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Creaţii literare folosind 10 termeni astronomici 

 Marţi, 22 mai 2018, elevii clasei a X-a C de la Colegiul Naţional Constantin 

Cantacuzino din Târgovişte, coordonaţi de doamna prof. Vîlciu Alina, au participat la o 

activitate în cadrul proiectului „Eurostronomia”, proiect finanţat de Uniunea Europeană în 

cadrul Programului Erasmus+ 2014-2020. 

 La începutul acestei activităţi, au fost prezentate obiectivele şi activităţile lunare 

desfăşurate până în acest moment în cadrul acestui proiect european, precum şi impactul 

acestuia asupra elevilor, cadrelor didactice, şcolii şi comunităţii locale. Elevii prezenţi la 

această activitate au fost invitaţi să aleagă zece termeni din „Dicţionarul de termeni 

astronomici” alcătuit de elevele clasei a IX-a B, coordonate de doamna prof. Florina Sorescu, 

pe care i-au folosit în creaţii literare originale. Iată câteva exemple: 

UNIVERS 

Am dilatat timpul dintr-o galaxie   

Și m-am desprins de pământească gravitație   

Orbitând aievea în jurul proiecțiilor mele   

Din gânduri rătăcite și fragmente de stele.  

   

L-am sărutat pe Hellios adânc în suflet,  

Preaiubit al eclipselor profet,  

Și din inelele lui Saturn am renăscut   

Într-un mic univers necunoscut.   

   

Privind spre zenitul ce mă guvernează   

Mă arunc printre teoriile ce-mi oscilează   

Formând din boson o lume ce eu o înțeleg,  

Ca-ntr-un nou, fascinant Bing-Bang.   

                        NIŢESCU Ştefania 
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Ploaie de meteoriți 

Precum un bolid ai apărut în lumea mea 

Oare ce îmi ești... eu te asemăn cu o stea  

Ești ca aurora pentru Helios  

Sau ca o nebuloasă în infinitul univers?  

 

În ochii tăi pot vedea constelația  

Este ceva firesc sau mă păcălește imaginația? 

Sentimentele mă copleșesc precum un meteorit  

Nu am nevoie de o navă spațială  

Cu tine mă pot bucura de eclipsa solară. 

IANCU Elena Alexandra 

Spaţiul 
        

În spaţiu un asteroid 

Două stele ce coincid  

Le-asemăn unui bolid. 

Văd o cometă-n depărtare 

De-aici pare stea căzătoare.  

Privind acum la constelaţie  

Cu mintea plină de imaginaţie 

Ce vine şi apoi dispare 

Ca o eclipsă de Soare. 

Plutim într-un loc fără gravitaţie, 

Privind întreaga constelaţie, 

Privind întreaga galaxie 

Ce pare a fi doar o reflexie. 
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Privind la un meteorit, 

Dar cred că iaraşi m-am pripit 

Că poate fi chiar şi-al meu Soare 

Sau poate o stea căzătoare.  

                  GHENEA Iulia 
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