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 Zeus, Poseidon și Hades împart lumea între ei. 

Primul a decis: pe o parte există cerul luminos,         

de unde se pot cuprinde toate, pe cealaltă parte sunt 

râurile, mările pline de pește, iar în ultima parte se 

află tot ce este sub pământ. Voi păstra cerul. Voi doi 

veți lua ceea ce a mai rămas... Hades a fost lăsat pe 

teritoriile subterane și lui Poseidon i-au revenit 

mările, râurile și izvoarele. 

 Hades a pornit la fața locului spre țara mohorâtă, 

care i-a fost dată și s-a spus că nu s-a mai întors      

niciodată pe muntele Olimpului. Al doilea frate a 

devenit Dumnezeul apelor. 



     PUBLIUS OVIDIUS NASO, născut la 20 martie, 

43 înainte de Hristos, a fost un poet roman. 

    Exilat la Tomis, apoi colonia orașului grec Miles, 

Constanța de astăzi, a inspirat Ovidius. În poeziile 

sale oferă informații vitale despre mare, navigație și 

marinari, despre războaie, atacuri dezolante și 

incursiune la jaf, despre climă, moravuri și obiceiuri. 



Stau în faţa ferestrei, bucurându-mă de magicul 

peisaj al toamnei, dar un gând mă tulbură: Oare cum a 

apărut marea? 

Și acest gând mă frământă câteva zile. Poate că 

Marte era cea dintâi planetă cu apă şi … un asteroid o fi 

lovit-o, apoi noi i-am  luat apa. Da, sigur, aşa e...          

Am găsit răspunsul!  

Şi totuşi?... 

Iubesc marea! Iubesc valurile, nisipul, scoicile, peştii 

şi algele ei, dar de unde vine, oare? Poate că au adus-o 

extratereştrii sau poate că nu... Nu, nu găsesc o               

explicaţie! 

Ioana Crăciun, VI C 



A fost odată şi mai este şi astăzi… 

Cerul îmbrăţişa cu multă dragoste Pământul şi se          

iubeau nemărginit. Totul era minunat, dar îşi mai doreau un 

lucru – un copil. Dumnezeu le-a ascultat ruga şi le-a dăruit o 

fiică… cea mai frumoasă, mai  iubitoare şi mai  încântătoare 

din câte au existat vreodată. Avea ochi adânci, umbriţi de 

gene dese. Valuri mătăsoase îi curgeau pe umeri. Era        

mlădioasă, blândă; dăruia tuturor bucurie, mângâiere… 

La vremea măritişului, un vrăjitor urât şi rău a venit să o 

ceară de soţie. Pentru că a refuzat-o, el i-a luat viaţa. Atunci, 

timpul a stat în loc şi Dumnezeu s-a gândit cum să aline     

durerea lumii. Toţi îngerii au plâns cu Cerul-tată şi au     

umplut golul din inima mamei - Pământ. Aşa a apărut     

Marea. Valurile ei dansează pe cântece de sirene. Degete   

fine de nisip mângâie paşii rătăciţi la țărm. Ochii senini    

privesc măreția cerului şi aşa mireasa nenuntită a              

marinarilor îşi poartă vălul pur de spumă albă. Cerul şi    

Pământul o dezmiardă şi azi cu îmbrăţişările lor. 

A fost odată şi mai este şi astăzi… 

Ionuţ Ciubotariu, VI C 



   Era odată un rege puternic, ce stăpânea un vast teritoriu,         

pe tărâmul Asiei de azi, iar scaunul său domnesc se afla în       

Turcia actuală. 

   Pe vremea aceea, pe când balaurii incendiau codrii, existau,   

totuşi, multe astfel de bestii ce îi înspăimântau pe oameni,             

determinându-i să se refugieze în sate izolate, cu speranţa în    

suflet. Dar, deseori, fiarele îi găseau şi dădeau foc caselor…    

Odată, unul dintre balauri, de culoarea nisipului, dădu peste    

castelul regelui. Soldaţii de pe ziduri observară fiara ce spumega 

de furie şi, înmărmuriţi, îşi scoaseră scuturile pentru a se apăra 

de flăcările trimise spre ei. Acestea ricoşară, pârjolindu-i botul. 

Noua rană îi înzeci furia, iar buzduganul din vârful cozii sfărâmă 

turnul castelului. Atunci, soldaţii îşi scoaseră arcurile şi           

transformară piciorul dragonului într-o pernă de ace. Bestia,      

şi mai înverşunată, se năpusti asupra cetăţii, dar o suliţă îi curmă 

zborul… Trupu-i se rostogoli, iar el căzu, ca fulgerat, la pământ. 

Pentru a sărbători moartea asupritorului lor, oştenii se adunară 

în cerc, dansau şi cântau. Dar voia bună nu avea să continue prea 

mult… Deodată, cerul se întunecă, iar din nori se revărsă un   

adevărat potop. Cetatea fu înghiţită de ape, dispărând pe vecie în 

abis, iar în acel loc, ploaia formă o întindere nesfârşită de apă… 

   Acel dragon este acum în adâncul unei mări nemărginite,      

Marea Neagră. Din bătrâni, se spune că n-a murit, iar             

zvârcolirile lui formează valurile înspumate. 

 Arianna Belu, VI C 



       Eu cred că marea a fost măsluită de un vrăjitor, 

dintre cei buni, care ajuta oamenii săraci dându-le 

hrană, iar pe bolnavi îi vindeca doar cu o baghetă     

fermecată. Pe scurt, putea face lucruri inimaginabile. 

La un moment dat, acestuia îi trecu prin gând să 

creeze un mijloc de a străbate lumea, să ofere o sursă 

de inspiraţie poeţilor, un peisaj mirific pictorilor, dar şi 

un adăpost micilor şi marilor vietăţi ce trăiesc în apă. 

Și, astfel, i-a   venit ideea de a combina trei elemente:   

o rază de soare, un litru de apă şi un drob de sare.        

A întins bagheta şi… a apărut  o întindere de apă pe 

care a numit-o MARE. 

Acum, noi ne bucurăm această minunăție a naturii. 

 

Diana Condruţ, VI C 



    Se pare că visul vrăjitorului s-a împlinit...  

    Eu sunt Ulise. Cred că toţi aţi auzit de mine! Am fost 

un brav şi iscusit soldat, din partea aheilor, în timpul 

războiului troian. 

    Într-o bună zi, am plecat pe mare, spre patria mea, 

Itaca. 

    Faptele săvârşite pe apă au fost de-a dreptul           

impresionante; am întâmpinat adevărate obstacole.     

M-am luptat cu fiul lui Poseidon, Ciclopul Polifem,     

am înfruntat atracţia sirenelor, am trecut peste vraja lui 

Circe, am ţinut piept Zeului Mărilor şi valurilor          

învolburate ce au distrus corabia pe care navigam 

stingher, căutându-mi patria …  

    Preacredinioasa mea soţie, Penelopa, care aştepta 

nerăbdătoare în Itaca să mă întorc din lunga călătorie 

pe mare, m-a ajutat să trec peste toate acestea şi mi-a 

arătat valoarea veşnică a iubirii. 

    Am străbătut lumea în lung şi în lat pe apă şi, chiar 

dacă ea, marea, mi-a fost de multe ori potrivnică, 

pentru mine a reprezentat singurul mijloc de a ajunge 

acasă. 

Iulia Matei, VI C 



Şi eu cred că visul vrăjitorului s-a împlinit,        

deoarece consider că marea este un uriaş cufăr cu    

bogăţii: peşti minunaţi de diferite specii, mărimi şi  

culori, alge şi plante frumos colorate şi corali uimitori. 

O asemăn unui covor albastru nesfârşit. Uneori,        

se zăresc mişcările uşoare ale valurilor, de parcă o   

sirenă ar înota încet, încet pentru a-şi face simţită   

prezenţa. 

Într-o seară de primăvară, m-am auzit spunându-i: 

- Eşti plină de viaţă şi iubită de oameni!  

- Îţi mulţumesc că tu mă crezi specială! se auzi 

apoi. Voi veni în fiecare zi la ţărm pentru a-ţi bucura 

sufletul!  

Iuliana Irimia, VI C 



     Asemenea fiecăruia dintre voi, și eu aştept întotdeauna 

cu nerăbdare să vină vara, pentru a merge la plajă, să-mi 

revăd o veche prietenă – marea. Iar ea, de fiecare dată,      

îşi înalţă valurile ca spuma laptelui către cer, de parcă      

mi-ar ura: Bun venit, draga mea! 

Anul acesta, am observat că valurile erau mai                

agitate. Văzându-mă nedumerită, m-a atins uşor şi            

mi-a şoptit: 

- Sunt foarte supărată, sunt foarte supărată! 

- Dar ce s-a întâmplat, buna mea prietenă? De ce eşti aşa 

înfuriată? 

 - Priveşte, draga mea, în jurul tău şi vei vedea că apa 

mea, care mereu ţi-a mângâiat chipul, este plină de hârtii, 

peturi şi multe altele. Acesta este răsplata oamenilor pentru 

bucuriile pe care eu le ofer? 

- Îţi înţeleg tristeţea şi-ţi voi veni în ajutor. 

Am început atunci să adun gunoaiele din jurul meu, iar 

marea şi-a transformat lacrimile în stropi de bucurie,        

pe care i-a aruncat jucăuş pe faţa mea. Am înţeles: era felul 

ei de a-mi mulţumi. 

Eduard Mocanu, VI C 



    Demult, pe când apa şi pământul nu existau, oamenii     

trăiau pe norişorii văzduhului. Razele soarelui le luminau şi 

le încălzeau viaţa. Unii dintre ei aveau pielea ciocolatie,     

iar alţii, o piele albă ca laptele. Cele două rase trăiau          

separat. Dar iată că într-o zi, un tânăr negru se îndrăgosti 

de o fată albă. Fata mlădioasă, cu ochii albaştri şi păr auriu, 

îl căuta mereu pe iubitul ei, în ciuda faptului că familia îi 

interzise acest lucru. Nu puteau trăi despărţiţi şi atunci     

fugiră amândoi pe un norişor îndepărtat. Acolo şi-au promis 

dragoste veşnică şi au jurat că nimic nu îi va despărţi.        

Oamenii, furioşi, i-au închis în câte o colivie făcută din       

razele soarelui. 

Fata plângea neîncetat. Lacrimile ei azurii l-au înduioşat 

pe Soare şi l-a transformat pe tânăr în pământ, iar pe fată 

într-o mare albastră ce îi udă neîncetat ţărmurile. Valurile 

ce ajung la mal  sunt mângâierile mării.  

Dragostea lor va dăinui la nesfârşit. 
 

Alev Abduraman, VI C 
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