şi Garfield. Amândoi 

începură a se scărpina pe cap încercând să îşi imagineze cum poate intra o şcoală într-o cameră de 

copil. 

- Nu! Facem școala online, pe internet. E singura modalitate să ne vedem şi să ne auzim. 

Facem totul pe internet: comandam de mâncare, cărţi de citit, haine, jocuri, absolut orice. Doar 

prietenii nu se pot comanda pe internet! 

- Puştiule, e grav ce spui tu acolo! spuse Garfield pe un ton serios. 

- Da, da, e foarte grav, adăugă Arlene. Şi ce e de făcut? 

- Nu veţi putea sta în casă tot timpul, puştiule, zise motanul portocaliu. Trebuie să ieşiţi! 

- Doar dacă se va inventa un medicament miracol, Garfield, altfel suntem pierduţi! 

- Trebuie să aveţi încredere, puştiule, pentru că mâine … 

„… mâine” nu am aflat se s-ar fi putut petrece sau ce ar fi vrut Garfield să îmi spună, pentru 

că peste mine în hamac a sărit Zoro, căţelul vecinilor. M-am trezit buimac din visul meu, încercând 

să reţin cât mai multe detalii pentru a-l povesti părinţilor şi bunicilor. 

 

 

David Rareş Ionuţ 

 12 ani, Clasa a IV-a 

Scoala „Sf. Andrei”, Slobozia, jud Ialomiţa 
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PREMIUL I 
 

Trocaru Camelia Gabriela 

11 ani, clasa a V-a 

Școala Gimnazială Pietroasele, Buzău 
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PREMIUL III 
 

 

Călin Carara Andreea 

11 ani, clasa a IV-a 

Școala Gimnazială „Sf. 

Andrei”, Slobozia, Ialomița 

 

  

 

 

 

 

 

 

PREMIUL III 
 

 

Rusu Miruna 

5 ani, grupa mare 

Grădinița cu Program 

Prelungit Nr.1, Buzău 
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PREMIUL I 
 

Istrățoiu Valentin Alexandru 

14 ani, clasa a VII-a 

Școala Gimnazială Pietroasele 

Buzău 
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O aventură   ... digitală ! 
 

            Aleea părea pustie, chiar dacă natura te îmbia să ieși afară și să o admiri, Andrei și George 

stăteau în casă și nu aveau cum să iasă din cauză că afară sălășluia invizibilul inamic al acelor 

meleaguri… Coronavirusul. Cei doi se gândeau cum să-și petreacă timpul cât mai eficient, căci 

jocurile clasice și filmele nu le mai puteau alunga plictiseala. Lui Andrei însă îi veni o idee: a mers 

la calculator și a tastat „jocuri online” și de data aceasta, a găsit un nume de joc pe care nu l-a mai 

auzit niciodată: „Viața s-a mutat pe internet”. 

- Nu am mai auzit niciodată de acest joc! spuse George, care era expert în căutarea celor mai 

bune jocuri online. Hai să vedem despre ce este vorba! Și amândoi au apăsat „Play!” 

          S-a format o lumină în jurul ecranului și apăru un portal în care cei doi au fost atrași. Peste 

câteva minute, au ajuns într-o lume magică: peste tot erau numai circuite, păsările-robot zburau pe 

cerul virtual, până și pădurea din apropiere era făcută din copaci ale căror rădăcini nu existau, ci 

se alimentau de la mai multe prize pentru a avea energia necesară funcționării. Dacă doreai să 

călătorești prin Unitatea Centrală, intrai într-unul din marile cabluri și circulai peste tot sub forma 

unor șiruri nesfârșite de 0 și 1.De fiecare dată când animalele voiau să se culce, aveau un calculator 

atașat de braț pe care scria „Economisește energie”, apăsau pe buton și se culcau. Până și soarele 

era alcătuit dintr-un bec care plutea deasupra magicului tărâm al informației. Cei doi frați au rămas 

uimiți de această lume. Un robot a venit lângă ei și le-a spus: 

- Bine ați venit în minunata lume a informației! O lume în care poți să faci tot ce îți dorești. 

Era un robot argintiu, dornic să pornească în noi aventuri cu jucătorii ce tocmai își făcuseră 

apariția. 

- Adică avem voie peste tot? 

- Desigur, spuse robotul, însă eu v-am adus din lumea voastră deoarece vrem să ne reparați 
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sursa de energie. La capătul acestui tărâm se află o priză uriașă, numită și Priza Energiei, care a 

fost infestată de curând de Virus, un inamic cu care ne luptăm de mai mulți ani și care încearcă să 

distrugă tot ce se află pe Internet. Ne puteți ajuta să recâștigăm sursa de energie? 

         Și în clipa aceea, s-a produs un mare cutremur. Toată pădurea de lângă ei a rămas fără putere 

de la Priza Energiei și toți copacii au început să cadă unul câte unul până nu a mai rămas decât o 

grămadă de fier din care erau construiți copacii. Cei doi frați au fost de acord. Cei trei au călătorit 

admirând priveliștea ce se arăta înaintea lor: păsări care zburau pe cerul verde-albăstrui, animale 

care păreau să fie triste deoarece, oricât s-ar fi conectat la prize, nu mai primeau energie. 

- Cum poate Virusul să infesteze niște creaturi atât de frumoase? 

- Vrea toată energia Internetului doar pentru el, iar acest tărâm va fi șters definitiv, odată cu 

tot ce există aici. Și să vă mai spun ceva, dacă nu vom opri Virusul la timp, veți dispărea și voi, 

pentru că aici sunteți doar niște progrămele. 

- Înseamnă că acest Virus este mult mai periculos decât pare, spuse Andrei. Deodată  își făcu 

apariția un alt cutremur și imediat se formă un imens canion. 

- Ce ne facem acum? spuse Andrei. 

- Folosindu-vă abilitățile voastre din această lume, puteți construi ceva cu care să trecem 

acest canion, zise Robotul. 

- Putem să folosim aplicația paint 3D  ca să construim o pasăre și să plecăm de aici. 

- Este foarte riscant, spuse Robotul, deoarece Virusul a infestat aproape orice aplicație de 

aici și nu veți avea șanse de a intra fără să vă șteargă. În timp ce George și Robotul se gândeau 

cum să treacă de canion, Andrei văzuse ceva printre stâncile căzute. 

         Au dat la o parte bolovanii și au descoperit un scut fabulos. Era un program antivirus, 

probabil singurul care nu a fost șters. 

- Asta înseamnă că putem intra în aplicație fără să fim șterși.  Cei trei au deschis aplicația , 

un fișier ce părea să fie instrucțiunile îi zise: 
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- Bine ai venit, cu ce te pot ajuta? 

- Am venit să desenez o pasăre cu care să putem zbura deasupra unui acestui canion.  

Dintr-odată fișierul-instrucțiuni dispăru. A fost șters. George începu să deseneze pasărea și reuși 

să iasă din aplicație la timp. Portalul de intrare fusese șters. 

- Ai reușit la timp! Bravo! 

        Cei trei încălecară pasărea, iar aceasta își luă zborul deasupra canionului. Priveliștea era 

fermecătoare. Puteai vedea Pădurea Circuitelor departe, în timp ce șirurile de 0 și 1 de pe cer făceau 

cu ochiul vesele ca întotdeauna. Când aterizară, au văzut minunata Priză a Energiei. Era un uriaș 

cub la care erau conectate miliarde de ștecăre, oferind energie întregului Internet. Cei trei au intrat 

încet în Priză. Erau mai multe coridoare, pe care doar Robotul putea să le descifreze. În scurt timp 

au ajuns la ultimul etaj unde se afla înfricoșătorul Virus, care, dacă îl atingeai, te ștergea. 

- Avem scutul antivirus la îndemână, zise George, deci putem să-l atacăm și să-l slăbim până 

restabilim alimentarea cu energie. 

         În cabina transparentă, virusul stătea în fața unui imens panou, la care erau conectate 

întrerupătoarele ce permiteau schimbul de energie  al Prizei cu tot Internetul. 

- Hei, Virus bun de nimic, încearcă să mă prinzi! zise Robotul. Virusul cel laș l-a văzut și a 

ieșit din cabină, timp în care prietenii  au intrat și s-au încuiat acolo. 

- Bun! Să vedem cum restabilim energia întregului Internet. Robotul mi-a zis că fiecare 

întrerupător are funcția de a oferi energie unei aplicații de pe Internet. Tot ce trebuie să facem este 

să pornim fiecare întrerupător pentru fiecare aplicație. Și au început să reactiveze rând pe rând 

toate întrerupătoarele. Deodată Virusul cel șiret s-a teleportat din nou în cabină. 

- Andrei, nu! Virusul îl șterse pe Andrei. 

- Nu l-am șters, zise Virusul, l-am teleportat în locul de unde ați venit! Nu trebuia să vă 

băgați în treburile mele! Internetul este al meu! Însă Robotul luase scutul antivirus și-l  lovise pe 

Virus cu acesta. 
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- Ce ai făcut? M-ai șters! Virusul explodă... În clipa aceea, George a activat ultimul 

întrerupător, iar Internetul și-a revenit la normal. Robotul zise: 

- Tu și Andrei v-ați îndeplinit misiunea, vă mulțumim, sper să ne revedem. 

        În clipa aceea s-a trezit lângă Andrei care-i zise: 

- Ce bine că te-ai întors, ai învins Virusul? 

- L-am șters definitiv, chiar dacă și alți viruși vor mai apărea, Internetul este acum în 

siguranță. 

        Cei doi copii s-au bucurat de aventura unică pe care au avut-o, apoi au mers să se joace în 

curte. Soarele era din nou vesel, iar toată natura părea să fie mai fericită ca niciodată! 

 

 

Statachi Teodor-Gabriel 

12 ani,clasa a VI-a 

Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Buzău 
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PREMIUL I 
 

 

Statachi Teodor-Gabriel 

12 ani, clasa a VI-a 

Școala Gimnazială „Ion Creangă” Buzău 
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PREMIUL III 

 
Simoiu Raluca Andreea 

11 ani, clasa a IV-a 

Școala Gimnazială  

„Sf. Andrei”, 

Slobozia, Ialomița 

 

 

 

 

 

PREMIUL III 
 

 

Dan Ioana Alina 

11 ani, clasa a IV-a 

Școala Gimnazială  

„Sf. Andrei” 

Slobozia, Ialomița 
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Ne vom salva 
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PREMIUL TEATRULUI 

 

Voicu Maria 

10 ani, clasa a IV-a 

Școala Gimnazială „Sf. Andrei”, Slobozia, Ialomița 
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Regele Covid ne dă o lecție 
 

Era o zi ca oricare alta. Mă întorceam de la școală. La un moment dat, văd două doamne 

că discută despre o lume nouă. Nu le-am dat importanță și mi-am continuat drumul. 

 Ajuns acasă, pornesc televizorul, iar în timp ce îmi făceam popcorn, am auzit niște știri 

cum că Regele Covid ne invadează planeta. Acesta a evadat de pe planeta Corona, iar Terra este 

ultima planetă pe care o are de infectat. La început am râs, crezând că prezentatorii de știri, 

glumesc, dar atunci când mama și sora mea au venit foarte speriate acasă, am realizat că nu este o 

glumă.  

Seara a venit, iar noi eram din ce în ce mai îngrijorați. Ce ne  vom face? 

M-am dus la culcare, în speranța că apele se vor liniști, dar nu a fost așa. A doua zi, m-am 

trezit singur pe un fundal plat și foarte colorat ce avea pe el fișiere și documente. Am realizat că 

sunt în desktopul computerului meu. L-am întrebat pe Domnul Google, cum putem scăpa de aici. 

Acesta mi-a spus că vom reuși să scăpăm de aici și că o să îl învingem pe Regele Covid, doar dacă 

vom lucra în echipă. Am aprobat și am pornit la drum. 

 Drumul a fost plin de obstacole, dar am reușit. 

Iată-ne ajunși și în fața Regelui Covid. La vederea noastră, acesta a început să râdă, dar 

panica i se citea pe față. În acel moment, am strigat cu toții: „Nu ne vei învinge, rămânem uniți!”. 

Covid a spus că el nu a vrut să ne distrugă, dar nu ne putea uni altfel. 

În final, și-a cerut scuze pentru daunele provocate și a promis că nu ne va mai deranja. 

 

Vasile Mihnea Georgian 

11 ani, clasa a IV-a, Școala Gimnazială „Sf. Andrei”, Slobozia, Județul Ialomița 
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PREMIUL II 

Vasile Mihnea 

11 ani, clasa a IV-a 

Școala Gimnazială „Sf. Andrei” 

Slobozia, Ialomița 

 

 

 

 

PREMIUL II 
. 

Neagoe Elena Alexandra 

14 ani, clasa a VIII-a 

Școala Gimnazială Nr. 11, Buzău 
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PREMIUL I 
 

Agapie Maria Bianca 

clasa a VI-a 

Liceul Tehnologic „Dimitrie Filipescu” Buzău 
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Viața s-a mutat pe internet 
 

În urmă cu foarte mulți ani, pe când Pământul nici nu exista, în Univers se afla o planetă: 

Corona. Acolo, locuitorii erau foarte veseli și tot anul se cânta și se dansa, până într-o zi când la 

conducerea ei a sosit un om rău și ursuz, pe nume Andrei. Era un bărbat înalt, masiv și avea în jur 

de 50 de ani. Acesta a înăsprit condițiile de trai, dându-le locuitorilor câte o porție limitată de 

alimente. 

În timp, oamenii au început să se plângă de viața pe care o duceau. Sătul de toate aceste 

plângeri, împăratul Andrei a blestemat lumea, îmbolnăvindu-și poporul de o boală numită 

Coronavirus. 

Anii au trecut, planeta Corona s-a destrămat, iar în locul ei a apărut Terra. De-a lungul 

timpului, oamenii s-au îmbolnăvit de diferite boli: gripă, pojar, rujeolă, care erau de fapt alte forme 

ale coronavirusului. 

În prezent, mai exact în anul 2020, omenirea se confruntă cu o nouă luptă împotriva virusului 

dispărut în urmă cu miliarde de ani. Oamenilor li se recomandă să stea cât mai mult în casă, iar, 

dacă ies afară, să poarte mască. 

Toți copiii urmează cursuri online. Există însă un grup de patru studenți: Mihai, Iulia, Bianca 

și Maria, care în această perioadă se ocupă cu găsirea unui antidot. Aceștia se întâlnesc pe diferite 

platforme și discută cu studenți din alte țări în vederea găsirii celei mai bune soluții pentru ca viața 

lor să revină la normal. Comandă de pe internet ingredientele necesare. 

Într-o după-amiază, Mihai căuta pe site-ul bibliotecii de la școala lui o carte de medicină, 

dar a dat peste un manuscris care data din vremea împăratului Andrei. Acesta a fost scris de 

vrăjitorul care se ocupa cu tratarea bolnavilor. A primit ordin de la împărat să creeze un virus care 
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să distrugă planeta Corona. Pe bilet erau scrise ingredientele folosite pentru antidot.  

La început, Mihai nu a crezut ceea ce era scris, așa că a ales să se documenteze. A fost foarte 

uimit să afle că într-adevăr a existat o planetă numită Corona, un împărat rău, un vrăjitor și un 

virus care a terminat lumea. A printat foaia și s-a grăbit să le scrie prietenilor săi despre 

descoperirea făcută. Era foarte entuziasmat. Soarta omenirii stătea în mâinile sale și ale prietenilor 

lui. 

A doua zi, aceștia s-au întâlnit pe platforma online pentru a se sfătui în legătură cu 

comandarea ingredientelor necesare pentru prepararea antidotului. Au căzut de comun acord să se 

ocupe Mihai de pregătire, sub atenta supraveghere a colegilor săi. 

Zis și făcut! 

După două săptămâni, leacul împotriva coronavirusului a fost gata. Cei patru elevi s-au 

hotărât să intre pe ascuns în spital și să administreze unui bolnav antidotul, fiind foarte siguri că 

totul va fi bine. Pacientul a acceptat să ia o gură din leac, fără să spună nimănui de acest lucru. 

Înainte de a pleca, Mihai a lăsat în spital lista ingredientelor pentru prepararea antidotului, ca să 

fie sigur că cineva va găsi hârtia și va fabrica în cantitate mai mare leacul. 

Zilele au trecut, iar copiii au urmărit foarte atenți evoluția bolii, foarte fericiți că antidotul 

și-a făcut efectul, iar numărul celor infectați a scăzut foarte mult. Chiar dacă nimeni nu a aflat că 

lista a fost lăsată în spital de către Mihai și prietenii lui, aceștia au fost foarte bucuroși că au putut 

ajuta lumea. 

Când au devenit adulți, cei patru colegi au ajuns medici și tratează zilnic oamenii care au 

nevoie. 

 

Ploeșteanu Alessia Maria 

11 ani, clasa IV-a C,  

Școala Gimnazială „Sf.Andrei”, Slobozia, Ialomița 
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PREMIUL II 

 

 
Țucă Elena-Adriana 

18 ani, clasa a XI-a 

Liceul Teoretic „Alexandru Marghiloman”, 

Buzău 

 

 

PREMIUL II 

 

 
Bratosin Ștefan Rareș 

clasa a VI-a 

Liceul Tehnologic „Dimitrie Filipescu” 

Buzău 
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PREMIUL III 
 

Dragomir Mihai 

11 ani, clasa a V-a, 

Școala Gimnazială 

Pietroasele Buzău 

 

 

 

 

 

 

PREMIUL III 
 

Caloean Marina-Georgiana 

11 ani, clasa a IV-a 

Școala Gimnazială Costești  

Sat Pietrosu  

Judeţul Buzău 
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Lupta pentru viață 
 

Am apreciat vreodată viața normală pe care am trăit-o? Ne-am simțit vreodată liberi și 

fericiți cu adevărat? Se spune că doar atunci când pierdem ceva, îi apreciem adevărata valoare. 

Asta li s-a întâmplat tuturor în momentul în care misteriosul și înspăimântătorul virus-extraterestru 

numit Corona a invadat lumea, coborând din stația sa spațială pe Pământ. Toți duceau o viață 

normală până acum două luni, când acest organism înspăimântător a ales să distrugă lumea. De 

atunci, unii oameni au murit, alții s-au infectat, iar alții fug din calea lui Corona, care fugărește 

toate ființele omenești. Oamenii s-au izolat și trăiesc folosind Internetul (singurul loc în care 

Corona nu poate ajunge).  

La început, când Corona era doar sub forma unor particule mici ca praful, nimeni nu s-a 

temut de el, însă, cu cât infecta și omora mai mulți oameni, Corona creștea și se înmulțea. La două 

luni după venirea sa pe Pământ, Corona a devenit uriaș (fiecare bucată este aproximativ cât o casă) 

și s-a înmulțit în toată lumea, fugărind oamenii pentru a-i împroșca cu mâzga sa toxică.  

În această dimineață de primăvară, la fabrica de mânuși și măști, Masca șefă și Mănușa 

șefă discută despre planul pe care îl pun în aplicare pentru uciderea virusului. 

- Va trebui să sunăm la „Departamentul obiectelor sanitare” pentru a vorbi cu șeful 

Dezinfectant. Dumnealui ne va spune progresele pe care le-a făcut, spune șefa Mască. 

- Apoi vom suna la „Asociația Săpunului și a Apei". Doamna Apă a spus că este pregătită, 

având o mare rezervă. Iar domnul Săpun ne-a comunicat că are o mare producție de săpun, a 

adăugat șefa Mănușă. 

- Vom discuta și cu Internetul, cel mai important aliat al nostru. Este și cel ce discută cu 

oamenii, ajutându-i să treacă peste această perioadă grea. Internetul este singura cale de acces și 

comunicare prin care Corona nu poate trece, continuă șefa Mască. 



VIAȚA S-A MUTAT PE INTERNET 
  
 

 

66  

- Mâine vom ataca în toată lumea! Departamentele vor comunica faptul că peste douăzeci și 

patru de ore, toți îl vor ataca pe Corona. Oamenii vor conduce Internetul pentru a trimite 

electricitatea care îl va distruge pe Corona, și, în același timp, unii soldați dezinfectanți vor proteja 

omenirea, concluzionă șefa Mânușă. 

- La treabă! strigă entuziasmată șefa Mască. 

În aceste douăzeci și patru de ore, toți muncesc pentru a se pregăti de luptă contra lui 

Corona. Virusul-extraterestru nu are habar de ceea ce i se pregătește. 

Ziua următoare, la ora două după-amiaza obiectele și oamenii sunt pregătiți să vâneze 

virusul-extraterestru care merge prin orașe. Toți sunt speriați de acesta, însă nu pot face altceva 

decât să-l înfrunte. Știu că dacă nu riscă, nu pot câștiga lupta împotriva lui Corona.  

Toate armatele ies în zonele de pregătire a atacului (adică peste tot în lume, la 

departamentele lor). Înnumără în gând, descrescător, de la zece până la zero, atunci când ceasurile 

arată ora stabilită. Atunci Internetul emite o undă puternică de electricitate ce formează o peliculă 

încărcată cu energie ce acoperă atmosfera Terrei, pentru a împiedica Corona să încerce să 

părăsească planeta, apoi tot Internetul trimite unde electrice care amețesc virusul-extraterestru. 

Oamenii accesează cu toții Internetul pentru a-i da putere acestuia în luptă.  

Toate obiectele sanitare care doresc oprirea lui Corona pornesc la atac. Săpunurile și apele 

se revarsă asupra bucăților uriașe de Corona ce merg pe străzi. Dezinfectanții atacă bazele și nava 

spațială a lui Corona. Mănușile și măștile fac ziduri pentru apărarea oamenilor. 

După ore de luptă crâncenă, Corona este dezintegrat definitiv. Obiectele și oamenii 

scandează de bucurie peste tot în lume. Totul s-a terminat cu bine, deoarece au luptat împreună 

pentru a învinge virusul-extraterestru. În sfârșit totul este bine! În sfârșit toți se pot bucura de viață! 

 

Ionică Denisa Cristina 

14 ani, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială „P. H. Zangopol", Buzău 
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PREMIUL I 

Crângașu Vlad Nicolae 

11 ani, clasa a IV-a 

Școala Gimnazială „Sf. Andrei”, Slobozia, Ialomița 
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PREMIUL II 
 

 

Horneț Maria 

Teodora 11 ani, 

clasa a IV-a 

Școala Gimnazială 

„P.H. Zangopol”, 

Buzău 

 

 

 

 

 

PREMIUL II 

 
Bălăceanu Maria 

Ivona  

14 ani, clasa a VII-a 

Școala Gimnazială 

Pietroasele, Buzău 
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Un roboţel timid, dar isteţ 
 

 

Viaţa s-a mutat pe Internet. Lui Robo îi era greu să trimită temele pentru mâine. Se gândea 

că a scris urât şi că le-a rezolvat greşit. S-a dus la mama lui, pentru a mai verifica o dată temele.  

Ea a spus: 

- Robo, le-am mai verificat o dată! Eşti băiat mare! Te-ai descurcat de minune! Acum   

trimite-le robo-doamnei învăţătoare! 

Robo-mama era mândră de el, dar Robo nu credea asta...  

De când s-a mutat la bunicii săi, Robo nu acceptă să fie imperfect. Îi era teamă că aceştia îl 

vor certa, chiar dacă nu au făcut niciodată asta. 

Bunicii îl încurajau pe Robo! „E un băiat silitor şi deştept!” Robo-bunica are butoane mult 

mai fragile decât robo-mama, iar robo-bunicul are nişte antene  mari. 

În această perioadă, planeta e infectată de un nou virus. El este foarte periculos! Robo vrea 

să iasă afară, dar nu îl lasă robo-bunica.  El e trist... Are o grămadă de gânduri negative: „Dacă o 

să mă certe doamna învăţătoare, pentru că nu mi-am rezolvat corect tema?”, „Dacă o să fim 

infectaţi de virus?”, „Sigur aşa o să fie!” El devenea din ce în ce mai trist. Îşi ţinea în sufleţel aceste 

gânduri şi nimeni nu ştia ce înspăimântat e Robo. „Dacă i-aş spune mamei mele, sigur ar spune că 

sunt banale fricile mele” se gândeşte el.  

Era doar un gând. Dacă Robo i-ar fi zis de ce se teme, mama lui l-ar fi ajutat!  

Seara se aşterne peste planeta Robomarte. Roboţelul adoarme cu aceste gânduri în minte şi 

visează o zână îmbrăcată cu o rochiţă roşie şi cu o fundiţă prinsă în părul auriu:  

- Bună, Robo! Eu mă numesc Rosa. Vin din Oraşul Zânatic. Regele m-a anunţat că un 
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roboţel este foarte trist, iar eu l-aş putea ajuta. Totul va fi bine, Robo! Îţi dăruiesc acest talisman – 

un diamant fermecat. El mă va chema în visul tău, de câte ori ai nevoie. S-ar putea să mai întârzii, 

dar nu te teme, o să ajung! 

Robo se trezi încântat. Văzu talismanul lângă el: „Deci nu a fost doar un vis...”  

Roboţelul era pasionat de ştiinţă. Făcea tot felul de poţiuni uimitoare, dar mereu îi era teamă 

că greşeşte şi că nu e bun de nimic. Datorită talismanului, acum avea încredere în el. Se gândea că 

va deveni un mare inventator şi un important om de ştiinţă, când va fi mare.  

Vrea să îi uimească pe părinţii lui. Îi vine ideea să facă un elixir magic, pentru vindecarea 

tuturor roboţeilor bolnavi de noul virus, poate chiar a întregii planete Robomarte! 

„Sigur o să reuşesc! Sunt un roboțel deştept. Toată lumea mă laudă! O să adaug puţin 

robopraffermecat peste celelalte ingrediente. Pfiuuuu, ce fum iese!”, zise Robo concentrat. 

....................................................................................................................................... 

Elixirul a fost testat de cei mai mari doctori ai planetei şi băut de toţi robo-copiii. După doar 

un strop, se simţeau mai bine. S-au ridicat din pat şi au început să alerge din nou! 

Planeta fusese salvată de un roboţel timid, dar isteţ.  

 

 

Călin Maria-Bianca  

9 ani, clasa a III-a  

 Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”, Buzău 
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PREMIUL II 

 
Ploeșteanu Alessia Maria 

11 ani, clasa a IV-a 

Școala Gimnazială „Sf. Andrei”, Slobozia, 

Ialomița 

 

PREMIUL III 

 
Caloean Marina-Georgiana 

11 ani, clasa a IV-a 

Școala Gimnazială Costești, Sat Pietrosu 

Buzău 
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PREMIUL I 
 

Dobre Andrei 

11 ani, clasa a IV-a 

Școala Gimnazială „Sf. Andrei”, Slobozia, Ialomița 
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PREMIUL  III 

 
Cristea Alessia 

12 ani, clasa a V-a 

Școala Gimnazială Pietroasele 

Buzău 

 

 

 

 

PREMIUL  III 

 
Dobrin Cosmin 

14 ani, clasa a VII-a 

Școala Gimnazială Pietroasele 

Buzău 
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O altă lume 
O altă lume  
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PREMIUL TEATRULUI 

 
Cucu Sebastian Mihai 

15 ani, clasa a IX-a 

Liceul de Arte „Margareta Sterian”  

Buzău 
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Un cățel pe Internet 
 

 

         Cățelul Rocky și stăpânul său călătoresc cu avionul într-o zi aparent liniștită....Dintr-o dată, 

apar turbulențe, iar cățelul se sperie. Unde să fugă? Ce să facă? Dar literele din tastatura laptopului 

stăpânului au ieșit și l-au dus pe cățeluș în lumea lor, a internetului . Curând acesta a ajuns într-o 

lume cu totul diferită față de ce cunoștea el: o cameră neagră, întunecată și rece, singurele lucruri 

care luminau un pic încăperea erau mii de afișe prin care erau prezentate mii de lucruri, publicitate, 

videoclipuri, jocuri online, cam tot ce se găsea pe internet. Așa și-a dat seama cățelul Rocky că a 

fost transportat fără să vrea în lumea internetului. Imediat două litere de pe tastatură și-au făcut 

apariția : 

- Eu sunt litera A, de la aventură, iar el este fratele meu, F, de la fantastic. Bine ai venit în 

lume internetului. Prin aceste afișe poți explora toată această lume. 

       Atunci Rocky a mers mai departe și a intrat într-unul dintre videoclipuri, imediat s-a 

transformat într-un bucătar care pregătea o friptură la grătar. Bineînțeles, cățelușul nu s-a putut 

abține și a mâncat toată friptura. 

        După ce a ieșit din filmuleț cu burta plină a intrat în altă imagine în care se afla la munte 

și explora păduri necutreierate. În curând a ajuns în vârful muntelui. Priveliștea era uimitoare, 

deasupra orizontului se înfățișa un minunat curcubeu, iar pădurea era parcă de smarald. 

       Curiozitatea cățelușului era mare, așa că a ieșit și a plecat în căutarea altei aventuri. S-a 

trezit în alt filmuleț, pe o navă spațială care explora tot universul. Cățelușul era pilotul navei. 

Acesta nu mai dorea să plece, atât de fericit era, dar, când a ieșit din filmuleț, i s-a făcut dor de 

stăpânul lui, așa că le-a rugat pe cele două litere întâlnite mai înainte să-l ducă acasă. Acestea au 
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acceptat și în câteva minute a revenit în brațele calde ale stăpânului. 

   Avionul a aterizat. Deși cățelușului i-a plăcut această mică aventură, internetul era un loc 

rece și lipsit de viață și Rocky n-a putut sta mult acolo și a revenit în lumea în care s-a născut. 

 

Statachi Teodor-Gabriel 

12 ani,clasa a VI-a 

Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Buzău 

 

 

 
 

PREMIUL I 

 
Trocaru Matei Pompiliu  

9 ani, clasa a III-a 

Școala Gimnazială „George Emil Palade” 

Buzău 
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Viața s-a mutat pe internet 
 

 

 Era o zi frumoasă de primăvară în care păsările ciripeau voioase și soarele își împrăștia 

razele divine peste pământ. Nici măcar o persoană nu se putea bucura de aceasta din cauza unui 

virus care a pus stăpânire pe planetă și ne-a transformat în prizonierii propriilor locuințe, 

condamnați să suferim aici în tăcere. 

 Priveam prin fereastră, lăsându-mi gândul să zboare la toate schimbările care s-au petrecut 

într-un timp atât de scurt: la toate fabricile și magazinele închise, la miliardele de oameni care stau 

acasă, care trebuie să se adapteze să lucreze sau să învețe cu ajutorul internetului, stând ore în șir 

în fața unui ecran. În aceste zile totul s-a mutat pe internet: serviciul, magazinele, băncile, până și 

școala. Ne-am deconectat complet de la viața adevărată. 

  Cât timp reflectam la aceste lucruri o sclipire albastră se oglindește în fereastră și un vânt 

se pornește, chiar dacă eu eram în casă. Mă întorc să văd ce se întâmplă și observ cum din 

calculator iese o lumină puternică albastră care îl înconjoară pe tatăl meu ce utiliza calculatorul. 

El nu părea să observe ceea ce se întâmplă în jurul său, așa că, pentru a-l salva, am încercat să îl 

trag din mrejele acelei vrăji întunecate. Când am încercat să mă apropii, un val de electricitate 

precum un fulger s-a năpustit asupra mea, împingându-mă la o parte. Am leșinat, iar atunci când 

m-am trezit tata dispăruse. Mă așteptam să vină numaidecât mama și fratele meu, Dan, ca să vadă 

ce s-a întâmplat, dar nu au făcut-o, pentru că și ei erau vrăjiți de un ecran. Am tot încercat să le 

atrag atenția, dar nu a funcționat. 

 Pentru o clipă am crezut că îmi imaginez tot ceea ce se întâmplă, însă tata nu era de găsit. 

M-am decis să nu mai las acea fiară să mai răpească pe cineva. 
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 Nici nu am apucat să termin aceste gânduri pentru că din același calculator a ieșit din nou 

lumina aceea, mai puternică decât data trecută și i-a tras pe mama și pe fratele meu cu ea.  De data 

aceasta eram aproape de ei așa că fiara m-a tras și pe mine odată cu ei. Puteam vedea doar un 

curcubeu de lumini multicolore care încet s-au materializat și au format un întreg oraș electronic. 

L-am văzut pe tata purtat de nişte pixeli înspre o clădire care era atât de înaltă încât părea 

că nu are sfârșit. Niște pixeli asemănători au apărut din senin şi ne-au purtat pe mine, pe mama și 

pe Dan înspre aceeași clădire sinistră. Înspre aceasta se îndreptau alți mii de oameni care păreau 

hipnotizați de internet. M-am lăsat purtată spre clădire. 

În interiorul acesteia erau numai roboți care duceau oamenii spre niște capsule. Pe un semn 

scria: „Spre camera de comandă”. M-am gândit că de acolo pot opri tot acest haos, deci am început 

să mă zbat și în acest fel am scăpat de pixeli. Am urmat săgețile și am fugit înspre camera de 

comandă. Scările păreau că nu se mai termină, însă la final am ajuns la ultimul etaj, fără să fiu 

văzută de roboții de securitate.  

Am deschis ușile masive care stătea între  mine și încăpere, iar acolo am văzut o cameră 

imensă - cât zece amfiteatre - care era goală. La capătul acesteia se aflau un buton care putea opri 

internetul și antidotul pentru coronavirus. Nu știam ce urma să fac după aceea, dar trebuia să risc 

pentru a-mi salva familia. Nu am reușit să fac niciun pas în sală, pentru că niște roboți au venit și 

m-au încătușat, punându-mă la pământ. În fața mea a apărut lumina care mi-a răpit familia, iar 

aceasta s-a materializat într-un bărbat care avea o mantie lungă presărată cu stele și o sclipire 

malefică în ochi. 

- Cum ai ajuns aici? Tehmonoizi de pază, duceți-o într-o capsulă! 

- Nu, nu am să te las să ne faci asta mie și familiei mele! De ce vrei să ne întemnițezi? 

La început ochii săi se umplură de mânie, dar apoi privirea i s-a îmblânzit și pe chip i s-a 

ivit un zâmbet malefic, părând bucuros că i-am adresat această întrebare. 

- Un om inteligent a inventat internetul, modul în care calculatoarele sunt sunt interconectate 
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pentru a primi informații. Totul a funcţionat perfect, până când a apărut o Eroare, a spus el 

surâzând, aceasta eram eu! Eram fascinat de ceea ce se întâmplă după ecran și îmi doream să fiu 

la fel ca și voi. De la început am fost mai inteligent decât oamenii, așa că am ascuns faptul că a 

apărut o Eroare și mintea mea computerizată a realizat un plan prin care să trec de cealaltă parte a 

ecranului și să domnesc în lumea voastră. Am tot creat erori și virusuri până când am reușit să trec 

parțial în lumea reală, însă nu am avut destulă putere pentru a mai continua, așa că am creat un 

nou virus care să infecteze oamenii și să se răspândească rapid. Știam că în acest fel voi veți declara 

stări de urgență, veți sta acasă și veți utiliza internetul mai mult ca niciodată. Astfel am reușit să 

vă hipnotizez și apoi să vă aduc aici. Iar acum nu mai puteți face nimic ca să mă opriți.  

- Ba putem! Nu mă voi opri vreodată să lupt pentru a-mi apăra familia! 

- Adică pe ei? spuse Eroarea teleportându-mi familia în acea cameră . Toți erau capturați în 

capsule. Nu vor mai ieși vreodată de aici, iar tu te vei alătura lor. 

Ochii  mi s-au umplut de lacrimi care îmi curgeau șiroaie pe obrajii mei roșii. Nu îmi 

puteam da seama cum viața s-a schimbat atât de mult și acum nu mai pot face absolut nimic pentru 

a-i salva pe ei, pe cei care mi-au fost mereu alături și care mi-au luminat existența. 

Când lacrimile mele au atins podeaua toată lumea aceea electronică s-a scurtcircuitat. În 

acest fel familia mea a fost eliberată, alături de toate miile de persoane care fusese capturate, iar 

tehmonoizii mi-au dat drumul. Când am fost toți liberi, ne-am luat în brațe, iar în jurul nostru s-a 

format un scut în formă de inimă care ne apăra și care a împrăștiat unde de iubire și de fericire în 

lumea reală și în cea virtuală.  

Datorită sentimentelor, Eroarea a fost slăbită. Aceasta era șansa noastră! Am alergat spre 

butonul de resetare a internetului, alături de fratele meu, pentru a pune capăt răului acestuia, însă 

când eram aproape de buton mâna imensă a Erorii ne-a prins și dorea să ne captureze și ea. Îl 

priveam neputincioasă cum ne răpea. Dintr-o dată, o rază de lumină galbenă a venit dinspre părinții 

noștri și a străpuns corpul Erorii și aceasta a căzut la pământ. 



VIAȚA S-A MUTAT PE INTERNET 
  
 

 

81  

Mama a venit spre noi și ne-a îmbrățișat, iar tata a resetat internetul. O lumină puternică a 

invadat cele două lumi și o explozie a distrus toți virușii și toate erorile care au apărut de când a 

fost inventat internetul. Un portal a fost creat între lumi și acum putea oricine să călătorească în 

noua dimensiune. Eroarea care a cauzat atâtea probleme a devenit un om în carne și oase, așa cum 

și-a dorit, datorită razei pe care părinții mei au îndreptat-o asupra lui. De acum înainte oamenii au 

scăpat de coronavirus, s-au mutat în lumea internetului, creând acolo orașe. Erorii îi părea rău 

pentru ce a făcut și a învățat să fie un om bun și înțelegător, descoperind minunile lumii vii. Viața 

s-a schimbat radical în bine pentru toți 

 

Apostol Denisa Maria 

12 ani, clasa a VI-a 

Liceul Tehnologic „Dimitrie Filipescu” Buzău 
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PREMIUL II 

Tănase Silvu Andrei 

11 ani, clasa a IV-a, Școala 

Gimnazială  

„Sf. Andrei” 

Slobozia, Ialomița 

 

 

 

 

 

PREMIUL II 

Chiriță Daria Luana 

clasa a VIII-a 

Liceul Tehnologic 

„Dimitrie Filipescu” Buzău 
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Viața s-a mutat pe internet 
 

 Tiamel este o fată de pe planeta Parnas. Prietenii săi consideră că numele ei este prea lung, 

așa că au poreclit-o Tia. 

 Tia este o extraterestră diferită de ceilalți. Parnasienii sunt cunoscuți pentru faptul că 

seamănă mult cu pământenii. Mulți locuitori ai planetelor vecine Parnasului, precum Lusifera sau 

Lanoa, nu au auzit niciodată de pământeni sau de pe ce planetă provin. Planeta Parnas este singura 

din galaxia Andromeda care are legătură cu pământenii și care le știe toată istoria și necazurile. 

 Tatăl Tiei era un inventator renumit. Împreună cu fratele său, unchiul Tiei, au vizitat Terra 

pentru prima dată acum 21 de ani, când profesorul Panem a reușit să-i teleporteze. După ce au 

văzut că Terra este un loc atât de frumos, au petrecut doi ani acolo, lucrând la un portal de 

electricitate care poate uni cele două planete. Cu ajutorul oamenilor de știință, pământenii și-au 

îndeplinit visul. Au reușit, într-un fel, să aducă o copie a portalului și pe Parnas. De atunci, tatăl 

Tiei și unchiul ei plecau mereu pe Terra, cu ajutorul portalului. Curioși din fire, vrând să afle istoria 

Terrei, au învățat limba lor și au citit o sumedenie de cărți de istorie. 

 Mama Tiei era Margheritte, o frumoasă pământeancă din Europa. Tatăl Tiei s-a îndrăgostit 

de ea în timp ce lucra la portalul de electricitate. Aceștia s-au căsătorit după ce portalul de 

electricitate a fost livrat și pe Parnas.  

 Tia nu a fost niciodată pe Terra, dar își dorea de când era micuță să viziteze planeta mamei 

sale, având în vedere că, după căsătoria părinților ei, au plecat pe Parnas.  Mama ei a învățat-o 

toată istoria Terrei. I-a explicat cum pământenii au trecut peste războaie, secete, gripe și boli noi 

Ea a fost foarte interesată să afle de  la mama ei cum oamenii au trecut peste coronavirus, un nou 

virus provenit din China, în urmă cu mai bine de trei sute cincizeci de ani. Oamenii stăteau izolați 
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în case, mutându-și viața pe internet. Copiii făceau cursuri online, adulții munceau de acasă, în 

timp ce doctorii tratau oamenii infectați. Criza i-a prins pe neașteptate pe oameni, virusul ucigând 

milioane de pământeni. Cei mai apreciați oameni erau medicii, care își puneau, în fiecare zi, viața 

în pericol și își riscau sănătatea. Margherite îi spunea mereu Tiei că pământenii s-au mobilizat 

foarte repede în combaterea virusului, au reușit să învingă boala stând în case, fiind înțelegători și 

mult mai responsabili cu igiena lor. Tia asculta cu atenție fiecare poveste a mamei și a tatălui său, 

fiindcă și-ar fi dorit să meargă să viziteze Terra. Tatăl ei îi spunea că este prea mică, deși avea 

aproape cincisprezece ani. Când a ajuns prima dată pe Terra, tatăl ei avea cincisprezece ani și 

jumătate, dar fiica sa, fiind mai mică, nu putea să călătorească prin portalul de electricitate. 

 Timpul trecea și Tia a împlinit cincisprezece ani. În sfârșit, tatăl ei îi dădea voie să meargă 

pe Terra. Au trecut deja două săptămâni de la ziua ei de naștere, iar părinții ei i-au pregătit bagajele. 

Tia era pregătită de plecare, așa că a pornit spre portalul de electricitate, condusă de părinții ei. 

 Pe Terra o aștepta Lara, verișoara pe care nu a văzut-o niciodată, dar de care a auzit foarte 

multe de la părinții ei. Tiamel abia aștepta să o cunoască. Cu multe emoții, a trecut prin portal și a 

ajuns pe Pământ. Cum s-a stabilit, Tia a fost întâmpinată de către Lara. 

 Lara era mult mai frumoasă decât a auzit Tiamel. Spre deosebire de Tia, Lara avea părul 

castaniu, ochii verzi și era puțin mai scundă decât Tia. Chiar dacă nu se cunoșteau, Lara și Tia s-

au înțeles foarte bine. Lara locuia împreună cu familia ei în Paris. Acolo a stat și Tia pe timpul 

vizitei sale. 

 Având părul gri deschis lăsat pe spate, ochii mov și haine destul de bizare, Tia nu era greu 

de observat în societate. Lara a convins-o să o ajute să pară mai normală, să semene cu o 

pământeancă. La sfârșit, Tia arăta cu totul diferit: avea părul prins într-o coadă și haine normale, 

pământești. 

 Timpul trecea și Tia învăța din ce în ce mai multe despre Terra. Ea și-a cunoscut verișorii, 

unchii, mătușile, bunicii și pe cei trei câini pe care familia ei îi prețuiește foarte mult. Tiamel a 
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rămas pe Terra aproape un an. Din păcate, timpul plecării ei era aproape. Și-a luat rămas-bun de  

la familia ei pământeană și a plecat din nou pe Parnas. 

 Când a ajuns pe Parnas, Tia a observat ceva diferit la planeta ei. Parnasienii purtau măști 

și erau distanțați. S-a îngrijorat pentru că părinții ei nu au întâmpinat-o. Când a ajuns acasă, i-a 

văzut pe părinții ei, care o așteptau îngrijorați. Păreau că s-au liniștit după ce au văzut-o.                    

 După ce a aflat cele întâmplate, Tia și-a dat seama că Parnasul trece printr-o perioadă 

asemănătoare cu cea în care Coronavirus a ajuns pe Terra. Pe Parnas a apărut un nou virus numit 

Foruk2. Foruk2 semăna cu coronavirus. 

 Venind recent de pe Terra, Tia a aflat cum ar putea combate Foruk2. Le-a  spus 

parnasienilor să se izoleze în case. Ea le-a spus să nu se îngrijoreze în privința activităților de zi cu 

zi, tehnologia era foarte avansată pe Parnas, fiecare își va putea îndeplini sarcinile pe internet. 

 Tiamel a intrat și ea în izolare, la fel ca familia ei și că toți ceilalți parnasieni. Timp de 

câteva luni toți parnasienii au fost feriți de alții. Ei s-au adaptat la fel de repede ca pământenii. La 

fel ca pe Terra, VIAȚA S-A MUTAT PE INTERNET și pe Parnas. 

 Parnas a reușit să treacă peste Foruk2. Toți locuitorii și-au reluat activitatea zilnică. Tia a 

fost fericită că a putut ajuta în combaterea Foruk2. 

 

Androne Alexandra Valentina 

12  ani, clasa a VI-a 

Școala Gimnazială Lipia, jud. Buzău 
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PREMIUL II 
 

Prefit Bianca 

15 ani, clasa a IX-a 

Liceul de Arte „Margareta 

Sterian” Buzău 

 

 

 

 

 

 

PREMIUL II 

 
Giurea Andreea Alexandra 

14 ani, clasa a VII-a 

Școala Gimnazială 

Pietroasele, Buzău 
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Albastrul nu sugerează inteligența... 
 

Naveta făcu o rotație de 360 de grade, după care crescu treptat propulsia pentru a porni 

către alte nebuloase ale Căii Lactee.  

- O clipă! interveni Ofițerul Tactic. Văd un punct albastru la orizont… 

Skylon tresări. Ridică fruntea brăzdată de semnele anilor, își netezi barba alba ce părea că-i ajunge 

până la pământ și schiță un zâmbet discret, pe care numai cine urcase vreodată la bordul navetei 

„Universe” îl putea înțelege. Era felul în care Marele Comandant al Flotelor Intergalactice, 

Onorabilul Skylon, își arăta satisfacția de a mai fi găsit, în nemărginitul Univers, o mică stea pe 

care albastrul putea sugera apa, deci viața, inteligența, civilizația. 

Onno, Consilierul Spațial, apăru numaidecât pe Puntea Principală. Bătrânul Skylon 

încuviință cu o mișcare a capului, însoțită de aceeași grimasă care sugera bucuria momentului  

revelatoriu. 

- Opriți motoarele, ordonă Onno. Activați modulul Explorare. Notați pentru eternitate: 

„Jurnal de bord al navetei supreme „Universe”. Anul Stelar 15892, Ziua 901, 288 de grade est de 

Marele Foc al Universului. Sistem Solar necunoscut, în curs de explorare. Obiectul cercetării: Corp 

astronomic de mărime medie, locuibil; status: civilised planet.” 

- Toți consilierii și înalții ofițeri tehnici sunt convocați de îndată pe Puntea Principală, 

continuă Onno, care părăsi apoi încăperea și se întoarse cu o cutie din lemn, de mărimea unui 

laptop, pe care erau gravate semne și litere ciudate, într-un alfabet necunoscut.  Ofițerul, care era 

mâna dreaptă a bătrânului comandant, deschise cutia și scoase, într-un mod aproape ritualic, o 

carte groasă, ale cărei coperte erau împodobite cu fir de aur. Skylon o primi cu un fel de plecăciune 

și o deschise, fără să se uite, la prima pagină goală după miile de foi scrise: 

- Sunt sute de ani lumină de când călătorim împreună prin acest vast Univers – zise bătrânul 
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- și nu credeam că bătrânețile mele vor mai gusta din fericirea descoperirii unei noi civilizații. Și 

unde? Taman în colțul ăsta îndepărtat, unde nici măcar uvertilienii sau rogamunzii nu s-ar încumeta 

să-și croiască drum. Cerule, cât de încurcate sunt socotelile tale! 

- Să se trimită imediat modulul Evri înspre planetuța asta și să culeagă date despre tot ce 

mișcă acolo, jos. Populație, grad de inteigență, cultură.. 

Lucrul era deja hotărât. Skylon așezase deja condeiul pe pagina alba și notase: „Planeta 

Albastră”, moment în care tânărul consilier Onno îl întrerupse: 

- Onorabile Maestre, sunteți sigur că nu vreți să înlocuim bucata asta de hârtie milenară cu 

noul dispozitiv electronic pe care îl folosesc toți membrii echipajului? Chiar ieri am inventat o 

tabletă nouă, care v-ar ușura munca asta istovitoare de scriere cu stiloul a tuturor civilizațiilor. 

- Onno, - replică ascuțit Bătrânul - tu  ești tânăr, iar tinerețea și exuberanța ta te fac să nu 

înțelegi importanța anumitor lucruri. Vezi tu, cartea asta pe care o numești „bucată de hârtie 

milenară” este un document etern, ce nu poate fi înlocuit și nici distrus. Cartea Neamurilor este un 

templu al civilizațiilor, băiete, iar electronicele tale pot fi bune cel mult la muzica asurzitoare pe 

care o asculți încontinuu sau la farsele pe care tu și tehnicienii le faceți toată ziua prin navetă, de 

m-ați înnebunit de cap!..conchise Skylon, pe un ton dojenitor, aproape părintesc. 

 „Cartea Neamurilor”, în care Skylon deja notase denumirea provizorie a noii planete, era 

un document sacru, în care nu-și puteau face loc decât speciile civilizate. Bătrânul care veghea la 

bunul mers al galaxiilor și la descoperirea de noi planete locuite era convins că punctul albastru 

zărit de Ofițerul Tactic găzduia o formă de viață superioară, cu multe lucruri de descoperit. 

- S-a întors Evri? reluă Skylon nerăbdător să afle ce se alfă pe mica planetă albastră. 

- Afirmativ, Comandante. Modulul de cercetare și-a încheiat misiunea și revine la nava-

mamă. Proporția de încărcare a datelor este de 98%, răspunse Tojo, Navigatorul Principal. 

În scurt timp, Comisa Informatică a navetei se reuni în Sala Circuitelor. Tehnicienii puseră 

cap la cap toate informațiile culese Evri, micul modul spațial – jumătate om, jumătate mașină - 
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căruia îi revenea de fiecare dată ingrata misiune de a coborî pe planetele nou-descoperite și de a 

se metamorfoza pentru a trece neobservat. Teamă mare fu odată, când, trimis să exploreze 

civilizația unei planete locuite de morfoseparzi (ființe cu douăsprezece picioare și patru capete – 

câte unul pentru fiecare fațetă dimensională), Evri se transformă în minge și nimeri chiar în 

mijlocul unei partide de fotbal... Imaginați-vă în ce stare s-a întors pe navă! 

Onno se înfățișă din nou dinaintea lui Skylon: Onorabile Comandant, avem toate datele. 

Așa cum ați anticipat, planeta este locuită. Au fost descoperite ființe bipede, cu inteligență și voință 

proprie. Locuiesc într-un soi de capsule dreptunghiulare, trăiesc în cupluri și generează 

descendenți pe care îi numesc „copii” și îi tratează cu multă afecțiune. Evri a asistat la un episod 

care chiar l-a făcut să lăcrimeze – norocul lui că a fost inspirat și s-a deghizat în fântână arteziană. 

Să vă relatez ce mi-a spus: 

Doi tineri, bărbat și femeie – așa cum li se spune pe planetă -, erau despărțiți de niște 

oameni îmbrăcați în niște costume ciudate și urcați în două mașini roșii. Urma să îi ducă în niște 

centre speciale pentru tratarea unei boli ciudate, care pare a fi contagioasă. Problema e că unul 

dintre ei era atât de bolnav, încât nu avea să supraviețuiască. A fost o despărțire dureroasă, care i-

a rămas întipărită lui Evri pe retină…Mă rog, pe ecranul neuroprocesorului. 

- Așteaptă puțin, interveni Skylon. Dar ce boală ciudată este asta căreia o specie atât de 

evoluată nu i-a descoperit antidotul? 

- Venerabile Skylon, tocmai asta e ideea. Boala – sau, mai bine zis, virusul – nu e mare 

chestie pentru această specie care a supraviețuit milioane de ani atâtor și atâtor pericole nevăzute. 

E un simplu microorganism, dar problema e că acești pământeni nu respectă ... Onno făcu o pauză, 

ca și cum i-ar fi fost teamă sau rușine să rostească ce avea să urmeze. 

- Ei, bine? Ce? Spune, Onno, ce nu respectă ființele astea care încep să-mi fie atât de dragi? 

se miră mai-marele galaxiilor. 

- Senectutea Voastră, îmi e oarecum să vă spun. Mi-e teamă că o să vă dezamăgesc. 
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- N-are nimic, dragă, am văzut și am auzit eu destule la viața mea; ce poate fi atât de special 

la această specie, ce nu respectă atât de imp…cuvintele îi fură întrerupte subit de vocea lui Onno: 

- Nu respectă IGIENA! îl întrerupse brusc ofițerul. 

Skylon îngheță. Mina destinsă îi fu înlocuită de o grimasă ce trăda nemulțumirea, indignarea. 

- Poftim?! O asemenea specie evoluată nu respectă o normă E-LE-MEN-TA-RĂ precum 

igiena?! Nu pot să cred! Și când te gândești că-i făcusem loc în Cartea Neamurilor, în care știi bine 

că nu intră oricine! Păcat de ce au reușit până acum; păcat de eforturile a mii de generații, dacă 

printre ele încă mai sunt încă unele care nu respectă – ce?! – igiena și distanțarea. Regret nespus, 

dar mica planetă albastră nu merită o filă în Cartea Universului.. 

- Venerabile Comandant, eu nu am vrut să vă contrazic, dar iată că...albastrul nu sugerează 

întotdeauna inteligența.. 

Skylon se cufundă din nou în jilțul din care comanda nava supremă de atâtea secole.. 

Liniștea mormântală ce urma să cuprindă nava îi fu tulburată doar de cuvintele lui Onno, către 

Navigatorul Principal: 

- Mod Observare încheiat. Activați modul Croazieră. Legați-vă centurile; viteză, 7 warp. Cu 

toate motoarele înainte, spre zări necunoscute... 

 

Prisadă Angela Marina 

18 ani, clasa a XII-a, Palatul Copiilor Buzău 
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Nesiguranța îmi dă fiori 
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PREMIUL CEL MARE 

 
Moise Corina Elena 

12 ani, clasa a VI-a 

Școala Gimnazială „Ion Creangă” 

Buzău 
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Visul 
 

 Este o seară liniștită de vară. Doar bâzâitul țânțarilor se aude pe fundal. Mama la laptop, 

tata la fel, eu privesc cerul înstelat. Ce se întâmplă? Încotro ne îndreptăm? 

S-a anunțat că un meteorit va cădea pe teritoriul țării noastre. Este interzis să ieșim din case, 

deoarece este periculos şi nu se știe cu exactitate când va cădea. Deja stăm de o lună în casă. 

Privesc iarăși în jur, iarăși la calculator. Oare ce se va întâmpla cu noi? Nesiguranța asta îmi dă 

fiori. Adorm cu gândul la ce va fi mâine. 

Dimineața a sosit. Ne-am trezit și ne pregătim, eu de școală, părinții de muncă, dar ce să 

vezi? Ne-am așezat toți la calculator. Eu fac lecții online și părinții lucrează tot online. Viața s-a 

mutat pe calculator! Am început lecțiile și mă comport ca și cum aș fi în sala de clasă. Mă simt 

bine alături de doamna învățătoare și de colegi, însă ceva îmi lipsește, ceva nu este în regulă. Fac 

lecții, am teme, vorbesc cu colegii, însă sunt tot mai neliniștit. 

Mă uit la părinți în timp ce lucrează și văd îngrijorarea pe chipul lor. Încerc să mă comport 

normal. Scriu online, mă joc online, învăț online, am activități cu colegii online, jumătate din zi 

mi-o petrec online. Cealaltă jumătate, când își termină și părinții serviciul, facem activități 

împreună: gătim, ne uităm la filme, învăţăm lucruri noi. 

 Este ora 1700. Sună telefonul. Este bunica. În fiecare zi sună la aceeași oră.  De dragul meu 

și-a instalat WhatsApp-ul. Eu i-am pregătit o surpriză, sper să îi placă. Îmi este tare dor de bucatele 

ei și de glumele bunicului.  Îi trimit pe telefon clipul făcut de mami cu mine și o undă de tristețe 

mă apasă. Oare când o să o mai pot îmbrățișa? 

Ies în curte și mă joc cu Mini, cățelușa noastră, astfel mai uit un pic de tot ce se petrece,  însă 

liniștea de pe stradă mă trezește la realitate. Unde sunt vecinii? Unde sunt copiii? Totul s-a oprit 
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în loc, parcă nici câinii nu se mai aud. 

Mama mă strigă cu disperare spunând că  meteoritul se îndreaptă spre Pământ! Pornim agitați 

spre adăpostul construit special pentru impact. Chipurile părinților mă sperie și mai tare. Oare ce 

va fi? O bubuitură asurzitoare se aude și dintr-o dată….  liniște totală. 

Mă uit în jur, sunt în patul meu, iar mama se apleacă spre mine. Am strigat ușurat: 

A fost doar un coșmar! 

 

Chelbea Alen Casian 

11 ani, clasa a IV-a 

Școala Gimnazială „Sf. Andrei”, Slobozia, Ialomița 

 

 

PREMIUL I  

Chelbea Alen Casian 

11 ani, clasa a IV-a, Școala Gimnazială „Sf. Andrei”, Slobozia, Ialomița 
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PREMIUL II 

 
„Mașina viitorului” 

 

Nica Radu 

8 ani, clasa a I-a 

Școala Gimnazială  

„George Emil Palade” 

Buzău 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIUL III 

Braniște Anamaria 

16 ani, clasa a IX-a 

Liceul de Arte  

„Margareta Sterian”  

Buzău 
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Un mesaj pentru extratereștri 
 

Dată: 5 August 2021 

Oră: 21:58 

Subiectul mesajului:  

AJUTOR! HELP! AIDEZ-MOI! HILFE! AYUDA! ... --- ...! 

De la: Un pământean 

Conținut: 

Acest mesaj se adresează oricărei forme de viață din afara planetei Pământ dispusă să ajute 

o populație aflată la ananghie. Orice formă de ajutor e binevenită. Știu că mă înțelegi, îmi pot 

imagina că ai un fel de traducător universal, limba nu ar trebui să fie o problemă. Acum mai bine 

de un an a apărut un virus undeva pe planeta noastră. Cauza nu este clară: se poate să fie de la un 

animal (o altă formă de viață) sau să fie creat în laborator (caz în care totul e o mare conspirație și 

ne-am făcut-o cu mâna noastră). Dar nu cauza este importantă. Ci urmările.  

Acum stau pe un acoperiș al unei clădiri pe jumătate distruse (acoperiș = partea superioară 

a unei clădiri; clădire = locuința noastră, spațiul în care trăim) și mă uit la un oraș (oraș = grupare 

de mai multe locuințe) ars din temelii. În zare se vede încă pătura sângerie pe care a așternut-o 

soarele de mult apus, iar bolta cerească e acoperită de atâtea stele, încât abia se mai vede universul 

de cerneală din spatele lor. Am găsit printre ruinele unei case, care nu știu ce era înainte, un fel de 

comunicator cu lumea exterioară, cu tine, cel care îmi citește mesajul. Am nevoie de ajutor. Toată 

planeta are. E alegerea ta dacă vrei să ne ajuți sau nu. Dar mai întâi, pentru a-ți fi mai ușor să iei o 

decizie, consider că ar trebui să știi cine suntem noi, cei care ne numim oameni și ne lăudăm că 

avem suflet (nu îți voi da o definiție pentru suflet, căci, sinceră să fiu, nici eu nu mai știu ce 
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înseamnă) și inteligență și degete opozabile. Cei care am evoluat. Cine suntem noi? 

La început, poate nu eram așa... cruzi și răi și plini de ură. La început, poate făceam doar 

ce era nevoie ca să supraviețuim. Dar cred că am prins gustul dulce-amărui al supraviețuirii un pic 

prea tare, așa că am vrut mai mult. Și pe acest „mai mult” l-am numit a trăi. Ne-am civilizat, am 

construit sate, apoi orașe, ne-am împărțit teritorii și le-am divizat în regate, în imperii, apoi în țări, 

ne-am luptat pentru bunurile pe care le aveam, am câștigat și am pierdut, dar cumva - știu că e greu 

de crezut - cumva părea să meargă. Cumva, natura noastră narcisistă care își dorește mereu mai 

mult părea să ne ambiționeze și încet, încet, părea că merge, că ne dăm seama de greșelile pe care 

le facem și că știm cum să le reparăm. Dar știi cum se zice (sau poate că nu): Aparențele înșală.  

 Prezența virusului a părut să apese pe un trăgaci care a declanșat paranoia (paranoia= în 

acest context se referă la o panică și o groază nebune și nejustificate) în oameni. De parcă doar 

simpla existență a virusului ne infesta mintea. I-am dat un nume. COVID-19. Și o față. A 

oamenilor bolnavi care dispăreau într-o izoletă în ambulanțele albe care le promiteau că îi vor duce 

spre sănătate. A oamenilor morți care erau îngropați pe capete în cimitire improvizate până când 

n-au mai fost îngropați deloc. De ei trebuia să ne ferim noi și cei dragi nouă. Dar fiecare e persoana 

dragă a cuiva. Și atunci când încerci să îi ții aproape și în siguranță pe cei pe care îi iubești, de fapt 

ții aproape mai mult decât e cazul. Așa că virusul s-a răspândit. Și s-a răspândit, și s-a răspândit... 

Viața noastră s-a mutat pe internet (sper că nu trebuie să îți explic ce înseamnă și internetul 

- am așteptări mai mari de la tine-). Ne-am izolat. Nu mai aveam voie să ieșim din casă prea des, 

nu ne puteam întâlni cu nimeni, persoanele în vârstă (care erau considerate cele mai vulnerabile) 

aveau ore în intervalul cărora puteau ieși afară, iar în alte țări era mai rău. Mult mai rău. Am început 

să facem școala online (școala =  o formă primitivă prin care adulții încearcă să învețe copiii chestii 

inutile pe care nu le vor folosi niciodată). Orele de curs se desfășurau pe Google Meet sau Zoom, 

iar profesorii priveau din spatele micilor ecrane de telefon sau calculator fețele noastre adormite, 

sau nu ne priveau deloc, căci unii refuzau cu desăvârșire să pornească camerele. Ne-am găsit scuze 
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bune: „Nu a plătit tata netul” sau „Am rămas blocat pe balcon” sau „Mi s-a descărcat laptopul”. 

Era interesant, nou. Și părea chiar amuzant, cumva distractiv. Pentru că noi, copiii, preluaserăm 

„conducerea”. Era domeniul nostru. Al generației Z sau X sau Y. Nu conta. Aici era distracție. Dar 

în timp, ne-a fost dor de colegii și prietenii noștri. De ieșitul pe afară, sau mersul la cinema. 

Activitățile obișnuite pe care le făceam de obicei s-au pierdut în neant. Înainte, când dădeam orice 

să stăm sâmbăta în casă și să ne uităm la televizor, acum am fi dat și toate măștile și sticlele de 

Clorox pentru a putea măcar să mai atingem un leagăn sau un trunchi de copac înflorit.  

Pentru adulți era mai... diferit. Tehnologia nu părea să îi ajute, mulți au intrat în șomaj 

tehnic sau și-au pierdut locurile de muncă cu totul. Au apărut niște link-uri care ziceau ceva 

minciuni despre coronavirus și de fapt îți goleau conturile bancare. Companii întregi s-au 

reprofilat, acum fabricând măști și viziere. Magazinele (magazin = spațiu de unde ne putem 

aproviziona cu mâncare) s-au golit aproape de tot. Lumea a luat o nouă întorsătură din care cei 

care se simțeau bine înainte nu mai păreau să beneficieze. Erau închiși. Limitați.  

Dar noi, oamenii, suntem ființe sociale. Nu știu dacă aveți idee, dacă ne-ați mai văzut sau 

urmărit până acum sau dacă nu ați fost chiar infiltrați pe planeta noastră, dar pentru noi lipsa 

prietenilor e insuportabilă. Așa că multe țări au mai relaxat măsurile de restricție. Deja prietenii 

noștri își făceam planuri să meargă la mare sau la munte. La noi în școală spuneau că vor oferi 

măști și soluții dezinfectante, că ne vor lua temperatura zilnic și că ne vor lăsa doar zece elevi în 

clasă. Dar n-a mers. Spitalele s-au umplut până la refuz. Orașul a devenit pustiu încă o dată, iar 

internetul a fost iar la putere. Dar chiar și cu numărul de bolnavi crescând drastic, lumea a continuat 

să iasă afară, pe ascuns. Eram inconștienți, iar cei de la conducere se săturaseră. 

Cazurile creșteau pe bandă rulantă, știri goale sau lipsite de orice emoție ne informau 

despre numărul crescând de morți. 10 de decese au devenit 100, apoi 1000 și 10000. Era suficient 

să arunci un ochi pe geam și înțelegeai de fapt ce spuneau acele numere. Străzile, parcurile, 

magazinele erau goale. Totul era gol. Părea că ești singur. Ultimul om de pe planetă sprijinindu-
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se de balustrada balconului. Dar adevărul e că nu ești niciodată singur în această eră digitală. Nu 

când informațiile circulă mai repede ca mașinile de livrare ale curierilor cu mâncare Glovo sau 

Food Panda. Imagini ale oamenilor bolnavi, ale spitalelor îngrămădite sau ale medicilor în costume 

albe ne bântuiau și visele și coșmarurile. Iar noi ne uitam la ele ca la cei mai scârboși gândaci 

(gândac = o insectă, un tip de animal care nu arată chiar... drăguț), ca spălații pe creier, plini de un 

sentiment ciudat de repulsie, dezgust și frică. Și trebuie să știi că, fie că e provocată de o amenințare 

reală, fie de știrile de la ora 5, frica te obligă să faci lucruri... inimaginabile. Devenisem nebuni, 

panicați. Ne-am pierdut umanitatea. Poate la început am încercat să o păstrăm, ne-am ținut de ea 

cu hotărâre, am încercat să comunicăm prin intermediul tehnologiei, să vorbim cu cei dragi. Dar 

treptat, cei dragi s-au stins. Și umanitatea a pierit odată cu oamenii. Lăsând în urmă un gol...  

Știu că e cineva acolo. Încă ascunzându-se printre ruinele lumii ce a apus. Nu știu ce se 

întâmplă în alte țări, sau orașe chiar. N-am mai văzut un televizor pornit de când am plecat de 

acasă. De când mi-am pierdut familia. De fapt acesta e primul dispozitiv electronic pe care l-am 

atins de luni bune. Viața noastră mutată pe internet... a rămas acolo, imortalizată în poze sau 

articole care încă își mai amintesc de cum era înainte. Noi... ne-am pierdut pe drum.  

Azi e ziua mea de naștere, trebuia să fiu la mare în Grecia. Dar sunt aici pe acoperișul 

acesta cufundat în întuneric sperând încă la o lume mai bună. Știu că nu merităm să fim ajutați. 

Îmi dau și eu seama. Dar mai știu și cum eram înainte de criză. Încă îmi amintesc bunătatea, 

creativitatea, fericirea și viața care se găseau în noi. Poate nu vei ajuta populația umană să se 

regenereze, dar ai putea ajuta umanitatea din noi, digitală sau nu, să continue să trăiască. Deci, ce 

zici?     

 

Bonciu Diana 

 13 ani, clasa a VIII-a 

Colegiul Național „Andrei Șaguna”, Brașov 
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PREMIUL I 

Andronache Anisia Miruna 

10 ani, clasa a III-a 

Liceul Pedagogic „Matei Basarab”, Slobozia, Ialomița 
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Două luni 
 

 

Viața s-a mutat pe internet de când ne-am dat seama că ne este teamă, de când ne-am dat 

seama că vom trăi altfel de acum încolo. În urmă cu două luni, toată suflarea Pământului a 

încremenit între ,,ghearele’’ unui virus puternic. Ne-am adăpostit de rău în casele noastre, alături 

de familii, cu planurile noastre blocate de prezent, fără lumina unui viitor prosper și sănătos. 

Singura cale prin care am putut să rămânem conectați cu prietenii, serviciul și școala a fost prin 

mediul online. Ne expunem viețile, odată intime, dezvăluind traversarea acestei ,,mări’’ 

învolburate și pustii. 

Vina ne aparține pe deplin. Am greșit față de tot ce era dumnezeiesc, iar acum, puterea 

Naturii se întoarce furtunoasă către noi. Ni s-au impus reguli prea absurde de înțeles, pe vremea 

când libertatea noastră era încă gratis. Soluțiile raționale ale fiecăruia caută să salveze ce a mai 

rămas din normalitate și s-o readucă pe făgașul pierdut.  

Verdele primăverii și viața renăscută pentru floră și faună au reînviat singure anul acesta. 

N-au putut să bucure adulții cu haina lor pastelată și n-au auzit râs de copil pe niciun balansoar. 

Anotimpul descris cu o notă sumbră, poartă titlul de primăvară amuțită, ferită de privirile noastre.  

Încuiați în casă, lipsiți de orice rază de Soare, ne ofilim personalitățile. Trăim într-o regulată 

monotonie, cu ideile stabilite din timp, într-o lume digitală. Un noroc absurd să prindem aceste 

vremuri cu astfel de rețele, cu posibilitatea de a avea grijă de cei dragi apăsând pe un buton. Noroc 

și dependență în aceeași licoare. În prezent, bătrânii și copiii devin cei mai vulnerabili și este ușor 

vizibil prin activitatea și stilul de viață pe care-l manifestă zi de zi. Sunt soldat sănătos în războiul 

dintre virus și normalitate. Lupt pentru viața de ieri, dar singura armă cu care acționez, imunitatea, 

mi se poate strica oricând, așa cum au pățit restul luptătorilor. Nu, nu pot lăsa să se întâmple acest 
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lucru; nu-mi permit să ajung la mâna dușmanului și-i să-i devin plastilină. 

Ne afișăm, deci, aceste dorințe, citate motivaționale, nu doar în mințile proprii, ci și pe net. 

Căutăm să ne ocupăm timpul liber și să nu pierdem contactul cu ceilalți sau cu ce se întâmplă în 

jurul nostru, planând de pe un site pe altul, dintr-o conversație într-alta. Eficiența pe care o are 

viața digitală nu va ajunge niciodată la perfecțiunea imperfectă a vieții fizice, spirituale, reale. 

Școala, joburile, până și restaurantele și-au croit drum în îmbulzeala noului continent asaltat de 

atâta lume și și-au încercat norocul, crescându-și afacerea așa cum pot. 

Zilnic bâzâitul notificărilor încă mai stârnește acea surprindere în oricare dintre noi. Acel zgomot 

poate anunța o veste, o schimbare, venită din altă lume, pentru lumea noastră. 

După două luni de făcut excursii în propriile case, am și învățat să ne cunoaștem mai bine, 

ca familie, ca persoane. Am avut oportunitatea să ne deschidem în fața celor despre care știam că 

știm tot și despre care știam că și ei ne cunosc, doar ca să descoperim că mai aveam multe de aflat. 

Momentele tensionate din cauza interiorului nu puteau fi evitate, sunt firești și de înțeles. Oboseala 

resimțită de calvarul izolării își pune și ea amprenta peste oameni și își găsește alinare prin ce aleg 

purtătorii acesteia să facă. Datorită comenzilor online, articole și obiecte fără speranță de a-și 

schimba locul din magazine, au ajuns în casele oamenilor. 

Imboldul dat de internet pentru a nu ne abandona starea socială de tot, ne motivează să fim 

solidari unii cu alții, prin solidaritatea noastră, să uităm pentru un moment de cel puțin un an, că 

nu putem să vizităm locuri frumoase și că nu ne putem întâlni reciproc. Natura ne-a impus înghețul 

în cele mai frumoase anotimpuri, dar scopul ei este același pe care l-am întâlnit și noi: să se 

regăsească și să se regenereze. Când ne vom întoarce pe cărările ei, o să avem surpriza unor 

priveliști reîntregite, asemănătoare aproape cu cele pe care fiecare copil le întruchipează în 

desenele lor despre o natură plină, bogată și sănătoasă. Mediul de afară începe să se vindece, dar 

are nevoie de repaus uman, prin urmare, trebuie să respectăm acest fapt și să nu pornim o revoltă 

sau un război pe care nu l-am putea duce. 
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Refugiați și conservați în locul fiecăruia, ne protejăm și nu încercăm să devenim durerea 

acută a familiilor sau a Naturii, doar pentru că suntem orgolioși.  

Am înțeles prea târziu faptul că nu cu încăpățânare vom scăpa și nu cu certuri tastate între noi ne 

vom susține moral. 

Viața s-a mutat pe internet de două luni și continuă și astăzi. Copiii au devenit designerii 

caselor lor și-i învață și pe părinți cum să nu-și piardă controlul. Iar părinții transmit mai departe 

către părinții lor grijă și mângâiere. Ne este dor de ceea ce trăiam și nu ne închipuim restul zilelor 

trăind ca până acum. 

Totul depinde de persoana proprie, de motivația bine educată pe care o are sinele fiecăruia, 

de informația corectă pe care o filtrăm și o primim din mediul online. 

Sănătatea mea și a tuturor depinde de inițiativa proprie și, cu ultimul strop de speranță de 

care ne-am agățat, rostim aproape stins, dar neabandonat ,,Va fi bine!’’ 

 

Alexandru Laura 

15 ani, clasa a X-a  

Colegiul Național „B.P. Hasdeu”, Buzău 
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PREMIUL I 

Necula Mara Beatrice 

14 ani, clasa a VIII-a 

Liceul Teoretic Pogoanele, Buzău 
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Altă idilă toxică 
 

 

Deschid televizorul la și jumate, 

Alte știri despre izolare, — 

Aerul de afară – vise-ndepărtate, 

Aștept să dăm reluare 

Vieții ce o trăiam înainte de covid, 

Înainte de a uita cum e să te plimbi, 

Coronavirus — ciudat individ, 

De aceste zdrențe de ce nu te schimbi? 

Hm, interesant gând răsare 

Cum ar fi virusul personificat? 

O poveste poate chiar apare 

Între lumea noastră și acest bastard. 

Deschid notițele din telefon, 

Închid notificările de pe instagram, 

Apăs un alt buton — 

Speranța tot în versuri o am. 

*** 

 

  

[Fără categorie] 

Nici un titlu 

Și era frumos și era Soare 

Și Lumea tot trăia în bucurie, 

Dar își dorea ceva cu ardoare — 

Monoman dornic de simbrie; 

Lumea iubea totul, pe ea cine? 

În nopțile lungi plângea amar 

Prințul pe cal alb după ea vine? 

Știa că nu și zâmbea tot mai rar… 

Iubirea în lume era pătrunzătoare 

Și o vedea și o dorea tot mai mult 

Nu-i mai păsa de incendii, de poluare, 

Le analiza pe toate ca un surdo-mut, 

Dar după cea mai lungă noapte 

Soarele tot a apucat să răsară 

Și Lumea, purtată de dulci șoapte, 

Dădu tot întunericul afară. 

Căci în inima ei apăru un intrus 
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Și simți pentru întâia oară fericirea, 

Era un cavaler straniu — Coronavirus, 

Dar în sfârșit simțea iubirea! 

Nu era prințul pe care îl visa, 

Dar îl iubea și el părea c-o face 

Însă uneori tot mai simțea 

Că lângă el tot n-are pace. 

Ușor-ușor au devenit toxici 

Iar Lumea se îmbolnăvea tot mai rău 

De urma să rămână aici, 

Avea să se ducă adânc în hău. 

Dar nu știa cum să o spună 

Căci îl iubea așa de tare 

Și mai trecea încă o lună 

Și tot mințea că nu o doare. 

Virusul îi arăta doar ură, 

Nu ar fi plecat, nici de-l rogi 

— De ce nu pot fi oare mai dură? 

Pentru răni nu mai am copci, 

Realitatea mea – o rea ruptură 

Pe care n-o lipesc cu scotch. 

— Iubita mea, tu ești nebună 

Pe zi ce trece te urâțești, 

În maxim o juma' de lună 

 — Nu-s vinovată de acest chin 

Și o știi și tu prea bine! 

— Ce să îți fac, tu-nghiți venin 

Și o s-o mai faci, de nu-ți convine. 

— Nu mai suport să te privesc, 

Îmi faci un trai nedrept! 

— Ești aiurită, eu te iubesc, 

Dar fii al meu adept! 

— Nu! Nu mai pot astfel 

Pleacă acum, să nu revii vreodat' 

Voi pulveriza cu pesticid 

Peste fluturii din stomac 

Și îmi va trece nefirescul 

Și tu ai să-mi treci, 

Ai uitat să simți respectul, 

Te rog acum să pleci! 

Pleacă acum, rod nebunesc, 

Pleacă acum, nu te privesc, 

Și uită că din vina ta 

N-o să mai vreau vreodată 

Să iubesc! 

*** 

Și el s-a dus, n-a așteptat 

Știu că a greșit, 
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N-o să mai fii, acum ce ești? Dar deloc nu a regretat, 

Căci el nu a iubit. 

Dar cum zilele treceau 

Simțea că se sfârșește, 

Sinapsele se dezlegau, 

Simțea că înnebunește! 

Și ar fi fi vrut-o înapoi, 

Dar cin' să-l mai primească? 

Ura viața în doi, 

Dar singur? Nu era soartă. 

— E prea târziu, strigă iubita, 

Strigă și-i închise ușa-n nas. 

El nu clipi, simți ispită 

La fiecare pas. 

 

 

 Este sătul de dulci emoții 

Nu vrea să mai simtă o vară, 

Se înalță pe bloc, subtil ca hoții, 

Pregătit acum să sară. 

Îi plăcea aerul rece 

Din a sa lungă cădere 

Simțea că și frica îi trece, 

Căci nu mai avea nicio avere. 

Și s-a dus și el acum 

Și-a murit dulcea iubire, 

Lumea noastră-i pe drept drum, 

Căci și-a revenit în fire! 

 

 

 

Pîrvu Anamaria Alina 

16 ani, clasa a X a 

Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret”, Buzău  
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PREMIUL III 

Dumitru Irina Elena 

11 ani, Clasa a IV-a 

Școala Gimnazială 

„Sf. Andrei” 

Slobozia, Ialomița 

 

 

 

 

PREMIUL III 

 Matei 

11 ani, clasa a IV-a, 

Școala Gimnazială  

„Sf. Andrei” 

Slobozia, Ialomița 

 

 



VIAȚA S-A MUTAT PE INTERNET 
  
 

 

110  

 

Într-un bloc cu 4 etaje 
 

Parter 

 Personaje: două femei de serviciu. 

 Persoană îmbrăcată în alb 

Două femei de serviciu cu gura și nasul acoperite de eșarfe curăță și dezinfectează scara. 

Pe ușa din spate a blocului intră o Persoană foarte înaltă (pare a fi o femeie), îmbrăcată într-un 

cearșaf alb care îi acoperă fața. 

 P: Locuiește cineva la parter? 

 F1: De unde vrei să știu? 

 F2: Nu fi rea! Nu mai locuiește nimeni aici de 3 ani. 

Fără să le răspundă, Persoană îmbrăcată în alb se îndreaptă spre scări și i se pot observa 

picioarele goale. Cele două femei se uită una la cealaltă, dar se întorc la curățat. 

 

Etajul 1 

 Personaje: Menodora (ea, 22), Elio (el, 25) 

Pe un balcon mic, o masă de lemn, două scaune așezate față în față, cei doi iau cina. 

Amândoi tăcuți, se aude numai zgomotul tacâmurilor care se lovesc de farfurii. Evită întrebarea 

care atârnă pe buze. 

 Menodora: Ce o să facem? 

 Elio: (tăcere lungă – o deranjează vizibil pe fată) Zi-mi tu ce facem. 
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 Menodora: Eu am întrebat prima! 

Privirile revin la spaghetele care au început să se răcească. 

 Menodora: (aproape o șoaptă) Putem sta singuri… 

 Elio: (se gândește, caută cuvintele potrivite) Între varianta ta și cealaltă… o prefer pe 

cealaltă. 

În ochii Menodorei strălucește o urmă de zâmbet, răpusă de situația în care se află. Se ridică 

și îl îmbrățișează strâns, încercând să îi explice tot ceea ce cuvintele parcă nu puteau. Încep discuții, 

cine unde o să stea; amândoi știu că le va fi greu să se adapteze obiceiurilor celuilalt, însă împreună 

vor trece mai ușor peste această perioadă. 

La ușa lor, femeia în alb se apropie, ridică mâna să bată la ușă. Se răzgândește. Continuă 

să urce spre etajul următor. 

Etajul 2 

 Personaje: Horia (el, 35), Ofelia (ea, 30) 

Amândoi sunt așezați pe canapea, în părți opuse. 

 Horia: Trebuie să ne pregătim pentru ce e mai rău. 

 Ofelia: Cum adică pentru ce e mai rău? 

 Horia: Adică trebuie să ne facem griji de părinți. Știi că după nuntă, tata a avut accidentul 

ăla. Mama e mică, iar el e masiv. Cum va putea avea grijă de el? 

 Ofelia: Crezi că dacă vom fi lângă ei la orice pas vor vrea să mai plecăm? (se apropie de 

el, prinde între palmele ei una dintre mâinile sale; cu o voce joasă) Înțeleg  foarte bine că vrei să 

le fii alături în clipele lor grele, așa cum au fost ei atunci când tu erai mic, însă nu vreau să ajungi 

să trăiești pentru ei. 

 Horia: Știu, mereu îmi spui asta… Nu văd nicio altă soluție. 

 Persoană îmbrăcată în alb intră în cameră. Televizorul se deschide, iar acolo, prezentatorul 
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de știri anunță începutul stării de urgență. Horia și Ofelia se îmbrățișează strâns; Horia începe să 

plângă.  

Etajul 3 

 Personaje: Gildă (ea, 34), Iustina (sora ei, 28), Nadia (copilul, 6 luni), Damir (el, 42) 

 Gildă vorbește la telefon cu Iustina; o așează pe Nadia în scaun; începe să îi dea de mâncare 

cu lingurița. 

 Iustina: Nu crezi că poate ar fi mai bine să vii la mine în perioada asta? Nu știi ce va fi 

odată ce se anunță starea de urgență… 

 Gildă: Sunt sigură! Și în plus, ne merge mai bine ca oricând! Am găsit ceva de muncă la 

un magazin, iar Damir a primit recent o mărire de salariu! Vom putea în sfârșit să punem covor în 

casă! Și poate, dacă ne rămân bani, o să luăm o hotă nouă, mai bună – știi că s-a stricat cea veche. 

 Iustina: Sper doar să ai dreptate… Dacă o să fim nevoiți să rămânem în casă, nu vreau să 

îmi imaginez ce s-ar întâmpla cu tine și Nadia. 

 Gildă: Nu o să se întâmple nimic! Vom fi cu toții foarte fericiți de timpul petrecut împre… 

(întreruptă de zgomotul cheilor care deschid ușa). (în șoaptă) Trebuie să închid, te iubesc! 

 Iustina: Stai, nu închi...! 

 Damir intră și trântește ușa de perete. Se străduie să se descalțe, bâiguiește ceva pe sub 

mustăți; reușește să își dea pantofii jos. Gildă încă o hrănește pe Nadia, aruncând câte o privire 

spre ușă. Bărbatul ajunge în dreptul ei. Cu ușurință, o lovește și ea cade.  

 Lângă copilul care începe să plângă, Persoană îmbrăcată în alb fredonează un cântec – 

domol, ca o adiere de vânt. Nadia se oprește din plâns, pleoapele i se închid, iar cu un sărut pe 

fruntea-i fragedă, se cufundă într-un somn liniștit. 
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Etajul 4 

 Personaje: Asier (copilul, 13) 

 Ați apelat căsuța vocală a abonatului 07… 

 Asier: Este a patra oară pe ziua de azi când sunt amândoi de negăsit. Mama, la boli 

infecțioase, tata, asistent medical la Serviciul de Ambulanță. Am ajuns să îi văd acasă mai rar decât 

fac eu curat în cutia motanului – adică foarte rar. La început, era genial: atâta libertate, puteam să 

mă culc și să mă trezesc la ce oră voiam eu; puteam să mănânc ce vreau eu, la ce oră mi se ivea 

mie; și puteam să ascult muzică la maximum cât de mult voiam. (pică pe gânduri, se uită într-un 

singur punct, absent) Acum, parcă o aud pe mama strigând la mine să dau muzica mai încet, că iar 

sună la poliție vecinii, o văd cum vine și mă cheamă la masă; mi-l pot imagina pe tata, în mijlocul 

sufrageriei, încercând să lipească cine-știe-ce a mai atins motanul – și aud suspinul pe care îl scoate 

atunci când se dă bătut. Am ajuns să fiu un străin în propria mea casă. 

Ați apelat căsuța vocală a abonatului 07… 

Ați apelat căsuța vocală a abonatului 07… 

 George: Bună seara! Cu ce vă pot ajuta? 

 Asier: Bună, George! Eu sunt… 

 George: Ah, da! Bună Asier! Ca de obicei? 

 Asier: Da, te rog. (închide telefonul) Iar mănânc singur… 

  Motanul se apropie de Persoana în alb. Aceasta îi mângâie puțin blana zbârlită, și pleacă. 

 

???? 

 Personaje: Niut (ea, 67), Brone (el, 75) 

Brone stă în fotoliul din care arcurile au început să iasă; scaunul i l-a păstrat, de când s-au 
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cunoscut, ei. Încearcă să descifreze ceea ce se vorbește la televizor. 

 Brone: Poți să astupi crăpătura aia, de lângă ușă? E curent. (pauză) Și să aduci un lighean? 

A zis la meteo că o să plouă și să nu se umfle iar podeaua. 

 Niut: Bine că ce a fost mai greu a trecut. Vine primăvara, vine căldura și nu ne vom mai 

face griji de frig. Ce zic ăia acolo? 

 Brone: Ceva despre o stare de… urgență? 

 Niut: (îngrijorată) Ce or face copiii? 

 Brone: Sigur se descurcă; au crescut mari, fiecare e bine la casa lui, nu mai sunt acei prunci 

mici și inocenți care nu puteau să mănânce singuri. 

 Niut: (se așază pe brațul fotoliului) Dar noi ce o să facem? 

 Brone: Ce am făcut și până acum. Mâncăm, dormim, ne rugăm. 

 Persoana în alb a vizitat toate persoanele din blocul 4A. Dacă nu băga de seamă la plecare, 

nu observa ușa întredeschisă a subsolului de unde se auzeau mici sforăituri. Ajunsă în final și la 

ei, îi găsește adormiți, greutatea ce au purtat-o de-a lungul anilor pe umeri a rămas o amintire 

păstrată în ridurile adânci. Au avut atât de mult grijă de oamenii din jur, însă au uitat să își poarte 

singuri de grijă. Au adormit, așa cum au trăit: singuri, fără sprijinul nimănui, însă în brațele 

persoanei iubite. Astfel, cu o ultimă urmă de regret, Persoana în alb îi sărută pe amândoi pe frunte 

și pleacă, pașii ei plutind deasupra podelei înnegrite de vreme. 

 Afară, era încă martie. 

Și era încă pandemie. 

Și mai avea multe blocuri și case de vizitat. 

 

Ilie Miruna Florentina 

16 ani, clasa a X-a, Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Buzău 
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O lună și o zi 
 

Într-o garsonieră de 40 m 2 

 

 Nu a durat mult de la discuția de duminică seară până la momentul de față; Elio, cu un 

gemantan, o geantă de umăr și un morman de cărți în brațe, în dreptul ușii Menodorei. Ea, pe partea 

cealaltă, având în mâna dreaptă cheia, însă terifiată să deschidă ușa. Elio a ciocănit încă odată cu 

piciorul, trezind fata din gândurile care i-au încețoșat mintea.  

 Intrat în micuța încăpere, cărțile au alunecat din brațele sale pe podea cu un puternic bubuit. 

Deși speriată de zgomot, fata se repede și îl îmbrățișează strâns. Geantă îi alunecă de pe umăr, 

geamantanul cade și el pe jos, dar Elio nu îi dă drumul iubitei. O sărută pe frunte, tâmplă și păr, 

lăsându-și bărbia să se sprijine pe vârful capului ei.  

 Holul îngust ducea spre trei încăperi: dormitorul, baia și bucătăria.  

 În baie puteai atinge cu ușurință doi pereți opuși cu coatele dacă încercai să te speli pe cap. 

Ceea ce a observat Elio au fost prosoapele, mult prea multe pentru o singură persoană. „Mi-a 

pregătit deja…?” Și gândind acestea nu a putut decât să se întoarcă spre Menodora care zâmbea 

timid, zâmbet ascuns de mâna ținută la gură. 

 Bucătăria nu avea nici mai mult, nici mai puțin decât ceea ce ar avea nevoie un student; un 

aragaz, un frigider mic, însă încăpător, o chiuvetă, câteva dulapuri și o masă înghesuită sub 

centrală.  

 În mijlocul dormitorului trona patul, cam mare pentru o singură persoană; un șifonier, 

câteva rafturi cu cărți groase, un birou – erau toate lucrurile observate de Elio. Și o ușă care 

permitea intrarea în balcon. De fapt, nu balcon – ci junglă amazoniană. 
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- Te-ai înțelege de minune cu mama, afirmă el. Tânăra nu înțelege. Îi urmărește  privirea 

ațintită spre trandafirii care înnobilau spațiul redus. Izbucnește într-un râs colorat, molipsitor, iar 

Elio se simte încurajat. 

Prima lună a fost mai grea, cât încă încercau să se obișnuiască unul cu celălalt. Ea se trezea 

de dimineață, odată cu soarele și își bea cafeaua opărită la telefon cu diverse firme, poate-poate 

reușește să schimbe ceva. Voia să se facă învățătoare, iar clasa în care preda ocazional a rămas 

fără dascăl. Dintr-un colectiv de 30 de copii, 13 sunt din oraș, iar restul de 17 fac naveta. Din cei 

17, 5 nu au acces la internet și nici posibilitatea de a cumpăra un telefon sau orice alt obiect care 

ar facilita transmiterea lecțiilor. Însă ea nu se dă bătută. Le trimite săptămânal pachete cu diverse 

alimente, uneori jucării, caiete, rezerve de stilou, pixuri, lecțiile scrise și explicate de ea. Undeva, 

la fund, pune și o scrisoare de încurajare pentru părinți. 

El se trezește abia după ce amână de câteva ori alarma; mai devreme se trezește doar la 

insistențele ei. Își face un ceai de mentă de care uită – oricum îl preferă rece. Și se apucă de muncă. 

Este dependent de laptop, întrucât lucrează în IT. Observă cât de greu le este colegilor din 

provincie, dar se simte neputincios în fața industriei și a economiei care se află în picaj liber.  

Cei doi se bucură că pot fi alături unul de celălalt; că, la nevoie, sunt la câțiva pași distanță.  

 

Într-o casă la țară 

 Horia și Ofelia au stabilit câteva reguli încă de la începutul șederii lor la casa lui 

părintească: vor sta în camere separate, ea va fi cea care va face cumpărăturile atunci când se 

întoarce de la serviciu, el va face mâncare, și încă multe, câte și mai câte… 

 Prima săptămână a decurs bine. Cei doi au încercat să îi învețe să folosească telefonul și 

diverse aplicații, încât să poată să se întoarcă măcar weekendurile acasă. Păreau entuziasmați de 

această nouă descoperire și de ușurința cu care pot să se folosească de ea. Începând cu a doua 
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săptămână, lucrurile au început să meargă rău. Bătrânii o acuzau pe Ofelia că e o lepră căreia nu îi 

pasă decât de stomacul ei, nu și de cei din jur. În fiecare noapte Horia încerca să o consoleze: 

- Sunt bătrâni, nu lua tot ceea ce zic ei de drept. 

 A încercat. Chiar a încercat, timp de trei săptămâni. Cuvintele și injuriile aduse erau din ce 

în ce mai dureroase, având în vedere cât de multe făcea Ofelia pentru ei, și nu auzea nici măcar un 

mulțumesc.  

 Într-o seară, fără să îl anunțe, Ofelia s-a întors acasă. Sau cel puțin asta era intenția. Însă 

ceața era atât de groasă, iar ploaia se zdrobea cu atâta putere de parbriz… 

 În ziua următoare, Horia aude la televizor despre un accident nu tocmai departe la ieșirea 

din localitate.  

 „Femeia în vârstă de 30 de ani se pare că a vrut să frâneze și să se oprească la marginea 

șoselei pe timpul furtunii, însă camionul nu a văzut-o încetinind. A fost găsită cu telefonul în mână. 

Pare că a încercat să își sune soțul.” 

 

Între patru pereți 

 Când Gildă s-a trezit și s-a ridicat de pe jos, Nadia încă dormea. Damir era răstignit pe 

canapea. A încercat să își caute telefonul, însă fără nicio speranță. Când să se dea bătută, îl vede 

ținut stâns în mâna lui. Se îmbărbătează în gând și încearcă să îl ia fără să îl trezească. 

- Nici măcar să nu încerci.  

 Sângele îi îngheață în vene la sunetul gros al vocii celui pe care ea îl credea adormit.  

- De acum, dacă te sună soră-ta, fie nu îi răspuzi, fie îi răspunzi de față cu mine. Nu spui 

nimic mai mult decât ce te întreabă și să nu te gândești să îi trezești cumva suspiciuni. Ne-am 

înțeles? amenință el, lungindu-și mâna liberă spre gâtul ei. 

 Fără alte opțiuni, Gildă formulează un „da” sufocat de puternica strânsoare. Damir o mai 
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strânge câteva secunde. Înainte să-i dea drumul, o împinge și cade pe spate. Gildă se străduie din 

răsputeri să umple plămânii cu aerul de care au fost privați. Se ridică pe picioarele care tremurau 

ca gelatina și se duce să o așeze pe Nadia în pătuțul ei. 

 

Nici praful 

De o lună, Asier mănâncă singur; se trezește singur, adoarme singur, vorbește singur. Dacă 

nu ar fi fost motanul negru care îi face singurătatea mai ușoară, probabil s-ar fi săturat doar de 

jucat pe calculator și ascultat muzică; „muzică sifilitică” cum ar zice mama lui.  

 Aproape că le-a uitat vocea. Deși lucrurile lor sunt peste tot, au devenit simple obiecte de 

decor pe care nici praful nu se mai așează. 

 După prima săptămână, a încercat să învețe să gătească.  

- Slăvit fie Youtube-ul și oamenii drăguți care se gândesc și la persoanele cu două mâini 

stângi în bucătărie, a lăudat el, după ce a ars două poții de spaghete, pe a treia fiert-o prea tare și a 

ajuns mai degrabă supă. Abia a patra e rezultatul din care acum se înfruptă de zor. 

 După paste, au urmat gustările reci, prăjiturile și preparatele la cuptor. S-a hotărât să 

împartă cu mai mulți ceea ce a reușit el să facă din puțin. 

 Luni, a făcut pentru vecinii în vârstă niște preparate reci și au fost dăruite cu un zâmbet 

larg ce putea fi recunoscut doar în ridurile din jurul ochilor. Căldura cu care darurile au fost primite 

s-a simțit prin cele două straturi de mănuși pe care le purta. 

 Marți, a făcut o prăjitură. 

 Miercuri, o tocană de post. 

 Și așa, toată săptămâna, a asigurat măcar o poție de mâncare sau o gustare persoanelor care 

au fost afectate cel mai mult de perioada asta stranie. 

 Părinții lui au auzit la televizor despre Asier, un tânăr de 13 ani care a descoperit frumusețea 
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gastronomiei și s-a decis să o împarte oamenilor care aveau nevoie de puțină speranță. Și au 

încercat să-l sune. 

 Ați apelat căsuța vocală a abonatului 07… 

 Ce păcat că acum spitalul era închis… 

 Ați apelat căsuța vocală a abonatului 07… 

 Afară, Persoana în alb, cu un ochi plângea și cu altul râdea. S-a săturat să ofere sărutarea 

morții unor oameni care mai aveau atât de multe lucruri minunate de trăit; s-a săturat să fure licărul 

tinereții, al frumuseții și al amintirilor de pe chipurile celor suferindă. S-a săturat de atât rău.  

 Însă nu putea fi mai fericită pentru cei care luptă și se întrec pe ei înșiși cu noul izvor de 

creativitate descoperit – concentrat acum spre ajutorul aproapelui și spre iubire și spre compasiune 

și spre întreg, nu particular. 

 Însă de ce trebuia Moartea să le trezească? 

 

Ilie Miruna Florentina  

16 ani, clasa a X-a 

Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Buzău 
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Viața este ceva de neînvins 
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PREMIUL I 
„Țin în palme școala” 

 
Ion Andrei Laurențiu,  

10 ani, clasa a III-a 

Liceul Pedagogic „Matei Basarab” Slobozia, Ialomita 
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A fost …Este…Va fi… 
 

 A fost… 

 #staţiîncasă 

 Totul a început pe 11 martie 2020. 

 S-a anunțat închiderea şcolilor, mai repede decât s-ar fi aşteptat cineva. 

În ciuda restricțiilor impuse de autorități, mă gândeam că nu durează mai mult de două 

săptămâni. 

În aer pluteau teama şi urmările distanțării sociale. Domnii profesori ne-au comunicat faptul 

că vom începe şcoala on-line. Deşi pare interesant, dacă analizăm subiectul, ies la iveală multe 

dezavantaje. După părerea mea, elevii înțeleg cel mai bine lecțiile atunci când sunt la şcoală. În 

România sunt mulți copii care nu au acces la internet. 

Pe mine m-au emoționat poveştile multor elevi, care îşi păstrează alocația pentru cumpărarea 

unui dispozitiv inteligent! Niciodată nu am crezut că un virus va închide atâtea uşi. 

Cu ceva timp în urmă vorbeam față în față , iar acum nu este oră în care să nu dăm sau să 

primim mesaje... Şi mesaje de la profesori, colegi, prieteni, rude. 

Eu am doi frați şi o soră. Sora mea este stabilită în Spania cu soțul şi copilul. În general, ne 

auzeam la telefon, ne trimiteam pachete, acum ne trimitem gânduri bune. Frații sunt în țară, dar şi 

cu nepoții de aici mă întâlnesc foarte rar. De ce? Simplu! Stăm în casă. 

Chiar dacă oamenii petrec mai mult timp în casă, natura îşi urmează cursul firesc.  

Mă bucur că stau la țară şi mă gândesc la cei care locuiesc la bloc şi înţeleg cât de greu este. 

Într-o zi de martie, stând în casă, natura m-a inspirat. Am compus o mică poezie cu titlul E 

din nou primăvară. 
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Ziua mamei a trecut, 

O! Natura s—a trezit. 

Gerul ne zâmbeşte fals 

 

Frunzele dansează vals. 

Din nou e primăvară, 

Dar nu una oarecare. 

Greu suntem încercaţi, 

În case izolaţi. 

Oare…până când? 

 

 Este… 

 11 mai 2020 

 #stămîncasă 

 Tot acasă, tot în casă.. 

Ce făceam anul trecut în perioada aceasta? Eram la şcoală…în internat. Era bine. Mereu 

acolo m-am simţit bine. Era o altfel de distanţare, una plăcută şi utilă! Puteam vizita orice loc, 

număram zilele până la vacanţă, până la sosirea celor dragi din străinătate. 

Apariția pandemiei de coronavirus a afectat întreaga planetă. Coronavirus a adus mari 

probleme de sănătate, determinându-ne să apelăm la restricții. Acest virus a răpus multe persoane. 

Sunt speriată! Oare cât va mai dură? 

 Va fi… 

 BINE! 

 Ştiu că va fi bine. Încerc să fiu optimistă. 
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 Când se va termina, cred că vom aprecia fiecare clipă! Carpe diem! 

 Şi vom spune mereu: A FOST ODATĂ CORONAVIRUS! 

Aceasta nu este o poveste ca orice poveste ( cu personaje, moduri de expunere…) Este o 

introspecţie. Asta am simţit, asta am scris. 

 Ştiu că pare imposibil, dar va fi bine. 

 Mai, 2020, România. 

Ce făceam anul trecut în perioada aceasta? Copiii erau la şcoală. Puteam vizita orice loc, 

număram zilele până la sosirea celor dragi din străinătate. Apariția pandemiei de coronavirus a 

afectat întreaga planetă. Coronavirus a adus mari probleme de sănătate, determinându-ne să 

apelăm la restricții. Acest virus a răpus multe persoane dragi nouă. 

 Eu cred că vom aprecia fiecare clipă! 

 Vom spune mereu ”a fost odată coronavirus!” 

 

Tofan Georgiana  

16 ani,  clasa a X-a 

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere, Buzău 

Sat Moscu - Tg. Bujor, Galaţi 
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PREMIUL I 
 

Dimache Ana Lucia 

11 ani, Clasa a IV-a 

Școala Gimnazială „Sf. Andrei” 

Slobozia, Ialomița 



VIAȚA S-A MUTAT PE INTERNET 
  
 

 

126  

 

 

 
 

 

 

PREMIUL II 
 

Petre Andrei 

11 ani ,clasa a IV-a 

Școala Gimnazială 

„Sf. Andrei” 

Slobozia, Ialomița 

 

 

 

 

 

 

PREMIUL II 
 

Costache Gabriela 

Daria 

Clasa a VI-a 

Liceul Tehnologic 

„Dimitrie Filipescu”  

Buzău 
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Învățătura 
       

 Era o dimineață călduroasă de primăvară. Soarele se înălța biruitor pe cerul senin. 

     De o perioadă, niciun elev nu mai mergea la școală. Ei învățau online, iar toate lucrurile se 

întâmplau din cauza pandemiei de coronavirus. Aceasta era o boală foarte periculoasă, fiind 

răspândită aproape prin toată lumea. 

      Deși autoritățile au luat măsuri, ele nu erau de-ajuns pentru a trece cu bine cât mai repede 

de această criză. 

     Irina, o fată de clasa a IV-a, care făcea alături de colegi orele de curs, a primit ca temă să 

vizioneze o poveste pentru copii, a cărei învățătură să îi ajute să depășească acest obstacol. 

       Un timp îndelungat, fata s-a uitat la o mulțime de povești, însă nu a găsit nimic potrivit. 

Știa în adâncul inimii că avea să vadă o istorioară perfectă, lucru care s-a și întâmplat. 

      Irina a observat o poveste cu titlul ,,Băiatul și Ursul’’. În timp ce videoclipul se derula, 

povestitoarea citea: 

     ,,Demult, într-un sat părăsit de la marginea unei păduri, trăia o familie. Aceasta era 

compusă din: mamă, tatăl și un băiețel. Cei trei erau foarte săraci și cu greu își construiseră o căsuță 

din lemne. Părinții mergeau de dimineața până seara târziu la serviciu: mama băiețelului era 

servitoare la casa unei bătrâne, iar tatăl vindea fier vechi. Cu toate acestea, ei erau foarte fericiți. 

       Timpul a trecut. Băiatul, numit Tom, a crescut. Părinții săi au îmbătrânit și o duceau mult 

mai rău decât în tinerețe, având pensiile mici. 

      Într-o zi, mama a mers la fiul său și i-a zis: 

- Dragul meu Tom, ai devenit mare. Noi nu mai putem să avem grijă de tine. A venit timpul 

să-ți încerci norocul. Mergi în satul de la cealaltă margine a pădurii. Acolo te poți angaja ca să ai 
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un trai mult mai bun decât al nostru. 

- Bine, mamă! Așa o să fac! 

        A doua zi, Tom și-a luat rămas-bun de la părinții săi și a intrat în pădure. 

        A mers o perioadă lungă, fără să-i iasă în cale vreun animal. Deodată, în drumul său a 

apărut un urs. Părea foarte flămând. Tom se uita înfricoșat la el. 

        În cele din urmă a respirat și a mers în fața lui: 

- Bună! a spus. Eu sunt Tom! Vrei să fim prieteni? 

        Ursul a rămas nedumerit. Înainte să apuce să zică ceva, băiatul a continuat: 

- Știu că ți-e foame! Dacă vrei, îți dau proviziile mele! Eu voi merge la un serviciu și-ți voi 

aduce în fiecare zi merinde. 

        Tom i-a dat tot, păstrând doar o sticlă cu apă. Și-a continuat drumul, iar când 

 s-a uitat în urmă, a văzut ursul stând și mâncând cu poftă tot ce a primit. 

       Deodată, în fața sa a apărut un lup. Chiar când voia să sară pe Tom, din spate s-a auzit un 

urlet. Era ursul. L-a apucat de gât pe lup și l-a aruncat departe. 

         Băiatul i-a mulțumit din suflet. În drumul până la sat, a fost însoțit de salvatorul său. 

          Când și-a găsit un serviciu, Tom a devenit foarte bogat. Și-a construit o casă mare, în care 

i-a adus și pe părinții săi. De asemenea, nu l-a uitat pe urs, dându-i, după cum a promis, în fiecare 

zi mâncare. Aceștia au trăit fericiți!’’ 

         Irina a înțeles mesajul: ,,Să fii curajos și bun!’’. Datorită acestui mesaj, mulți oameni au 

început să-i ajute pe salvatorii lor, doctorii, care stăteau zi și noapte pentru a vindeca pacienții. 

          În cele din urmă, Coronavirusul a fost înfrânt, iar viața a revenit la normal. 

 

Văduva Miruna Adriana 

11 ani, clasa a IV-a 

Școala Gimnazială „Sf. Andrei”, Slobozia, Ialomița 
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Verde solitar 
 

 

Viața s-a mutat pe internet și oamenii în casele lor, aproape definitiv. Povestea mea se 

inspiră din fapte reale, din prezentul resimțit nu numai de mine, ci de toți locuitorii Terrei, cauza 

fiind ,,călătoria” unui simplu virus pe toată harta, ce a luat o amploare semnificativă. 

Am ales să învățăm online, să comunicăm din ecranele luminate, sau să ne scriem scrisori 

ceva mai moderne. Experimentăm cumpărăturile apăsând pe un buton și, în paralel, suntem atenți 

la schimbările din jurul nostru, odată cu rezultatele oferite de net, cerințelor personale. Motivele 

pentru care am ales să funcționăm așa au fost cauzate tot de oameni, din neatenție și alți factori. 

Mă consider norocoasă, întrucât scriu dintr-un loc plin de iubire şi căldură; m-am 

împrietenit cu internetul cu ceva vreme în urmă, astfel mi-e destul de ușor să explorez lumea de 

pe canapea. Azi ne punem la încercare forțele și rezistența și ne testăm relația cu singura cale de 

acces către ,,lumea de afară”. 

Suntem prizonierii unui confort impus de aproape o lună. Zilnic văd aceeași imagine a 

liniștii premature în propria-mi viață, iar modul în care se răspândeşte în fiecare oraș al lumii, 

aduce cu sine glasul fricii. În aerul respirat în proporții minime, de la geamul balconului, se simte 

calmul unei furtuni reci, fără ploaie sau alte fenomene meteo. Pe străzi mai mișună două-trei 

persoane, în pas grăbit, semne ale unor impulsuri slabe, aparținând unei societăți uitate.  

Soarele trimite raze din ce în ce mai calde, zi după zi, potolind vântul. E primăvară afară. 

Anul ăsta își petrece venirea ei singură, noi ne-am ascuns și visăm la scăparea din închisoarea 

răului ce lovește fără milă, mai puternic, douăzeci și patru de ore, șapte zile din șapte. 

În timpul acestei situații, ne refugiem în computere, în cărți sau realizăm activități noi. 
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Faptul că locuim în permanență, atât în casă, cât și în mediul online, ne-a schimbat puțin. Mi-e 

teamă că vom dispărea psihic în apartamentele noastre și vom uita să facem diferența dintre oglindă 

și geam. Oare suntem atât de absorbiți de noi înșine? Se pare că da, pentru că nu mai controlăm 

nimic. Clacăm din ce în ce mai des și pictăm în negru toată existența noastră, deși paleta de 

posibilități ne oferă toate culorile. În tot tabloul de pană acum, nu vedem nici umbre, nici 

sentimente, nici trecut său viitor. Am stagnat într-un prezent, dictat metaforic de o simplă și 

elegantă non-culoare. Picătura de alb ce poate să readucă expresia inocentă și plăcuta de dinainte, 

își așteaptă rândul și-și repetă rolul în colțul paletei. În adâncul inimii, fiecare își imaginează 

tabloul incluzând și picătura aceea de alb, apoi verde, roșu... Trebuia să fie diferit, sau ca acum, 

dar diferit. Ne mulțumim, însă, să cutreierăm rețelele de socializare, fără a mai găsi un sfârşit la 

tot ce facem și nu încercăm să ne regăsim pe noi înșine. Am început să ne mulțumim cu prea puțin 

de la noi, iar acest lucru este văzut în neputința fiecăruia de a controla imaginile pe care le vedem 

zilnic în față. Știm. 

Îmi aduc aminte de perioada de acum câteva luni, când trăiam o viață normală și nu fugeam 

de privirile prietenilor. Acum toți o facem, cu părere de rău și speranță în tot ce auzim, vedem, 

simțim. Am început să construim comparații transparente, neînsemnate, să ne enervăm din 

greșelile pe care nu le-am făcut personal, dar fiind solidari unii cu alții, direct ori indirect, am fost 

luați și condamnați ca un tot unitar. Azi, acum, distanța dintre oameni este privită ca fiind cea mai 

bună variantă pentru a te salva, dar poate azi, acum, învățăm să ne autoeducăm, să ne educăm 

apropiații și să educăm spațiul în care ne-am refugiat, computerul său alte gadget-uri. 

Viața s-a mutat pe internet și ne dezvoltăm acolo de la afaceri, până la educație. Am greșit 

și încercăm să reparăm. Perioada actuală va rămâne marcată de-a lungul istoriei contemporane, 

întrucât ea a pătruns în toate domeniile pământene și a afectat orice spațiu uman, mai mult sau mai 

puțin. 

Poate, când citiți povestea mea, cu un subiect prea cunoscut pentru a mai fi amintită și aici, 
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lumea a luat o altă cale, s-a vindecat de frică și ușor se reîntoarce de la ce a trebuit să se abțină. 

Sau poate nu. Nu știm, dar putem intui. Suntem puternici împreună, nu doar acum, nu doar pentru 

familiile noastre sau pentru casa proprie, ci pentru toți și toate, iar datorită lumii online, ne-am 

putea dezvolta și învaţa și mai mult din experiența care, în curând, va deveni trecut.  

 

04.04.2020 

 

Alexandru Laura 

15 ani, clasa a X-a  

Colegiul Național „B.P. Hasdeu”, Buzău 

 

 

 

 

 

PREMIUL III 
 

Mitrea Stefania Valentina 

11 ani, clasa a IV-a 

Școala Gimnazială 

„P.H. Zangopol” 

Buzău 
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PREMIUL III 
 

Cochirleanu Ariana 

Elena 

11 ani, clasa a IV-a 

Școala Gimnazială  

„Sf. Andrei” 

Slobozia, Ialomița 
 

 

 

 

 

 

PREMIUL III 
 

Pană Fabio Ionuț 

11 ani, clasa a IV-a 

Școala Gimnazială 

„Sf Andrei” 

Slobozia, Ialomița 
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Veșnic 
 

Deocamdată ce se 

Întâmplă? 

Deocamdată nu 

Știm nimic 

Din câte ar 

Trebui. 

Probabil. 

Deocamdată 

Nu se 

Întâmplă 

Nimic 

Din câte 

Ar trebui. 

Existăm cu 

O teamă 

Veșnică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greșit 
 

Greșit. Totul 

E întors pe dos. 

De ce? 

Nu se știe 

Nimic. 

Dar oare de ce? 

Ce este acolo? 

Dincolo de lume... 
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Ce? 
Ce s-a întâmplat? 

Ce este? 

Unde e gândăcelul? 

Unde e brotăcelul? 

Ce face pisica? 

Sunt toți cum îi știam? 

Nu. Bineînțeles că nu. 

Animalele se tem de noi. 

Ar trebui doar să poarte mască de protecție... 

 

 

# 
Unde era găina 

Care zbura peste 

Mări și țări? 

A alungat-o 

Coronavirusul? 

… Nu. 

Dar noi suntem 

Așa. 

Veseli și zburători, 

Triști și panicați… 

#Nuvăpanicați! 
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Mai 
Ce ar putea fi 

Mai bine? 

Poate o 

Lume sclipitoare 

Sau altceva… 

Iubirea a ascuns 

În ea niște 

Bombe care 

Nu ne vor 

Distruge. 

Mai degrabă 

Ne vor uni... 

 

 

 

 

 

 

Tunelul 
Prea mult timp 

Nu am văzut 

Nimic. 

Dar acum 

Este o 

Lumină orbitoare 

La capătul 

Tunelului 

Vieții. 

Poate viața 

Nu se va 

Termina 

Niciodată. 
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Nimic nu 
Tot ce s-a întâmplat în viitor 

Va muri în trecut. 

Un trecut puternic 

Și vesel. Probabil. 

Dar nimic nu 

Va dispărea 

Pe vecie. 

În trecut 

Sau viitor. 

 

Viața este... 
Viața este o iubire 

Plină de cuvinte 

Și ninsoarea 

Veseliei. 

Viața este un nimic 

Important care 

Nu se vede prin lumină. 

Viața este ceva de neînvins. 

 

 

 

 

Victoria-Maria Pripon 

10 ani, clasa a IV-a 

Școala Gimnazială „George Emil Palade”, Buzău 
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PREMIUL I 
 

Trocaru Camelia Gabriela 

11 ani, clasa a V-a 

Școala Gimnazială Pietroasele 

Buzău 
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PREMIUL II 
 

Maier Bordei Miruna 

Maria 

11 ani, Clasa a IV-a 

 Școala Gimnazială 

„Sf. Andrei” 

 Slobozia, Ialomița 
 

 

 

 

PREMIUL II 
 

Rublea Alexandra 

14 ani, clasa a VII-a 

 Școala Gimnazială 

Pietroasele 

Buzău 
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Le mulțumim profesorilor coordonatori care ne-au sprijinit în demersul nostru: 

 

Liceul de Arte „Margareta Sterian” Buzău 

Mihalcea Răzvan 

Liceul Tehnologic „Dimitrie Filipescu”, Buzău 

Dagotă Emanuela 

Stoica Miruna 

Școala Gimnazială Lipia, jud. Buzău 

Cioboată Aurelia 

Ionescu Daniela 

Cînjău Rosana 

Stroe Marlena 

Daniela Crăciun  

Școala Gimnazială „P.H. Zangopol”, Buzău 

Popa Anamaria 

Colegiul Național „Andrei Șaguna”, Brașov 

Stroe Cornelia 

Mocanu Daniela 

Școala Gimnazială „Sf. Andrei”,  Slobozia, Ialomița 

Radu Loreta Georgiana  

Voinea Marina  

Voicu Maria  

Mucuță Maria  

Liceul Pedagogic „Matei Basarab”, Slobozia, Ialomița 

Neagu Mihaela   
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Echipa de proiect: 

Editare (ordinea poveștilor și a desenelor și corectarea textelor): prof. Iulia Lazăr 

Selecție povești: prof. Iulia Lazăr, prof.dr. Aura Pipeaua, prof. Cristina Tudorancea 

Selecție desene: artistă vizuală dr. Delia Popa (ArtCrowd) 

Tehnoredactare carte și editare imagini: Georgiana Vlădoiu (jurnalistă, PR teatru) 

Gestionare materiale concurs: Craiu Viorica și Rodica Dragoman (referenți teatru) 

Comunicarea cu participanții: Craiu Viorica (referent teatru) 

Concept „Viața s-a mutat pe Internet” și management proiect: Marina Hanganu (regizoare, secretar 

artistic teatru) 

Management financiar: Cristiana Ilea 

Jurist: Iuliana Pleșoianu 

Manager Teatrul „George Ciprian” Buzău: Gina Chivulescu 

 

Premiul cel mare secțiunea desen: 

Copertă față: Filip Mihaela, Clasa a X a, Liceul de Arte „Margareta Sterian” Buzău 

Copertă spate: Moise Corina Elena, 12 ani, Clasa a VI a, Școala Gimnazială „Ion Creangă” 

Buzău



 

  

 

 

 

 

 

  



 

  

 


