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O zi cu adevărat senină

Între atâtea „zile” inutile ale anului (nu le numesc din motive lesne de 
înţeles!), ZIUA COPILULUI – 1 IUNIE este cea mai de preţ, cea mai 
adevărată, cea mai pură prin natura ei divină, COPILUL fiind speranţa 
viitorului unei naţiuni, fiind floarea aşteptată de părinţi, fiind singurul prilej 
de a ne revedea şi regăsi în cea mai fericită parte a vieţii noastre.

Poate doar ZIUA FEMEII şi ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI ar 
putea-o, în parte, egala!

Fiind nădejdea părinţilor şi desfătarea bunicilor, ne-am gândit că o 
bucurie trebuie să le facem celor mici, această revistă fiind expresia 
dragostei pe care salariaţii Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor le-o 
poartă celor care ne vor împlini aspiraţiile noastre şi vor duce mai departe 
credinţa neamului acesta care – vorba Poetului – „aşteaptă de mult o dreaptă 
sărbătoare”.

„Casa” noastră i-a primit, şi-i va primi şi de aici înainte cu dragoste, la activităţile de peste an, lăsându-i să 
danseze, să cânte, să recite, să reediteze practicile de la marile sărbători creştineşti, toate în dorinţa de a le veni 
în întâmpinare şi în acest mod.

Iată de ce dedic aceste gânduri tuturor COPIILOR, fiindcă ei trebuie lăudaţi pentru că-i respectă pe cei 
mari, apoi PĂRINŢILOR care n-au uitat proverbul „Cum e tatăl, aşa-i şi fiul”, dar şi BUNICILOR care ştiu că 
vârsta îţi oferă întotdeauna ceva nou.

Le doresc tuturor mulţumire sufletească, putinţa de a trece peste toate necazurile pricinuite de 
conjuncturile vieţii, iar copiilor – să-şi găsească timp pentru învăţat şi joacă, fără a scăpa din vedere că ceea ce 
acumulează, adică strâng, acum, la vârsta cea fericită, le va fi de folos mult mai târziu, spre bucuria părinţilor 
şi a Ţării căreia-i rostim cu mândrie numele: România.

Nicolae MIHAI,
Preşedinte C.A.R.P.

Ziua copiilor

Astăzi eu sunt fericită,
Este ziua mea iubită
Mama mă va răsfăţa
Pentru că e ziua mea.

Dar nu e numai a mea.
Este ziua tuturor,
Tuturor copiilor,
Copiilor din lumea întreagă, 
Cu pielea albă, galbenă sau neagră.
Este ziua noastră dragă.

La mulţi ani cu fericire,
Pace şi multă iubire.
Vă invit pe toţi la mine,
Să serbăm cum se cuvine
Ziua noastră împreună
Cu distracţie şi voie bună.

Copilãrie

La vârsta mea, copilăria înseamnă
Hărnicie, bunătate şi curaj, 
Puterea de-a-n-ţelege tot ce mă-nconjoară, 
Mâna blândă a mamei,
Ce mă înfioară.
E fulg de nea şi rază de soare, 
Cerul senin şi orice întrebare.
E şcoală, cărţi şi-nvăţătură.
Prietenie, dragoste de toate, 
E puritate.

Alexandru Cosmin Gheţău,
Clasa I A, Şcoala Nr. 8 Bârlad

Adresa redacţiei:
CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR 
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Scrisoare adresată de Alexandru Vlahuţă 
fiicei sale Margareta când aceasta a împlinit 

şaptesprezece ani

Să trăieşti, Mimilică dragă, şi să fii bună, – să fii bună pentru ca să poţi fii fericită. 
Cei răi nu pot fii fericiţi. Ei pot avea satisfacţii, plăceri, noroc chiar, dar fericire nu. Nu, 
pentru că, mai întâi cei răi nu pot fi iubiţi, şi-al doilea… al doilea… de! Norocul şi 
celelalte „pere mălăieţe” care se aseamănă cu el vin de-afară, de la oameni, de la 
împrejurări, asupra cărora n-ai nici o stăpânire şi nici o putere, pe când fericirea, 
adevărata fericire în tine răsare şi-n tine-nfloreşte şi leagă rod, când ţi-ai pregătit 
sufletul pentru ea. Şi pregătirea este o operă de fiecare clipă, – când pierzi răbdarea, împrăştii tot ce-ai înşirat şi iar 
trebuie s-o iei de la început. De aceea şi vezi aşa de puţini oameni fericiţi… Atâţi câţi merită…

A, dacă nu ne-am iubi pe noi aşa fără măsură, dacă n-am face atâta caz de persoana noastră şi dacă ne-am 
dojeni de câte ori am minţit sau ne-am surprins asupra unei răutăţi ori asupra unei fapte urâte, dacă, în sfârşit ne-am 
examina mai des şi mai ales cu nepărtinire (lesne-i de zis), am ajunge să răzuim din partea aceea de prostie fudulă, 
de răutate şi necinstire murdară, din care se îngraşă dobitocul ce se lăfăieşte în nobila noastră făptură. Se ştie că 
durerea e un bun sfătuitor. Cine-i mai deschis la minte trage învăţătură şi din durerile altora.

Eu am mare încredere în voinţa ta. Rămâne să ştii doar ce să vrei. Şi văd c-ai început să ştii asta. Doamne, ce 
bine-mi pare c-ai început să observi, să-ţi faci singură mustrări şi să-ţi cauţi singură drumul cel adevărat!

Aşa, Mimilică dragă, ceartă-te de câte ori te simţi egoistă, de câte ori te muşcă de inimă şarpele răutăţii, al 
invidiei sau al minciunii. Fii aspră cu tine, dreaptă cu prietenii şi suflet larg cu cei răi. Fă-te mică, fă-te neînsemnată 
de câte ori deşertăciunea te îndeamnă să strigi : „Uitaţi-vă la mine!”. Dar mai ales aş vrea să scriu de-a dreptul în 
sufletul tău acestea: Să nu faci nici o faptă, a cărei amintire te-ar putea face vreodată să roşeşti. Nu e triumf pe lume, 
nici sprijin mai puternic, nici mulţumire mai deplină, ca o conştiinţă curată.

Păstrează scrisoarea aceasta. Când vei fi de 50 de ani ai s-o înţelegi mai bine. Să dea Dumnezeu s-o citeşti şi 
atunci cu sufletul senin de azi.

Te îmbrăţişează cu drag,
Al. Vlahuţă

Ziua copilului

Astăzi, întâi iunie,
Prin voia părinţilor,
Copiii sărbătoresc
Cu drag, ziua lor.

De ziua ta, copile,
Minune între minuni,
Îţi urăm zile senine
Şi mulţi ani buni!

Naşterea ta, copile,
Dă încrederea pe pământ
Că omenirea trăieşte,
Nu va pieri nicicând.

Din copilărie şi adolescenţă
Eşti îndrumat atent
Ca să ajungi om mare,
Cuviincios şi drept.

Tu eşti viitorul lumii,
Să trăieşti în pace, fericit,
Să fii respectat de oameni,
Apreciat şi iubit!co
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Desene de Roger Cean,
Colegiul Tehnic “Al. I. Cuza”

Clasa a XI-a E
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Miniaturi de Constantin Clisu (Canada)

* Copiii trişti şi rătăciţi ai urbei 
colindă străzile flămânzi,
împovăraţi de-un cer ce nu-i al lor.

* Întotdeauna jocul
cu baloanele de săpun
s-a dovedit a fi gratuit.

* Când o căciulă oarecare
nu răspunde la bineţe,
înseamnă că nu e nimeni sub ea.

* Toţi oamenii sunt trecători,
dar nu toţi trecătorii
sunt oameni.

* Leneşul are pe buze
o singură propoziţie:
iar s-a făcut dimineaţă!

* Nici în pomul care nu rodeşte
nu se cade
să aruncăm cu pietre.

Nu-mi este prea uşor să mă adresez Zgribulite-n pod şi-n pom,
vouă, dragi copii, pentru că eu, bunic fiind, Au văzut ducând, pe om,
ştiu că nu întotdeauna vă pot împlini dorinţele Troaca mare cu păsat,
de fiecare zi. Dar, de data aceasta, tare mult Şi Dulău a şi lătrat.
mi-aş dori să primiţi aceste rânduri ca de la 
cineva care vă iubeşte mult, mult, mult... Uriaşul negru ştie

Spunea odată cineva că n-ai să găseşti, în Că a pus tovărăşie
lumea asta, copil cuminte şi babă frumoasă. Şi cu vrăbioii hoţi
O fi aşa, n-o fi aşa! Dar ştrengăriile copiilor Mămăliga pentru toţi.

sunt cele mai haioase de pe pământ, iar iubirea lor pentru părinţi, bunici, 
şcoală şi ţară n-are margini. E nemărginită. Ascultători? Atâta cât le Şi, gingaş cum nu se poate,
permite timpul. Ion Creangă, de care sunt sigur că aţi auzit, ba unii i-au şi Le-a lăsat-o jumătate.
citit cartea care se cheamă „Amintiri din copilărie”, spunea că, pe vremea 
copilăriei lui, era cuminte „de joi până mai apoi”... Dragi copii, aţi înţeles de ce v-am „dictat” 

Dar voi, dragii şi frumoşii mei copii, ştiu că o să citiţi cuvintele astea această poezie argheziană? Dacă da sau dacă 
din revistă, scrise anume pentru voi. Aţi auzit de Zdreanţă al poetului nu, scrieţi-mi. La nevoie, rugaţi pe tata, ori 
Tudor Arghezi? „E un câine zdrenţuros/ de flocos, dar e frumos”. Aflaţi mama sau pe bunici să vă ajute s-o compuneţi şi 
că v-am păcălit. Nu de căţelul Zdreanţă vreau eu să vă amintesc, ci de o s-o scrieţi. Nu are Bunicul bucurie mai mare 
poezie care o să vă placă şi pe care chiar o s-o învăţaţi pe de rost. Că doar decât aceea de a primi scrisori de la nepoţi.
sunteţi copii cu memorie, nu? Şi care iubiţi poeziile frumoase cum iubiţi Nu v-am dat adresa? Iertaţi-mă, bunicul e 
desenele animate! şi distrat câteodată. Iat-o: C.A.R. Pensionari 

Copii, sunteţi buni la inimă? Da! am auzit răspunsul. Sunteţi lacomi? Bârlad. Pentru Bunicul.
Nu! mi-aţi răspuns toţi într-un glas. Ce-o să facem cu cea mai bună scrisoare? 

O să vă transcriu, deci, poezia lui Tudor Arghezi aici, fiind foarte O să vedeţi. Atenţie, însă: Bunicul nu citeşte 
sigur că o să şi înţelegeţi de ce am făcut „jocul” ăsta. scrisorile anonime sau fără adresa completă.

De Ziua Copilului – 1 Iunie doresc 
Inimă de câine copiilor din Bârlad şi din ţară să crească mari, 

frumoşi şi să aibă succes la grădiniţă şi la 
La coteţul lui Dulău, şcoală.

La revedere !Paznic bun şi câine rău,
Gruia NovacVrăbiile se adună

Să prânzească împreună.

Scrisoarea unui bunic către toţi copiii
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Copilãria
 

Copilăria....cine poate să-i 
dea o definiţie?

Unii ar spune despre copilărie 
că este perioada vieţii cea mai 
frumoasă în care grijile şi nevoile 
nu există. 

Fiind perioada visării, copilul 
consideră că toate obiectele din 
jurul său au suflet, jucăriile 
prinzând viaţă (în concepţia 
copilului).

Principala preocupare a 
copilului este jocul. 

Pentru mine,  copi lăr ia  
înseamnă paradisul trăit şi protejat 
ca o aureolă magică de dragostea 
familiei. Fiind a patra membră a 
familiei, toată atenţia şi afecţiunea 
părinţilor şi a fraţilor mai mari era 
asupra mea, ajutându-mă şi 
îndrumându-mi paşii spre ce era 
mai bun, fiindu-mi alături de la 
primul gângurit, de la primele 
deprinderi formate odată cu 
începerea şcolii şi explicându-mi 
pe înţelesul meu toate curiozităţile 
copilăriei. 

Privind din prisma adoles-
cenţei, consider că viaţa ne rezervă 
surprize şi trăiri variate de la 
primele minute-adică de la 
începutul copilăriei până la 
ultimele minute ale vieţii, fiecare 
etapă având farmecul ei, mai ales 
când este privită şi amintită mai 
târziu.

Mioara Roşca
Clasa a XI-a E,

Colegiul Tehnic ”Al. I. Cuza” 
Bârlad

  1 IUNIE - ZIUA COPILULUI 
este sărbătorită pentru prima dată la 

C.A.R. Pensionari din Bârlad

Conducerea Casei de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor din Bârlad şi-a propus să continue 
activităţile cultural artistice, sărbătorind ziua de 
1 IUNIE, ziua copilului.

Domnul Mihai Nicolaie, în calitate de 
Preşedinte al Casei de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor, a considerat această zi  un prilej de 
a sărbători copilăria, de a oferi sprijin copiilor, de 
a aprecia şi iubi copiii, şi de ce nu, de a-i pregăti 
prin aceste festivităţi pentru un viitor sănătos, 
fericit şi plin de succese.

Gestul conducerii Casei este demn de 
aprecierile noastre, pentru că puţini sunt cei care 

aduc bucurii copiilor, mai ales acum când dificultăţile financiare, 
afectează tot mai mult toate sectoarele de activitate.

Din dorinţa de a realiza această activitate culturală s-a implicat 
mult în obţinerea unor sponsorizări şi a reuşit.

Această activitate culturală va consta într-un spectacol, care va 
include: cântece, poezii, dansuri, activitate la care vor participa copiii 
salariaţilor şi colaboratorilor, membrii Casei de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor Bârlad.

Va fi o zi cu totul specială. O zi în care copiii vor trăi un moment 
de bucurie, un eveniment de excepţie, prin care domnul Preşedinte 
Nicolaie Mihai, care este şi coordonatorul acestui spectacol, va aduce 
zâmbetul copiilor pe buze, petrecând o zi de neuitat.

De acest moment se pot bucura părinţii, bunicii şi toţi membrii 
Casei care doresc să participe la acest eveniment, amintindu-şi cu drag şi 
de copilăria lor.

Ţinând cont că ziua de 1 IUNIE, este o zi, în care toţi copiii 
trebuie să se simtă bine, să primească cadouri şi să se distreze, am 
convingerea că domnul Nicoalaie Mihai, o va face  aşa cum de fiecare 
dată ştie să aprecieze munca fiecăruia şi să stimuleze copiii  în astfel de 
situaţie.

La 1 Iunie sărbătorim prima zi de vară, una din cele mai 
aşteptate zile din an. Sigur, nu este o zi oarecare, este o zi care ne 
aminteşte de copilărie, de tot ceea ce înseamnă frumos, sincer şi pur.

Noi cei de vârsta a treia am dat viaţă copiilor noştri. Ei în schimb 
ne-au dat mult mai mult.

Să ne bucurăm împreună cu ei, să ne amintim că aşa eram şi noi 
la vârsta cea fericită, a copilăriei fără griji, şi aşa îmi place să cred că au 
fost toţi copiii.

Doamna Hriscu Mihaela Cristina instructor al acestui spectacol 
şi-a propus să îmbine activităţile educativ-culturale cu mişcarea în aer 
liber a copiilor, în condiţiile în care timpul ne va permite.

În cazul în care se va putea desfăşura un concurs pe categorii de 
vârstă (fetiţe şi băieţi) „CUPA JUNIORI” copiii vor fi plăcut surprinşi şi 
sunt convinsă că vor fi încântaţi de această participare.

Mulţumim conducerii pentru această organizare, pentru tot ce 
şi-a propus să ofere copiilor cu ocazia acestei zile, urând:

„ LA MULŢI ANI TUTUROR COPIILOR !”

Lucica Burghelea

1 Iunie 
Întâi iunie a venit, 
Ziua noastră a sosit.
O serbăm cu toţii îndată, 
O zi minunată, 
Ce s-a întâmplat.

Toţi copiii vin la masă, 
Şi se asează pe băncuţe, 
Şi-acum vine tortul
Ca să-l savurăm cu toţii.

Bianca Paula Filip, 10 ani
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C.A.R. 
PENSIONARI 
BÂRLAD ŞI 

COPII

Ziua Internaţională a 
Copilului, 1 Iunie, a intrat în 

istorie ca având începuturile în anul 1925, an în care, la 
Geneva, s-a ţinut Conferinţa Mondială pentru 
bunăstarea copiilor, iar în China, în acea zi de 1 iunie, s-
a sărbătorit Festivalul Dragonului, sărbătoare 
străveche, ce marchează începutul verii, festival 
organizat de către consulul Chinei la San Francisco, 
pentru copiii chinezi orfani.

Ziua Copilului, această zi de sărbătoare a celor 
mici este, de obicei, sărbătorită cu petreceri, acţiuni ale 
copiilor, reuniuni în aer liber ale familiilor, programe 
TV cu emisiuni dedicate micuţilor.

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Bârlad, 
asociaţie de protecţie socială pentru membrii săi şi 
familiile acestora, inclusiv pentru copiii si nepoţii lor, în 
realizarea, printre altele, a activităţilor recreativ-
distractive a membrilor Casei, din data de 1 februarie 
2011 a înfiinţat cursuri de dans modern pentru copiii şi 
nepoţii membrilor şi a nemembrilor cu vârste cuprinse 
între 5 şi 18 ani, această acţiune culminând cu 
înfiinţarea grupului de dans modern „Dolls”, format din 
şapte fete cu vârste între 9 şi 16 ani şi  grupul  de dans 
ţigănesc format din Catană Bianca, Gabriela  Catană şi 
Manole Aiana. 

Membrii grupului dedică, cu ocazia acestei zile, 
tuturor copiilor următoarele versuri:

„Oh, ce dor îmi e de basme,
De vise şi bucurii,
De Ilene Cosânzene
Şi de zumzet de copii!

Dar acum, stai şi citeşti
Într-o carte fermecată,
Cum erai şi tu copil,
Şi zâmbeşti ca altădată...”

Instructor sportiv
Cristina-Mihaela Hriscu

Ansamblul „Mugurelul”

Ansamblul „Mugurelul” 
funcţionează din toamna anului 
2007, pe când mititeii erau la 
grupa mare, la Grădiniţa nr. 5.             

Încă din acea perioada am 
ocupat cu locul I la concursul 
,,Ritmurile Tinereţii”, în 2008, 
la Bârlad, locul I la Vaslui şi 
Botoşani, faza republicană şi 
Fălticeni.

În toamna anului 2009, 
copiii au intrat în clasa I şi i-am 
luat în ansamblul „Mugurelul” 
(fost „Hora”) al Clubului 
copiilor. 

Dar să vorbim despre copiii actuali, care devenind 
elevii clubului, unde eu lucram, am început cu noi dansuri, 

Căluş, Dans de 
societate.

Î n  t o a m n a  
anului 2010, în luna 
octombrie, am fost 
„înfiaţi”, dacă pot 
spune aşa, de CAR 
Pensionari Bârlad, 
prin grija şi din 
in i ţ i a t iva  d - lu i  

Nicolae Mihai, preşedintele instituţiei.
Totodată, a reuşit, prin sponsori, să cumpere ce nu am 

avut niciodată: pălării cu păuni pentru dansul deja început 
la acea vreme, cu care am pus în valoare aceşti minunaţi 
copii, executarea ilicelor cu canafi de la Suita de Someş, la 
costumaţia Dansului de societate, canafi şi tricolor la Căluş 
şi multe altele. La 
solicitările mele i-
au programat pe 
copii la diferite 
spectacole. Duc 
f o l c l o r u l  
românesc de pe 
valea Tutovei în 
continuare, ca să 
demonstrez  că  
atestatul, primit cu 
aprobarea unor mari coregrafi ai României, a fost bine 
apreciat. Promit să continui şi să fac un ansamblu folcloric 
ca pe vremuri, poate chiar cu denumirea „Trandafir de la 
Moldova”.

Ultimul trofeu?
Locul III la 

Festivalul-concurs 
“ R i t m u r i l e  
tinereţii”, Bârlad, 
mai 2011.
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ORIZONTAL: 1) Copilă – Copil. 2) Copilul mamei – 
Copilă de şcoală. 3) Copilul unui monarh – Fiul lui Dedal 
(mit.). 4) Mamifer din Tibet – Copil. 5) Liric clujean, 
autorul poeziei „Copilul lui Ştefan” (Emil) – Cartea lui 
Edmondo de Amicis „Inimă de copil”. 6) Fiu, la arabi – 
Apare Rodica! 7) Palpabilă – Diminutiv masculin. 8) Copilă 
– Horia Romaşcu. 9) „Copilo, tu eşti gata/ De-a pururea să 
plângi!” (Coşbuc) – Copilăros. 10) Fiu al lui Poseidon (mit.) 
– Bonetă de copil.
VERTICAL: 1) Feciori – „Harnică, din zorii zilei/ Nu stau 
mâinile copilei” (Coşbuc). 2) Copii – Comun la odor! 3) 
Îngrijeşte copilul altcuiva – Rudă prin alianţă. 4) În iarnă! – 
Copil din lirica eminesciană. 5) Ţep! – Copil. 6) Aurora 
Enache – Institutul de Cercetări Nucleare (siglă). 7) 
Diminutiv de băiat – Copilaş. 8) Copii – Andrei Hâncu. 9) 
Tată (înv.) – Îmbrăcăminte pentru fetiţe (pl.). 10) Prăjituri cu 
cremă sau cu fructe – Vii aşezate la loc şes.
Dicţionar: ABN, AON, ARN, AVA, ARVE.

PĂTRAT

Introduceţi în casetele 
albe cuvintele rezultate 
d i n  u r m ă t o a r e l e  
definiţii: 
1) Limbă vorbită în 
India. 2) Rând de 
poezie.  3) Scriitor 
f r a n c e z  ( É m i l e ) .  
4) Locuitorii din Munţii Apuseni. 5) Parte dintr-o 
datorie. 6) Leii noştri. 
Citind apoi toate literele, veţi descoperi: 
1) Învelitoare elastică dintre vagoanele de călători.
2) Ploi torenţiale de scurtă durată. 3) Separat. 4) Reacţii 
afective. 5) Acord internaţional. 6) Zeflemea.

Labirint

Desen
Aritmogrif

B

A

I

E

T

I

F

E

T

I

T

E

Coloraţi zonele marcate cu punct.

Găseşte drumul spre elefant.
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5
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E
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6

9

5

10

5

7

Înlocuind cifrele 
cu literele 
corespunzătoare, 
aflaţi 6 noţiuni... 
la temă.
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Dezlegări: Careul 
copiilor: CODANA – 
FAT – ODOR – ELEVA 
– PRINS – ICAR – IAC 
– PICI – T – ISAC – 
CUORE – L – ABN – 
RO – REALA – TICA – A 
– A – FIICA – HR – 
DOINA – NAIV – AON – 
TICHIE. Pătrat: URDU 
– VERS – ZOLA – 
MOTI – RATA – RONI. 
Aritmogrif: TANCI – 
ELEVI – COPIL – 
PLOZI – PITIC – BAIAT.



Avramina Helgiu, 
5 ani

Miruna Helgiu, 
5 ani

Teodora Bolgar,
8 ani

L
a

M
u
l
t
i

A
n
i
!

L
a

M
u
l
t
i

A
n
i
!

Supliment sponsorizat de: 

S.C. IRIMPEX S.R.L. 
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