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S.O.S – SALVAŢI  CĂRŢILE! 

                           În vremea când eram eu însumi elev de liceu (a trecut de atunci aproape o 

jumătate de secol!), mi-a căzut în mână romanul „Fahrenheit 451” al lui Ray Bradbury, o 

carte despre care aş putea spune că mi-a marcat evoluţia ulterioară. Autorul închipuie aici o 

lume stranie în care cărţile sunt interzise, pompierilor încredinţându-li-se sarcina de a le găsi 

prin casele oamenilor şi de a le da foc. Numai că unul dintre pompieri are ideea subversivă să 

fure o carte şi să o citească pe ascuns, rămânând profund impresionat de tot ce găseşte 

acolo...Astfel că, în zilele următoare, face rost de alte şi de alte cărţi pe care le citeşte şi  

faptul acesta al lecturii îi deschide orizonturile unei alte lumi. Hotărăşte, deci, să-şi 

părăsească oraşul şi vechea îndeletnicire şi pleacă undeva, într-un loc în care sunt exilaţi toţi 

iubitorii de cărţi: aici descoperă un grup de oameni care au memorat cărţi întregi cu scopul 

de a le transmite mai departe, de la om la om şi de la generaţie la generaţie. Erau, cum s-ar 

spune, un fel de salvatori ai cărţilor. 

                          Lumea în care trăim în prezent seamănă întrucâtva cu acea lume descrisă de 

Bradbury: pe de o parte,  în pragmatismul ei nesăbuit, a creat şi crează nevoi artificiale care 

caracterizează partea cea mai grosieră a fiinţei umane, manipulându-l şi 

unidimensionalizâdu-l. Astăzi devine din ce în ce mai mic numărul acelora care, puşi în 

situaţia de a alege între o bibliotecă şi o maşină de lux, ar alege biblioteca. Astăzi cărţile nu 

mai sunt incendiate, dar se crează o stare de spirit potrivnică lor, astfel încât ele nici măcar 

să nu mai fie luate în seamă. Oamenii care astăzi mai citesc sunt consideraţi nişte tipi ciudaţi 

şi nişte indivizi care, în general, nu prea ştiu pe ce lume trăiesc. 

                          Astăzi devin din ce în ce mai puţini aceia care mai au bucuria lecturii unei cărţi 

de la cap la coadă; internetul (altfel o genială descoperire şi un uriaş ajutor al spiritului 

uman!) le oferă în schimb nişte penibili inlocuitori: referate, rezumate, schematizări şi încă 

multe altele. Suntem în acelaşi timp şi spectatorii şi actorii unei adevărate tragedii în care 

Viaţa este pusă între paranteze şi, în locul ei, ni se oferă, negustoreşte, clişee moarte. 

                           Pe de altă parte, au mai rămas şi nişte oameni ciudaţi care se mai bucură de 

foşnetul şi de mirosul de tuş proaspăt al paginii scrise, de lumea aceea vie şi autentică pe 

care o găsesc între coperţile unei cărţi şi care, prin însuşi faptul temerar al lecturii, se numără 

printre salvatorii de carte. Într-un fel, ei sunt salvatorii de carte din romanul lui Bradbury. 

                          Voi cam pe unde anume vă situaţi în toată povestea aceasta? Este foarte 

important să ştii de care parte a baricadei te situezi: de partea acelora care se simt bine să 

trăiască într-o lume mohorâtă, schematică şi anostă, din care visurile şi idealurile sunt 

alungate, sau de cealaltă parte?  

                           Tertium non datur! Cred că a sosit momentul să alegem ce avem de făcut: 

salvăm cărţile ori le dăm foc?            

Prof. PAUL SPIRESCU 
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GHEORGHE CALAMANCIUC –dramaturg, poet și prozator 
 

Gheorghe Calamanciuc este cunoscut cititorilor prin 
articolele sale incitante publicate în presa periodică, dar și prin 
piesele de teatru. S-a născut la 7 februarie 1945, în satul 
Mihoreni, ținutul Herței, fostul județ Dorohoi, teritoriu românesc 
ocupat de armata sovietică în 1940, actualmente administrat de 
ucraineni. 

A fost colaborator literar, redactor-șef adjunct la ziarul 
Patria, Fălești, director al Școlii medii Călinești, Fălești, lector la 
Universitatea de Stat „Al. Russo”, Bălți. În prezent e redactor 
literar la Teatrul Național „V. Alecsandri” din Bălți. Colaborează cu 
revistele Literatura și Arta, Viața Basarabiei, Contrafort, Semn, 
Sud-Est (R. Moldova), Teatrul Azi, Teatrul Românesc, Dunărea de 
Jos, Cronica (România). 

A editat mai multe cărți de dramaturgie, versuri, proză și basme pentru copii: Ultima 
noapte de mileniu cu un copil îmbătrânit, Deea-Fecioara din lacrima cerbului, Ispita înecului, 
Poemele repaosului, Toamnele lui Adam, Ultimul Urmaș al lui Ștefan-Vodă, Să mă iubești 
sinucigându-te, să te sinucizi iubindu-mă, Paradisuri ironice ș.a. Piesele sale au fost jucate pe 
scenele mai multor teatre din R. Moldova și România. 

Este membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova și al Uniunii Scriitorilor din România. 
A fost distins cu Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru anul 2007. 

 
Sfaturi pentru tristețe 
 
Tristețio, ..., de-acum înainte 
vreau să mă frângi zilnic doar în culori 
 
Dimineața, când îmi deschizi ochii, 
vreau să mi-i deschizi într-un auriu pal - 
mi-ar aminti de-o iubire pierdută-n aprilie. 
 
Peste zi, frânge-mă-ntr-un albastru închis 
ori, de-mi udă ploaia fereastra, 
poți să mă frângi într-un gri cerșind golul. 
 
Cafeniul, culoarea spulberatelor mele -amintiri, 
mi-ar conveni când amurgu-mi înghite grădina- 
o, cu ce ardoare mi te pui pe inimă în clipele astea! 
 
Tristețio,  de găsești 
și alte culori potrivite pentru-a mă frânge util,  
vino și spune-mi-le – 
o colaborare-ntre noi m-ar băga-n tine, ... 
nici mai mult, dar nici mai puțin –doar atât 
cât ți-ar conveni să mă frângi frumos și de tot, 
fără să te fac de rușine. 
 
 

Și auzul bate-mi-l în cântări de vânturi, 
Tot mai înspre ceruri, tot mai spre pământuri. 
 
Scurgă-se în tine simțurile-mi toate, 
Să-mi rămână carnea, osul ruinate... 
 
Leagănă-mă, leagănă-mă umed și pâclos, 
Toamnă, tu, iubito cu chip aburos, 
cu mine vei fi veșnică. 
 
Cu mine vei fi veșnică. Doar cu mine. 
Și nicidecum cu altcineva. Cu oricine! 
 
Pentru că sufletu-mi pentru tine are 
Leac de murire nevrednică, de uitare. 
 
Cu mine vei zbura cel mai sus –tu să crezi, 
Pentru că aripile-mi crescute-s din amiezi. 
 
Si vei iubi cum alții nu pot exista nici în visare. 
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Redacția

Trezește-te 
 
Trezește-te! Eu sunt omul ce-n sine te-a zidit, 
Încă-nainte, în pântece, de-a te fi zămislit. 
 
Aromele corpului tău cu unduiri argintoase 
Mi-au crescut în carne, mi-au înflorit în oase. 
 
Sorbindu-ți mersul înnebunit de grație, 
Îmi înmuguresc neuronii, porniți spre putrefacție. 
 
De la un timp, nu înflorești când apar în prag. 
Petalele buzelor nu-mi mai șoptesc că-ți sunt drag. 
 
Ochii-ți nu mai dumnezeiesc aerul ce-l respir. 
Nu mai observi când te condamn, când te admir. 
 
Trezește-te! Eu sunt omul ce-n sine te-a zidit, 
Incă-nainte, în pântece, de-a te fi zămislit. 

Elegie pentru văcuța bălaie 
 
În zorii acești, cu ferestrele linse de ploaie, 
Mi-am amintit, mamă, de văcuța noastră bălaie. 
 
Care ne-a hrănit cu lumina laptelui ei, 
În anii de foamete roșie, fiind mititei. 
 
Imașurile de secetă pân’ la rădăcini arse, 
Cu ce-o hrăneai și-o adăpai –cu lacrimile noastre? 
 
De ce-a pierit, mamă, în  ’48, când imașul 
Iarbă veselă, dulce-a rodit, cum e cașul? 
 
La groapă-am bocit-o noi toți și cerul de sus. 
Și nu i-am pus nicio cruce... De ce nu i-am pus?! 
 
Așa, strânși lângă tine, ca niște lipitori, 
Nu ne desprindeam de inima-ți până-n zori. 
 
Ți-e cald acolo-n ceruri? Noi, jos, în frigul lumii, 
Trăim, fără inima ta, ca, fără apă, lăstunii... 
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CREŞTIN DIN AN ÎN PAŞTI 

  Câţi dintre noi, cei care ne 

autointitulăm buni creştini, nu 

mergem la Biserică decât  pentru a 

cânta Prohodul, în Vinerea 

Patimilor şi la Înviere, pentru că 

aşa e normal? Dacă lumea merge 

de Paşti la Biserică, atunci e musai 

să mergem şi noi !  De multe ori, 

copiilor nu li se mai explică 

importanţa Jertfei lui Hristos şi 

adevăratul motiv pentru care 

familia creştină trebuie să meargă 

la Biserică în aceste zile sfinte;  

deseori, părinţii, preocupaţi de 

probleme cotidiene, mereu grăbiţi, 

se mulţumesc să spună copilului că 

lumea merge la Biserică şi nu e 

bine să lipsească tocmai ei; ce va 

zice lumea?  

 Aceasta a fost doar o 

succintă prezentare  a ceea ce se 

întâmplă cu adevărat în zilele 

sfinte pe care un bun creştin ar trebui să le petreacă în rugăciune şi pelerinaj. Dar aşa ceva 

nu întâlnim decât la adevăraţii buni creştini. Restul, sunt sezonieri; sezonieri pe plantaţia lui 

Iisus Hristos. Doar că plata ne-a fost făcută de Acesta cu multe secole în urmă iar noi, 

sezonierii, încă întârziem să apărem la lucru. Femei, mame, soţii, scufundate în muncă, care 

speră  să termine pregătirile de Paşti (mâncăruri, curăţenie) suficient  de repede încât să 

ajungă la Biserică să asculte măcar  sfărşitul  Prohodului. Sfârşitul? Frumos ar fi să fim 

prezenţi acolo  nu numai de la începutul Prohodului, ci duminică de duminică, liturghie după 

liturghie, sărbătoare după sărbătoare. Credinţa este ce stare practicarea presupune 

sustragere de la cotidian, trebuie practicată necontenit, în mod constant.  

 Dacă am privi cu atenţie în jurul nostru, într-o zi de duminică, am observa că, în 

Biserică, ponderea persoanelor trecute de 40-45 de ani este mult mai mare decât cea a 

persoanelor tinere şi a adolescenţilor. Ce ne arată acest fapt? Că tinerii din ziua de astăzi nu 

ştiu să preţuiască, cu adevărat, comoara spirituală pe care ne-o oferă Biserica şi de aceea 

preferă să-şi petreacă timpul cu activităţi, deseori inutile şi needucative.  Aceştia merg cu 

mai multă bucurie la discotecă, în cluburi ori prin baruri. Acum, majoritatea tinerilor îşi 

 
Ilustrația –Violeta Mustață, clasa a X-a A 
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educă moralitatea şi spiritul în medii nu tocmai creştineşti. Dacă totuşi, reuşim să-i aducem 

la Biserică, vor considera că simpla lor prezenţă este suficientă  şi că  nu mai au nevoie să se 

roage pentru ei şi pentru cei iubiţi. Poate că unii dintre ei nici nu au fost învăţaţi să se roage.  

Îi vezi stând în spatele Bisericii, vorbind, râzând, şuşotind în neştire. La slujba de Înviere a  

Domnului, aceşti tineri nu stau în Biserică pentru a se ruga şi a se bucura alături de ceilalţi. Ei 

stau în curtea bisericii unde beau, vorbesc, râd, fumează. Deci, putem concluziona că, pentru 

ei, Sărbătorile Pascale nu au importanţa şi semnificaţia cuvenită. 

 Știm că, pentru a ajunge să ne bucurăm de Învierea Domnului trebuie, cu precădere, 
să ne primenim trupul şi mai ales sufletul cu post; post şi rugăciune.  Câţi dintre noi reuşesc 
să ţină postul  aşa cum trebuie?  Să evite alimentele „de dulce”, să se infrâneze de la ceartă, 
pizmă, preacurvie, fumat, băut, de la alte fapte ce pierd sufletul? Puțini, foarte puţini, iar cei 
care reuşesc sunt priviţi ca nişte ciudaţi de ceilalţi, „normalii”.  Sunt multe persoane care 
adaptează postul nevoilor lor: Voi pune doar puţin lapte în cafea, deoarece nu-mi pot bea 
cafeaua fără lapte iar fără cafea mă doare capul! Voi mânca doar puţină ciocolată că nu e ca 
şi cum aş mânca carne! Eu nu pot să ţin tot postul deoarece îmi afectează sănătatea, mă 
simt slăbit fizic! Ştiu că este post şi nu ar trebui să merg la discotecă dar, în fond, nu e nimic 
rău, e doar puţină mişcare!, etc. Iată cât de uşor ne găsim scuze pentru a persista în păcat. Şi 
ce greu ne este apoi să găsim calea cea dreaptă.  

Când mergem la spovedanie, nu mărturisim doar păcatele comise în timpul postului 

ci, toate păcatele săvârşite de-a lungul întregului an.  Sărbătorile Pascale sunt ocazia inedită 

de a ne mărturisi păcatele, de a ne îndrepta şi trupul şi inima şi atenţia către adevărata viaţă 

spirituală, dăruită nouă de imensul şi neegalatul Sacrificiu al lui Iisus Hristos. 

  Aşadar, rolul nostru, al profesorilor de religie, şi nu numai, este să le arătăm tinerilor 

şi, prin ei, familiilor lor, cu fiecare ocazie pe care o avem că, deşi Sfintele Paşti sunt 

sărbătorite an de an. Răstignirea lui Iisus a fost o singură dată, iar Aceasta, trebuie răsplatită 

şi cinstită aşa cum se cuvine pe întreg parcursul anului, nu doar într-un week-end.  

                                                            Prof.  IOAN  CĂTĂLIN BUCHIDĂU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotografie –Bianca Bulgaru, clasa a XII-a B 
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EMIL BOTTA VS. REGIMUL COMUNIST 
La încheierea celui de-al Doilea Război 

Mondial, Emil Botta (născut la 15 septembrie 1911 la 
Adjud) era cunoscut atât ca actor, cât şi ca scriitor. 
Totuşi, timp de mai bine de două decenii, şi anume 
până în 1966, există exclusiv ca actor, întrucât regimul 
comunist nu are nevoie de literatura sa. Volumele de 
versuri Întunecatul April (1937) şi Pe-o gură de rai 
(1943), care îi încântaseră la vremea apariţiei lor pe 
iubitorii de poezie, sunt scoase din circulaţie. 

Ca actor, apreciat pentru gravitatea 
tenebroasă, pentru sensibilitatea ieşită din comun, 
aproape maladivă, Emil Botta repurtează mari 
succese, acceptate de autorităţi cu o anumită reţinere. 
Joacă pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti în 
piese de W. Shakespeare, A. P. Cehov, A. N. Ostrovski, 
M. Davidoglu, Al. Voitin ş.a.. Interpretează în aceeaşi 

perioadă diverse roluri în filme nepropagandistice ca Paşi spre lună de Ion Popescu-Gopo sau 
Pădurea spânzuraţilor de Liviu Ciulei, momentul culminant constituindu-l apariţia sa în 
Reconstituirea lui Lucian Pintilie. 

În 1966, prin publicarea volumului retrospectiv Poezii, se relansează ca scriitor. 
Ulterior tipăreşte texte noi, în ciclul Vineri din volumul Versuri (1971) şi în volumul Un dor 
fără saţiu (1976), pe care critica literară le întâmpină cu entuziasm. Moare la 24 iulie 1977, 
din cauza unui stop cardiac. 

În perioada proletcultistă, poezia lui Emil Botta a dispărut din conştiinţa cititorilor; s-a 
evaporat ca o stafie la venirea "zorilor unei vieţi noi". Indiferent care ar fi fost atitudinea 
autorităţilor faţă de omul Emil Botta, chiar dacă, prin absurd, l-ar fi agreat şi l-ar fi cooptat în 
rândurile nomenclaturii, poezia sa tot ar fi rămas în afara capacităţii de înţelegere a 
responsabililor cu literatura din epocă şi nu i s-ar fi îngăduit să ajungă la public. 

Dacă vrem să ne amuzăm, trebuie să ne închipuim ce grimase ar fi făcut un 
propagandist al partidului comunist citind poeme din Întunecatul April sau Pe-o gură de rai. 
Nefericitul activist, abia alfabetizat, s-ar fi simţit, înainte de toate, îngrozit de vastitatea 
culturii poetului, de trecerile ameţitoare de la parafrazarea folclorului românesc la invocarea 
personajelor lui Shakespeare şi de la reprezentarea poetică a unor idei freudiene la 
parodierea gesticulaţiei romanticilor englezi. În Cursul scurt de istorie a PCUS, în cuvântările 
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej nu existau indicaţii în legătură cu atitudinea pe care ar fi trebuit 
să o adopte în faţa unui asemenea "fenomen", extrem de suspect. Apoi, propagandistul ar fi 
constatat, cu stupoare, că în versurile respective se fac frecvente referiri la moarte, că, în 
viziunea poetului, nu partidul, ci moartea "e-n toate". În această privinţă ar fi ştiut, însă, cum 
să reacţioneze. Şi anume, ar fi dezaprobat energic atitudinea "demobilizatoare" a autorului, 
calificându-l, potrivit învăţăturii din broşurile cu coperte roşii, drept "decadent". 

Abia în 1966, aşa cum am menţionat anterior, poezia lui Emil Botta este repusă în 
circulaţie şi i se organizează de către criticii literari o primire triumfală. Apoi, în 1971 şi 1976, 
apar volume cu poeme scrise după război, care devin la rândul lor obiectul unor studii 
apologetice, deşi nu au frumuseţea stranie a celor de altădată. Admiraţia fără echivoc a 
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criticilor literari reprezintă de fapt o sancţionare tardivă a obtuzităţii forurilor culturale şi o 
răscumpărare a păcatului de a fi simulat ei înşişi obtuzitatea ani la rând, de nevoie. 

La campania de glorificare a poeziei lui Emil Botta au participat Petru Comarnescu, 
Şerban Cioculescu, Alexandru Paleologu, Ovidiu S. Crohmălniceanu, Nicolae Balotă, Cornel 
Regman, Eugen Simion, Mircea Iorgulescu, Alexandru Piru, Gheorghe Grigurcu, Al. 
Protopopescu, Ion Pop, Cornel Ungureanu - practic, toţi criticii literari capabili să acrediteze 
o opinie în acea perioadă. Frenezia exegetică şi apologetică a atins apogeul în 1984, când au 
apărut simultan două monografii scrise cu evlavie: Emil Botta - despre frontierele inocenţei 
de Radu Călin Cristea şi Apocrife despre Emil Botta de Doina Uricariu. 

Cu acest prilej, despre poezia lui Emil Botta s-a spus tot ce se putea spune şi mai mult 
decât atât. Drept repere au fost invocate nume ca Shakespeare, Cervantes, Eminescu, Poe, 
Coleridge, Nerval, Arghezi şi Bacovia. Cu excepţia lui Nicolae Manolescu, care în 
Metamorfozele poeziei a făcut câteva observaţii exacte, pe un ton detaşat ("El împrumută 
poza de «strigoi» de la Bacovia şi o artificializează la maximum. Îl auzi monologând 
intermitent, vorbind pe mai multe voci, punând în scenă, strigând, exclamând, şoptind, 
declamând. Prima impresie este de afectare."), comentatorii au tratat textele lui Emil Botta 
ca pe nişte mesaje enigmatice, dând importanţă maximă fiecărui simbol şi considerând 
simbol aproape fiecare cuvânt. 

 
Loredana Enachi, clasa a XII-a B  

 
EMIL BOTTA 
A fost un mister 
Oare ce mi-a scris pe frunte afurisitul destin 
cu litere fine, cu o pană de venin? 
Am întrebat savanţii lumii cu feţe de iască, 
dar nici unul n-a ştiut să-mi citească. 
 
Fruntea e o taină gravă pe care abia o port, 
ochii în flăcări stau mărturie că încă nu-s 
mort, 
şi mâinile vâslind nebuneşte prin viaţă 
mă apropie de un liman, de o ceaţă. 
 
Ce se vede acolo ca noaptea care se naşte? 
E moartea care te scrutează şi te recunoaşte. 
Ea şterge scrisul de pe frunte cu un burete 
şi pleacă apoi trântind uşile de perete. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ça a été un mystère 
Qu’a-t-il écrit sur mon front le maudit destin 
Avec des lettres fines, avec des plumes de 
venin ? 
ai-je demandé aux sages du monde au visage 
d’amadou 
mais pour eux aussi, le message est resté 
inconnu. 
 
Le front est un profond mystère que je porte 
à peine, 
mes yeux, deux flammes, raniment les débris 
de l’âme terne 
et les mains, pleines de vie, tirant aux rames 
follement, 
vers une contrée de brouillard me dirigent 
doucement. 
 
Mais qu’est-ce qu’il surgit là-bas dans la nuit 
naissante ? 
C’est la mort indomptable qui te scrute en te 
voyant. 
Elle passe l’éponge dégradée de routine sur 
mon front 
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Epitaf 
Sub lespede, înmărmurite, dorm isprăvile 
mele, 
Atât cele bune, cât şi cele rele. 
Mâna care a dat şi mâna care a luat 
s-au înfrăţit şi s-au cununat. 
 
Gândurile sunt foarte obosite. 
Zadarnic ascultaţi, urechi ciulite, 
pasul meu nu va mai zdrobi 
viorelele inculte care nu ştiu ceti. 
 
Ochiul nu cată semeţ, 
safirul ochilor nu mai are preţ. 
Neantul a pus un sigiliu de zgură 
Pe frunte, pe pleoape, pe gură.  
 
 
 
 
 

Et s’en va en claquant les portes sans me 
rendre compte. 
 
Épitaphe 
Au dessous des dalles, cloués, gisent mes 
faits, 
tant les meilleurs que les mauvais.  
La main qui a offert et celle qui a pris  
se sont fiancées à leur grand profit. 
  
Mes pensées deviennent assez fatiguées. 
Les oreilles tendues ont beau écouter 
mon pas cesse d’écraser à jamais 
les ternes violettes d’un champ illettré. 
 
Mon regard ne gagne plus les hauteurs, 
Le saphir des yeux a perdu sa grandeur. 
Un néant a mis son sceau de cendrée 
sur mon front, sur mes lèvres étouffées. 
    

(traducere – prof. Ionela Anghelina) 
 

 
fotografie –Bianca Bulgaru, clasa a XII-a B
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ANDRE GIDE – VERS UNE AUTRE AUTOBIOGRAPHIE 
 

 Elevé dans une famille aux mœurs très strictes, André Gide (1869-1951) reçoit une 
éducation puritaine qui éveille en lui des contradictions, des angoisses qu’il apaise par ses 
préoccupations artistiques.   
 André Gide, l’un des écrivains les plus controversés de la France du XXe siècle, écrit 
l’autobiographie  Si le grain ne meurt (1924) où il raconte la période de sa jeunesse (les 
vingt-six premières années) jusqu’à ses fiançailles. En fait, Georges May observe ces traits 
caractéristiques des autobiographes: soit ils retracent les années de l’enfance, soit les 
autobiographies sont le produit de leur vieillesse1.  
 Composée de deux parties, l’œuvre gidienne relève les principaux moments de la vie 
du jeune Gide : la première partie (dix chapitres) couvre ses souvenirs d’enfance, 
l’atmosphère familiale, le désir de suivre les cours de l'École alsacienne, les différents 
précepteurs, les jeux avec ses amis à la campagne, le goût de la botanique et de 
l'entomologie, la passion pour la musique et la littérature. La deuxième partie (deux 
chapitres), de dimensions plus courtes, c’est l’aveu de Gide quant à son penchant sexuel, 
découvert dans un voyage en Algérie. L’épisode abonde en représentations détaillées des 
scènes de débauche. 
 Le titre de l’autobiographie renvoie à un vers de l'Evangile selon Saint Jean (Jean 12, 
24-25) suggérant la révolte du jeune homme contre les contraintes imposées par son 
éducation rigoureuse, la victoire de son esprit libre et créatif. L’enfant d’autrefois doit 
s’effacer pour révéler le côté artistique de Gide. C’est par sa renaissance qu’il peut jouir des 
bienfaits de l’écriture comme le grain de blé qui ne porte pas de fruits s'il ne meurt. L’auteur 
accepte son penchant sexuel et se confesse au lecteur avec une sincérité désarmante. Par 
cette démarche hardie, il donne une nouvelle perspective à la littérature autobiographique 
comme Jean-Jacques Rousseau qui faisait preuve d'une  réelle candeur dans ses Confessions, 
mais d'une manière plus restrictive. L’autobiographe nous fait entrer dans sa réalité la plus 
intime en se confessant sur un épisode délicat  de son existence et, au début de son œuvre, 
il essaie de justifier sa hardiesse: «Je sais de reste le tort que je me fais en racontant ceci et 
ce qui va suivre ; je pressens le parti qu’on en pourra tirer contre moi. Mais mon récit n’a 
raison d’être que véridique. Mettons que c’est par pénitence que je l’écris. »2. 
 Dès le premier chapitre, Gide conclut un pacte avec le lecteur par lequel il 
communique ses intentions, l’auteur montre le fonctionnement de son autobiographie: 
«J’écrirai mes souvenirs comme ils viennent, sans chercher à les ordonner. Tout au plus les 
puis-je grouper autour des lieux et des êtres ; ma mémoire ne se trompe pas souvent de 
place ; mais elle brouille les dates ; je suis perdu si je m’astreins à de la chronologie»3. Il doit 
faire face, comme n’importe quel auteur d’autobiographies, à un dilemme: s’éloigner de la 
vérité pour suivre un tel ordre ou bien raconter l’existence vécue sans se soumettre à la 
chronologie.  
 Gide assume la signature de son contrat, mais l’identité entre le narrateur, le 
personnage et l’auteur dont parlait Philippe Lejeune4 est équivoque. Gide semble adhérer au 
pacte autobiographique, mais en réalité, il s’y soustrait et reconnaît que le choix des 
souvenirs a un caractère subjectif5, éludant les normes autobiographiques; entre le 
narrateur et le personnage se crée une distance grâce à l’écoulement temporel et à la 
                                                 
1 Georges May, L’autobiographie, Paris, Presses Universitaires de France, 1979, pp. 30-31 
2 André Gide, Si le grain ne meurt, Paris, Gallimard, 1955, p.10 
3 Ibidem, p.24 
4 Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, Seuil, 1975, p.15 
5 Ibidem, p. 280 
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ressuscitation d’une mémoire sélective, dépourvue de toute objectivité. L’utilisation du 
pronom « je » masque la distance entre le « je narrant » et le « je narré », entre le sujet de 
l’énonciation et celui de l’énoncé. L’identité autobiographique est donnée par la dimension 
temporelle de l’existence de l’auteur révélant une pluralité de moi6. En fait, Gide recourt au 
équivoque, à l’ambigüité pour construire en permanence son propre moi. Il se détache en 
tant que narrateur du personnage par l’autoironie: « Ma stupidité avait mis en joie toute la 
classe. Si j’avais voulu me tailler un succès, il m’eût été facile, au retour de ma pénitence, 
lorsque M. Vedel, m’ayant rappelé, me demanda pour la troisième fois le synonyme de « 
coudrier », de répondre « chou-fleur » ou « citrouille ». Mais non, je ne cherchais pas le 
succès et il me déplaisait de prêter à rire ; simplement j’étais stupide. »7. Le narrateur adulte 
prend distance de l’enfant d’autrefois essayant de le traiter d’une manière objective.  
 
 Quant à Gide, l’ordre chronologique est traité d’infidèle à la réalité, le récit 
biographique peut devenir inintelligible s'il tient compte de la chronologie. On ne peut pas 
parler d'une reconstruction chronologique de l'histoire personnelle s'il y a des déchirements 
dans le récit grâce au foisonnement des souvenirs. L’écriture de Gide est analogique et 
fragmentaire, on y rencontre un fonctionnement aléatoire des souvenirs; les lois de la 
chronologie donnent à l’œuvre un caractère artificiel, c’est la raison pour laquelle Gide 
plaide pour une autobiographie qui s’échappe aux contraintes de l’ordre chronologique et 
préfère adhérer à un discours véridique. Le vœu d’authenticité et celui de vérité sont les 
marques de la démarche autobiographique. D’ailleurs, Gide affirme son désir d’authenticité 
«(…) ce n’est pas la vraisemblance que je poursuis, c’est la vérité»8 même si on ne peut pas 
parler d’objectivité dans le cas d’un écrivain qui décrit sa propre réalité, une réalité soumise 
aux caprices de la mémoire et à la succession naturelle du temps.  
 Le temps et la mémoire sont des engrenages essentiels dans le récit 
autobiographique. Georges May constate que l'interférence du passé et du présent 
entraînent des déformations et des troubles dans le récit: « L'acte même de noter par écrit 
le souvenir qu'on a gardé d'un événement du passé amène inévitablement un 
rapprochement ou un affrontement entre le passé du souvenir et le présent de la 
rédaction»9. Le regard rétrospectif de l’auteur suppose deux temporalités: celle du temps du 
discours (le présent, le futur, le passé composé) et celle du temps de l'histoire (l’imparfait, le 
passé simple, le plus-que-parfait)10. Gide utilise les temps du discours pour faire preuve de sa 
participation directe aux événements racontés, mais il réussit à maintenir un équilibre dans 
son récit par l'offre des moments de détente au lecteur en utilisant des temps du monde 
raconté. L’alternance des deux temporalités retrace à la fois le passé lointain et récent de 
Gide où la mémoire est un instrument précieux et incontournable. Le récit autobiographique 
couvre l'histoire de l’existence de l’auteur d'une perspective rétrospective. Les allées et 
venues incessantes entre le passé et le présent, le retour permanent en arrière constituent 
la matière essentielle de l'écriture. L'œuvre Si le grain ne meurt porte les traces des 
expériences vécues, peut-être, dépourvu d'une éducation puritaine, Gide aurait-il un autre 
parcours sentimental.      
 La mémoire aussi est essentielle pour l’efficacité de l’autobiographie si capricieuse et 
infidèle qu'elle soit parce qu'on ne peut pas recréer par écrit la réalité d’autrefois. 

                                                 
6 Cf. Paul Ricœur, Temps et récit III, Seuil, 1985, p. 358  
7 Ibidem, p. 64 
8Ibidem, p.343 
9 Georges May, L’autobiographie, op. cit., p. 78 
10 Emile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard, 1966. 
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L’écoulement du temps s’échappe à la mémoire qui rend la narration autobiographique 
équivoque. Les desseins de l’écrivain force la mémoire de ressusciter des bribes de ses 
souvenirs qui ont joué un rôle décisif dans sa vie. Gide est conscient de la subjectivité de son 
œuvre: «– C’est le fatal défaut de mon récit, aussi bien que de tous les Mémoires ; on 
présente le plus apparent ; le plus important, sans contours, élude la prise.»11. La résurgence 
d'un souvenir est soumise au fonctionnement imprévisible de la mémoire et aux intentions 
qu’anime l'auteur. La mémoire fonctionne d'une manière sélective, les événements de 
l’existence prennent des significations différentes par rapport à un tel contexte, en fonction 
des priorités de l’auteur. La mémoire fait surgir les souvenirs qui ont influencé le plus le 
parcours existentiel et l'auteur recourt en permanence à la description minutieuse des lieux 
pour ancrer mieux dans la réalité son existence passée. Gide se souvient des vacances 
d'enfance en s'appuyant sur des références spatiales:«Mes parents avaient pris coutume de 
passer les vacances d’été dans le Calvados, à La Roque Baignard, cette propriété qui revint à 
ma mère au décès de ma grand-mère Rondeaux. Les vacances du Nouvel An, nous les 
passions à Rouen dans la famille de ma mère ; celles de Pâques à Uzès, auprès de ma grand-
mère paternelle. »12. Gaston Bachelard mentionne l'importance de l’espace dans le récit: « 
Les souvenirs sont (…) d’autant plus solides qu’ils sont spatialisés. »13. L’espace joue un rôle 
essentiel dans les mécanismes de la mémoire. Il y a une interdépendance entre la mémoire 
et l’espace. Les indices spatiaux attestent l’existence physique de l’auteur. Ils renvoient à la 
véridicité des événements racontés et ils concrétisent le rappel des souvenirs. C’est un appui 
qui capte l’attention du lecteur et rend le contenu du récit autobiographique authentique. 
Mais, il y a des séquences où la mémoire va de paire avec l’imagination, Gide crée des 
espaces illusoires, il montre une permanente fascination pour l’apparence et pour cette 
frontière  instable qui sépare la réalité de la virtualité: « Les vagues de sons montent du 
premier ; il faut aller voir ; et, à mesure que de marche en marche je me rapproche, je 
distingue des bruits de voix, des frémissements d’étoffes, des chuchotements et des rires. 
Rien n’a l’air coutumier ; il me semble que je vais être initié tout à coup à une autre vie, 
mystérieuse, différemment réelle, plus brillante et plus pathétique, et qui commence 
seulement lorsque les petits enfants sont couchés »14. Il se sent attiré par ce monde virtuel, 
qu’il voit comme un spectacle. Le spectacle réel du bal qui se déroule au rez-de-chaussée de 
sa maison devient dans son imagination un cadre illusoire puisqu’il y a une différence 
d’attitude entre les mêmes personnes dans leur vie quotidienne et dans le comportement au 
bal. Gide réussit à faire une distinction nette entre les deux territoires : le sien, celui de la 
réalité banale, et celui des participants au bal, un territoire-spectacle : «Et quand je me 
retrouve dans mon lit, j’ai les idées toutes brouillées et je pense, avant de sombrer dans le 
sommeil confusément : il y a la réalité et il y a les rêves ; et puis il y a une seconde réalité. 
»15. La conscience de cette seconde réalité dans laquelle un autre moi s’épanouit c’est la 
manière de Gide d'envisager le monde de ses souvenirs, de construire son texte 
autobiographique, de transgresser un espace illusoire.   
 Par son effort de transfiguration de la réalité objective en ce qu'il appelle une 
« seconde réalité », Gide prend conscience que sa mission d’artiste est de garder une part 
d'invention dans le récit autobiographique, tout en respectant un principe de vérité 
référentielle. 

                                                 
11 Ibidem., p.204 
12 Ibidem, p.21 
13 Gaston Bachelard, La Poétique de l’espace, Presses Universitaires de France,1958 p. 28 
14 André Gide, op.cit., p.26 
15 Ibidem, p.27 

 



 

 12 

Nota Bene 

 
 

Prof. IONELA CODREANU (ANGHELINA)  
 
 
 
 Bibliographie: 
 
 Benveniste, Emile, Problèmes de linguistique générale, Gallimard, Paris, 1966. 
 Bachelard, Gaston, La Poétique de l’espace, Presses Universitaires de France, Paris, 
 1958 
 Gide, André, Si le grain ne meurt, Gallimard, Paris,1955 
 Lejeune, Philippe, Le pacte autobiographique, Seuil, Paris, 1975 
 May, Georges, L’autobiographie, Presses Universitaires de France, Paris, 1979 
 Ricœur, Paul Temps et récit III, Seuil, Paris, 1985  
 

 

 

fotografie –Bianca Bulgaru, clasa a XII-a B 

 



 

 13 

Nota Bene 

 

TEORIA ASTRONAUTULUI ANTIC 
 

 În a doua jumătate a secolului XX, câțiva autori nonconformiști au lansat în scrierile 
lor teoria fascinantă a extratereștrilor antici. Este vorba de Erich von Däniken, Zecharia 
Sitchin, Robert K. Temple și David Icke. Conform convingerilor lor, bazate pe analize 
teoretice și probe fizice doveditoare, ființe extraterestre inteligente, „extratereștri antici” au 
vizitat Pământul în trecutul îndepărtat și au stat, de fapt, la originea tuturor civilizațiilor 
umane. Teoria sugerează că zeitățile prezente în miturile și religiile de pe glob sunt, de fapt, 
astronauți veniți de pe planete evoluate din punct de vedere științific și spiritual, iar 
cunoștințele lor tehnologice au fost interpretate de oamenii primitivi ca dovadă a statutului 
lor divin. Bineînțeles că ipoteza nu a beneficiat de sprijinul comunității științifice, fiind 
respinsă fără vreun contra-argument solid. Cât despre revistele de profil, acestea continuă să 
o ignore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Surprinzător, în cartea lor, „Viața inteligentă în Univers” (Intelligent Life in the 
Universe), apărută în anul 1966, celebrii astrofizicieni I.S. Shklovski și Carl Sagan dedică un 
capitol întreg ideii că oamenii de știință și istoricii ar trebui să ia în serios posibilitatea ca 
unele contacte extraterestre să fi avut loc în istoria umanității. Ei susțin că o călătorie sub-
luminică  interstelară a unor ființe extraterestre este posibilă, din moment ce și noi, oamenii, 
deținem tehnologia necesară pentru zborul cosmic încă din anii ’60. Autorii mai spun că 
numeroasele mituri privind vizite ale unor ființe venite din cer ar trebui analizate mai cu 
atenție și că narațiunile în care sunt descrise contacte directe cu „zei” sunt plauzibile. În 
acest sens, Shklovski și Sagan citează relatările despre Oannes, cel care ar fi adus 
sumerienilor știința, agricultura, matematica și artele, relatări ce ar merita o analiză 
profundă, deoarece, datorită coerenței și detaliilor, acestea descriu un posibil paleo-contact 
cu o ființă evoluată. 
 Ideea că extratereștrii au servit umanității timpurii pe post de zei a intrat în conștiința 
opiniei publice odată cu publicarea în 1968 a bestseller-ului autorului elvețian Erich von 
Däniken, „Carele zeilor” (Chariots of the Gods), urmată de documentarul NBC din 1973 „În 
căutarea astronauților antici” (In Search of Ancient Astronauts), cu care și-a câștigat 
instantaneu faima în Statele Unite. După cum am văzut, teza sa nu era una cu totul nouă. 
Oameni de știință reputați avansaseră ideea cu câțiva ani înainte. Dar puțină lume știe că nici 
teoria acestora nu era întru totul originală. Pentru cei familiarizați cu literatura științifico-
fantastică a anilor 1940-1950, aserțiunea revoluționară a lui Shklovski, Sagan și mai apoi a lui 

Astronautul de la Palenque - Mexic, anul 200 î.e.n. 

http://frumoasaverde.blogspot.ro/search/label/David%20Icke
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von Däniken își are originea în scrierile anterioare ale altui autor, care susținea că divinitățile 
civilizațiilor străvechi erau de natură extraterestră. Ipoteza astronautului antic își găsește o 
paralelă în povestirile fantastice ale lui H.P. Lovecraft, din Providence, Rhode Island. Opera 
sa literară îl plasează, pe merit, alături de Edgar Allan Poe și Stephen King, în panteonul 
scriitorilor de gen. Lovecroft a fost de fapt cel care a venit cu ideea originală a unei 
intervenții extraterestre în trecutul îndepărtat, în povestirea sa din 1926, „Chemarea lui 
Cthulhu” (The Call of Cthulhu). 
 Cu toate acestea, Erich von Däniken rămâne, incontestabil, cel mai cunoscut și 
îndrăgit promotor al teoriei extratereștrilor antici, datorită pasiunii cu care își susține 
afirmațiile. De când și-a publicat cartea care l-a făcut celebru, a rămas consecvent 
convingerii că, în trecutul îndepărtat, Pământul a fost vizitat de extratereștri și că aceștia au 
intervenit în evoluția umanității. Într-un interviu recent, afirmă chiar că, dacă ar fi știut în 
1968 ceea ce știe astăzi, această carte ar avea acum 1000 de pagini, iar erorile ar fi eliminate. 
 În prezent, Erich von Däniken este unul dintre cei mai de succes scriitori de literatură 
non-ficțiune din toate timpurile. A scris 55 de cărți și a vândut 65 de milioane de exemplare, 
cărțile sale fiind traduse în 32 de limbi. A participat la realizarea multor filme documentare, a 
scris nenumărate articole și a produs CD-uri foarte bine vândute. Fluent în patru limbi, fostul 
proprietar de hotel de 5 stele este și astăzi un cercetător avid și un călător plin de energie, 
care străbate câte 150.000 de kilometri pe an, pentru a vizita cele mai îndepărtate colțuri ale 
Terrei. Călătoriile dau posibilitatea de a examina cu propriii ochi documentele, sculpturile, 
picturile, artefactele și construcțiile despre care scrie, extrem de avansate tehnologic pentru 
a fi create în epoca respectivă. Erich von Däniken este fondatorul Asociației de cercetări 
arheologice, astronautice și SETI (Archaeology, Astronautics & SETI Research Association) 
care cuprinde atât oameni de știință, cât și profani. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nicuşor  Cazan,  
clasa a XII-a  B 

Sculptură antică, semănând izbitor cu un astronaut, 
descoperită în ruinele mayașe de la Tikal - Guatemala  
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„EDUCAȚIE PENTRU SCHIMBARE“ ȘI/SAU „SCHIMBAREA EDUCAȚIEI“? O INTEROGAȚIE 
NECESARĂ... 

 
 Demersul nostru, având în vedere timpul istoric în care este făcut, pare superfluu, 
fiind un laitmotiv preferat de practicienii din educație la seminarii, colocvii și congrese și, nu 
în ultimul rând, de oamenii politici în campaniile electorale, în opoziție și niciodată în timpul 
guvernării.  
 Dintotdeauna a existat o relație esențială și dialectică între cunoașterea cultural-
structurată – pe care se întemeiază cunoașterea individuală - și sistemul educațional – 
principalul vector al transmisiei social-culturale. Într-un Raport pentru UNESCO al Comisiei 
Internaționale pentru Educație în secolul al XXI-lea, educația viitorului tinde a se centra în 
mod absolut pe: „a învăța să știi (să cunoști); a învăța să faci; a învăța să fii; a învăța să 
trăiești împreună cu alții“16. 
 Realitatea contemporană demonstrează că rolul educației devine tot mai accentuat, 
educația însoțind ființa umană pe toată durata peregrinării pe acest tărâm. În același timp, 
școala nu mai face față ea singură cererii tot mai crescânde  de educație, în forme tot mai 
complexe și particulare. Școala încetează de a mai deține monopolul educației, iar în aceste 
condiții este imperios necesar ca mediul școlar să devină mai deschis, mai cooperant, mai 
receptiv la schimbare, mai apropiat de viața socială. Educația dobândită în școală este 
insuficientă vieții, astfel că „educația permanentă“ este mai aproape de cerințele 
educaționale ale omului contemporan: „Organizarea concretă a învătământului în instituții 
trebuie să corespundă, pentru o educare neîntreruptă și alternantă, principiilor pluraliste și 
contrastante. Acestea pot realiza cu adevărat acordul măsurilor pentru simplificarea 
structurilor, lărgirea perspectivelor, înlăturarea informațiilor perimate sau inutile și, prin 
urmare, pentru diferențierea tipurilor de învățământ, cu precauțiuni și prin procedurile de 
unificare a cunoștințelor transmise ca și pe căile deschiderii în și prin autonomie“17. 
 În acest moment, intervine educația pentru schimbare, un concept care își face greu, 
dar iremediabil, loc în școala noastră, anchilozată încă după terifianta experiență a 
comunismului: „În fond, există trei mari direcții în care trebuie să insiste educația pentru 
schimbare: a) sesizarea și întâmpinarea schimbărilor; b) evaluarea acestora; c) proiectarea 
schimbării și intervenția (controlul schimbărilor), toate trei vizând formarea omului astfel 
încât acesta să poată face față schimbărilor la care este supus mediul său fizic“18. 
 Și totuși, cum va arăta educația viitorului? 
 Redăm un text tulburător, scris în zorii Iluminismului de către unul dintre cei mai mari 
iluminați ai umanității, „invizibilul frate“ rozicrucian Jan Amos Comenius:  
 „...Este cultura universală a întregului neam omenesc. Căci pentru greci paideia 
(παιδεια) era învățătura și educarea prin care oammenii sunt formați, iar παγ se referă la 
universalitate. Acest lucru pune problema așadar să fie instruiți toți, în toate, cu totul 
(πάντες, πάντα, πάντως; omnes, omnia, omnino). Această aspirație spre o cultură universală 
ne precizează și ne conduce de obicei la considerații privind noțiunile de nimic, ceva și toate. 
Prin prisma acestei triple considerașii, vrem să reiasă mai bine aspirația și rațiunea aspirației 
noastre. Nimic înseamnă, aici, totala lipsă de cultură: ceea ce constatăm, cu oroare și 
compătimire, la neamurile barbare, unde sărmanii muritori se nasc, trăiesc și mor ca 
animalele. Ceva înseamnă o oarecare cultură, referitoare la una sau la alta, pe care o 
constatăm la popoarele mai civilizate, care comunică în ceea ce privește  științele, artele, 
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limbile și celelalte studii. Toate vor însemna cultură universală: printr-o asemenea cultură 
vrem să îl ajutăm pe om, care este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, să dobândească 
strălucirea supremă, atât cât se poate atinge pe acest pământ. Ceea ce se urmărește se 
poate privi sub trei aspecte. Mai întâi, dorim ca în acest fel să fie formați, pentru deplina 
umanitate, nu un singur om, nu puțini, nu mulți - ci toți oamenii și fiecare în parte, tânăr sau 
bătrân, sărac sau bogat, nobil sau nenobil, bărbat sau femeie, pe scurt, oricine s-a născut 
om; astfel ca întreaga omenire să fie cultivată de-a lungul tuturor vârstelor, pentru toate 
stările sociale, sexele și națiunile. 
 În al doilea rând, este de dorit ca fiecare om să fie deprins nu cu un singur lucru, nu 
cu puține, nu cu multe, ci cu toate lucrurile care desăvârșesc cu adevărat natura omenească. 
Omul trebuie să știe ce este adevărul; să nu se lase indus în eroare de neadevăr. Să iubească 
binele; să nu se lase sedus de ceea ce este rău. Să facă ceea ce trebuie făcut și să nu admită 
ceea ce este de evitat; să facă atât cât este nevoie, să vorbească în mod înțelept, cu toți și 
despre toate, și în nicio împrejurare să nu fie mut. În sfârșit, să acționeze rațional, nu la 
întâmplare, față de lucruri și față de Dumnezeu, astfel ca în nicio împrejurare să nu se abată 
de la scopul fericirii sale [...]“19. 
 În funcție de capacitatea umanității de a răspunde acestor sugestii, secolul al XXI-lea 
va fi unul al „educației integrale“ ori nu va fi deloc! 
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ADAM & EVA SAU EVA & ADAM? 
    Claudiu Nicolaiev,  

clasa a XII-a B 

 

când El l-a făcut pe el  
a luat pământ cu mult noroi şi nu prea mult carbon  
şi a amestecat cum a văzut, Săracul,  
prin ochelarii plini de urmele  
sfintelor Sale degeţele  
până a ieşit ceva, o chestie 
nu frumuşică,  
cu mustăcioara scurtă  
şi care voia să aibă şi să fie tot 
 
apoi El s-a mâhnit,  
Şi-a şters divinii ochelari,  
iar când a făcut-o pe ea  
a luat o coastă, o coapsă ori o catenă de la el  
dar nu oricare, ci aia cea mai mândră  
şi amestecă cu grijă  
de 3 ori în sensul acelor de ceasornic  

şi de 23  ori în sensul opus  

până a ieşit frumuseţea,  
dar care, însă, vai, era aşa firavă... 
 
el credea despre ea  
că este omologul lui inferior  
şi voia s-o apere de vânt  
şi de oxidări degradative 
 
ea, pe de altă parte,  
se credea omologul lui superior  
şi voia ca el să schimbe totul  
pentru a deveni tot ceea ce ea-şi dorea 
 
el şi ea nu erau, dau eu cu seama,  
decât izomeri de funcţiune:  
aceeaşi formulă moleculară  
însă erau din clase de substanţe,  
aveau proprietăţi,  
suflete şi raţiuni, 
toate diferite. 
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NU TRĂI CUM ÎŢI ESTE SCRIS! 
George Nicolae Stroia 

clasa a VII-a A  
 
Era o dimineaţă firavă de primăvară. Vântul şi roua se împleteau maiestuos ca 

o sârmă de aur. Micuţa frunză aştepta amorţită de gerul blând de peste noapte. 
Întreaga natură aştepta parcă razele dulci ale soarelui şi valurile albe ce-i tăinuiesc 
lumina. Însă, tânăra frunză era prea nerăbdătoare să aştepte. Aşa de nerăbdătoare, 
încât a încercat să se caţere singură pe crengile de argint ale nesfârşitului copac, parcă 
frate cu cerul.  

Dădu tot ce putu, însă, când nici nu ajunse la jumătatea coroanei, fu desprinsă 
de o picătură de rouă sclipitoare ca argintul zorilor. Mica frunză îşi pierdu cunoştinţa. 
Când se trezi, privea pământul pictat cu lumini albastre, era un lan de albăstrele 
magice şi îşi dădu seama că este purtată în zbor de către un porumbel alb ca laptele. 
 - Mă scuzaţi, domnule! spuse micuţa frunză; unde mă aflu? 
 Întorcând uşor capul, porumbelul o privi şi îi spuse: 
 - Cum adică unde te afli? Te afli în zbor spre cuibul meu, unde vei fi aşternut 
pentru puii mei. 
 Într-o clipă au şi ajuns la cuib şi porumbelul a aşezat-o cu grijă la locul ei, alături 
de alţi fraţi ruginii, lângă nişte ouă fumurii ca nişte pietre. 
 - Semenii mei, cum aţi ajuns aici? întrebă micuţa frunză pe semenii ei, trecuţi 
de floarea vârstei. 
 - Cum adică? Aici am fost mereu, aşa ne-a fost scris, ne trăim soarta. 
 Refuzând gândul de a-şi trăi restul vieţii încătuşată cu lanţuri de plumb de 
soartă, frunza îşi adună puterile şi se târî spre vârful cuibului de unde fu din nou luată 
în zbor dar, de data aceasta, de vântul blând de primăvară. Fu purtată departe, în norii 
albi ca spuma mării, peste munţi, dealuri, câmpii şi sate, ajungând în final, pe 
acoperişul unei case.  
 Două rândunele, abia sosite, o comentară pe biata frunză: 
 - Tu de ce eşti aici? Ar trebui să fii hrană pentru pământ, aşa ţi-e scris! 
 Refuzând, din nou, ideea de a trăi la mila soartei, îşi luă iarăşi zborul, peste 
munţi şi văi, prăpăstii, până ce simţi că puterile îi scad, timpul mângâind-o cu biciul 
usturător de foc. Încet, încet, briza se domoli şi frunza căzu secerată pe pământul viu şi 
parfumat. Simţi cum viaţa i se scurge şi îşi aminti de clipele trăite, de faptul că nu a 
trăit ca o frunză obişnuită, ci a învins soarta. 
 Frunza se stinse, cu gândul că nu a trăit aşa cum i-a fost scris! 
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                                                           Ilustrații –Adelina Ciobanu, clasa a X-a A

CUVINTE 
Cătălina-Ioana Ifrim  

clasa a XI-a B 
 
Am lăsat timpul să treacă, 
Fu o lună, două, trei... 
I-am lăsat să mă  
privească,... 
Ca din neant aprinsus-au scântei. 
Oameni cu prejudecată, 
Nu-nţeleg, nu ne-nțeleg 
Gură au  doar pe la colţuri 
Viața ...-n infern. 
Se prefac a ne fi prieteni 
Puru-i una cu impurul, 
Nu le pasă, cum și când... 
Și-i rănesc pe cei din jur. 
Ne rănesc adânc în suflet, 
Iau cuvintelor din preț,... 
În nimicuri le transformă 
Le ţintesc cu lungi săgeţi. 
Am lăsat timpul să treacă,  
Am tăcut, am ascultat,  
Și din viaţa mea cea pură 
Iată ce aţi transformat! 
 

PRIMĂVARA 
Mihaela Mădălina Antohi  

clasa a XI-a G 
 
Primăvara vine, 
Mi-e trăire gândul 
Zi de sărbătoare 
Zbor spre viitor. 
Tindem spre-mplinire 
Vieții să-i dăm rost. 
Căutăm pe cale 
Taina ce se-ascunde 
Fără adăpost... 
Restul din rostire 
Oare are rost? 
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Despre Nimic. 
Mihai Petean, 
 clasa a XI-a B 

 
 Ce a început cu nu mult timp în urmă ca un simplu experiment a devenit pentru 
mine o adevărată metodă de relaxare, comunicare şi expunere a ideilor. Astfel dintr-o 
simplă “postare de blog”,am ajuns de la a încerca la a mă bucura de împărtăşirea, într-o 
manieră asemănătoare unei introspecţii filosofice, gândurilor mele. 
Gânduri  #5 
“Zgomot. Deranj. Distrageri. Linişte. Frecvenţe joase mă asigură. Vin din nou şi din 
nou,îmi alungă raţiunea. Gata. Aşa e mult mai bine. Percep haosul, dar aleg şa n-o fac. 
Binecuvântarea proştilor. Sau altfel. Iar haos, acum din interior. O diferenţă de nuanţe. 
Putere dispersată în condiţii neplăcute. Vrem control. De ce? Zgomot. Deranj.  Înapoi. 
Agonie repetitivă, până când se dă stingerea. Când se dă stingerea? Mă sfârşesc la 
ultimea mea suflare, sau la ultimul gând? Ţine-mă în viaţă, asta îi cer. Si ea ştie. 
Zgomot. Distrageri. Dar nu deranj. Speranţe şi comuniuni. Priviri goale şi rezonanţe 
fade. Singurătăţi visând. Înapoi. Gânduri. Eternitate. Lupte efemere fără nici un scop. 
Întradevăr luptăm pentru fals. Veridicitatea formelor. Dar sunt viu. Tu mi-ai dovedit-o. 
Sau doar mi se pare. Un vis, în aparenţe. Culori prea vii, nuanţe prea variate. Mintea mă 
minte prea frumos. Nimeni n-ar vrea să fie altfel. Sunet. Culoare. Energie în mişcare. 
Unificator, ba chiar deloc. Una cu tot ce mişcă, fără a fi, în fond, conectat. Acelaşi hău. 
Linişte. Deranj. Concentrare diferenţiere. Dar nu vrem diferenţe. Atât de fals. Pe lângă 
îmbrăţişarea pulsaţiilor sonore,. E liniştitor cum m-am izolat. Intenţionat sau 
circumstanţial. Pornind de mai sus sau chiar de aici. Aici, acolo pentru tine. Acum, 
atunci pentru tine.  Trecem peste vid, fără să facem paşi. Plutim în vibraţii 
controversate. Încurajăm debarasarea prin măştile se aşează blând. Nu poţi să minţi 
adevărul. Te-ai păcălit vreodată mascându-te în oglindă? Linişte. Distrageri. Gânduri 
divergente. Umbre suple, aleargă desfrânate. Curaj,frică,persoană,intelect. Vreau mai 
mult, dar vreau degeaba. Ce conflict inutil. Linişte. Lumini difuze, paşi reci într-o 
atmosferă caldă. Pas cu pas, gândurile mor.” 
Gânduri #10 
“Te-ai gândit vreodată la cum totul cade? E trist, dar nu înţeleg de ce nimic nu ajunge 
nicăieri. Doare să vezi acelaşi peisaj dezolant, totuşi, unde se duce? Confuzia ultimelor 
cinci secunde. Videoclipuri infestate redau aceleaşi clipe. Agonie. Nu merge nicăieri. Nu 
mergem nicăieri. Tot aici, tot altfel în acelaşi fel. Ce cade? Aşteptări, vise, planuri atent 
făurite. Ai încercat să repari o vază spartă? Nu e la fel. Dar un labirint? Dacă s-ar sparge 
vreodată pânza, ai şti ce să pui la loc? Şi dacă n-ai şti, contează cum arată ea acum? 
Poate nu contează. Tot o să cadă. La fel, mereu. Mereu va cădea altfel. Vectori 
însufleţiţi, ne arată entropia. Răcoarea ia amploare pe acelaşi motiv absurd. Ne 
îndepărtăm, în gând. Îmi demasc ignoranţa. Îmi demasc puerilitatea. Mă apropii de 
origini, însă doar când vă ascult. Fă să fie şi altă metodă. N-ar putea fi doar aşa. Piesele 
se ridică nenatural de la podea. Cioburi converg. Vaza e alta. Dar suntem tot noi.  
Imatur de ireversibil. Afecte fara efect, într-o realitate defectuoasă. Fără altceva, de 
data asta. Fără posibilităţi şi monezi graţioase. Fără ecou şi cântări ale norocului, 
dualităţi anevoioase sau alte scăpări. Determinat de mine prin vaga conştiinţă, 
acreditez realitatea. Sunt bine. Cioburile se hotărăsc ce-ar trebui să facă acum. Ar putea 
să cadă. Ar putea să nu. Plutesc confuz, îşi cer răspunsurile. De data asta nu am 
răspunsuri.  
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Ilustrația –Denisa Grindei, clasa a X-a A

Aş putea la fel de bine să nu am în veci vreun răspuns. Poate nici nu am nevoie. 
Labirinte de sticlă. Şi nu degeaba de sticlă. Frecvenţe potrivite sunt tot ce avem.  
Peste roşu dar sub violet. Vezi? N-ar fi contat altfel. Nu contează nici acum. Dacă vrei 
să fie aşa. Eu vreau doar să fiu. Cu tine. Fără porţelanuri. Linişte. Pace sau doar 
capăt? Capăt de buclă. Doar ultimul punct pe care-l voi vedea mereu. Vom vedea 
dacă e capăt. Dar niciodată peste. Dureros de liniar, într-o cameră în care ne 
desfăşurăm colecţiile. Colecţionăm degeaba. Vaze sparte. Acum de mine. Se simt mai 
bine decât până acum. Ştiu ce să facă. Şi mie îmi convine. Le aud chemându-mă să le 
sparg din nou. “ 
     extrase de pe: http://tortoise232.blogspot.ro/ 
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Ilustrații –Cătălina Grigore,  
                                                                                                      clasa a X-a A

PRIMĂVARA A SOSIT 
Tăzlăoanu Andreea 

clasa a XI-a G 
 
Plai înverzit, 
Gând spre răsărit, 
Ghioceii albi, 
Gândul înflorit. 
Scriu o poezie, 
Lună și ogoare, 
Flori mirositoare, 
Stare de trăire, 
Gând de împlinire. 
Sunt cuprinsul ei, 
Joaca-mi e temei. 
 
 
 

UN COPAC ȘI UN COPIL 
Paul Alexandru Popa 

clasa a XII-a A 
 
Te-ai născut aici, acum respiri, dar totuși vei muri 
Și te vei scufunda în ceruri, făcând un pas subtil 
Nelăsând nimic, nici umbră de copac, sau de copil 
Ci doar trăind în nepăsare, fără de rost, fără să știi... 
 
Ai ales alt drum și-ai preferat o viață-ntre hârtii 
Trăind sub spini de trandafir, alergând agale 
Uitând că dincolo de frunze se-ascundeau petale 
Uitând să dai viața unor copaci, unor copii... 
 
Ai călcat pământul dar ai fost un simplu călător 
Purtându-ți crucea-n spate și pe frunte o cunuă 
Doar ele ți-au fost martore la nunta din țărână 
Și nicidecum o umbră de copac, sau de copil. 
  
Astfel, pământene, ai fi trăit atâtea bucurii 
Daca-i fi-nțeles că viața-i precum un câmp de luptă 
Că singura lumină din corola lumii sfântă 
E plantarea-unui copac și nașterea unor copii. 
 

TU 
Sorina Gheorghiu, 

clasa a IX-a B 
 
Ploaia simt că nu şi-a îndeplinit menirea, 
Se comportă ca şi cum nu-mi datorează nimic. 
Dacă mi-e necunoscută fericirea 
De ce nu mă-nghite câte-un pic? 
 
De ce priveşti ca şi cum m-ai şti? 
De ce totul pare-atât de colorat, 
Când eu ştiu că orice-ar fi, 
Cu privirea ta m-ai încununat? 
 
De ploaie încă mă rog să mă învăluie, 
Să mă alunge, să mă topească, 
Să nu-i fie milă să mă chinuie... 
De ce te-arăţi în faţa mea cu o mască? 
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ESTE LUMINĂ... ESTE ÎNTUNERIC? 
     Andreea Scripcaru,  

clasa a XII-a B 
 
Dacă ar fi lumină, aș putea vedea... O! Aș putea vedea lumea, aș putea vedea viața, 

aș putea vedea oameni, zâmbete, flori și miresme, cerul cu stele, munți și izvoare, mame 
și copii... aș putea vedea întreaga Creație, m-aș putea vedea pe MINE! 

Dacă ar fi întuneric, nu aș putea vedea nimic. Nimic, ci doar golul imens ce scaldă 
TOTUL... puncte de cenușă, particule înecăcioase de praf ce acoperă ființe... vieți, trăiri 
până acestea vor fi date uitării, până ce nu va rămâne nimic decât negrul dens al lipsei... al 
celor ce puteau fi... 

Nu e bine! Nu e lumină, dar nici întuneric nu este... poate puțină ceață, puțin fum, 
câteva picături de ploaie ici și colo, cât o ninsoare timidă pretutindeni. Nu mi-e frică... 
vederea nu-mi este obturată, pot vedea... dacă deschid atent ochii și rămân atentă câteva 
secunde... minute... pot vedea prin pâcla de copaci înghețați, pot vedea prin perdeaua de 
fum, pot străpunge cu privirea cealaltă parte a lumii, unde este soare... unde lumina nu se 
termină niciodată, dar foarte vag, doar cât aș putea zări pe gaura cheii unei uși foarte 
micuțe și nu pentru foarte mult timp, pentru că lumina e prea puternică, îmi rănește 
retina, îmi străpunge sufletul. Oare nu sunt pregătită pentru o asemenea lumină, nu pot 
simți această căldură?... 

E frig... niciun soare, nicio rază... doar îngheț și vânt crunt ce îmi taie respirația și 
îmi umezește ochii. Continui să merg, încep să văd din ce în ce mai puține lucruri, nu mai 
pot distinge formele ce mă înconjoară: acela pare a fi un stejar... iar aceia, aceia din 
capăt... cu acel contur grav, sunt munții, nu? Trebuie... trebuie să ajung... UNDE?! Poate 
măcar să mă așez o clipă... o veșnicie, puțin. Să zâmbesc... m-aș mai putea încălzi... să-mi 
zâmbești... aș putea vedea lumina. 
Unde să ajung? De unde am plecat de fapt?... unde sunt acum... asta nu contează, sunt 
între UNDE ERAM și UNDE TREBUIE SĂ FIU, deci aș putea fi oriunde. Oare aș putea fi chiar 
unde trebuia să ajung? Pe cine aș putea întreba, cine mi-ar răspunde?... Da, NIMENI! Cine 
să-ți răspundă?... Hmm, toți au fugit, e frig și plouă... cine să mai fie lângă tine pe o vreme 
ca asta? Când era soare... și erau flori... vedeam destul de des fețe zâmbitoare în jurul 
meu, vedeam ochi, vedeam buze și mâini binevoitoare. Când era frumos?! – Când? ...  [...] 

Nu știu cât a durat acest delir... teama, angoasa... am clacat, am căzut, nu mai 
știu... totul se învârte, o spirală rapidă și amețitoare pare că înghite totul... nimicul... cad în 
continuare. E întuneric.  [...] 

Lumina?! Este lumina parcă... parcă văd, da... simt căldura, ahh... căldura mă 
pătrunde, îmi dezgheață ființa... e așa plăcut, ca o mântuire prematură, ca un sărut... 

Foc... văd flăcări în față, arde... arde atât de liniștit... fiecare flacără își urmează 
direcția, fără urmă de greșeală... văd fulgi, ninge! Într-un pătrat de sticlă, văd frigul... e 
acolo, afară! Dar eu unde sunt?... aici e cald și bine și miroase a vanilie, iar așternuturile 
sunt așa mătăsoase și parfumate... îmi place, mi-e frică... 

Oare asta e lumina pe care o căutam? Aici trebuia să ajung, nu?... acesta este 
locul... hmm, atunci nu mă mai agit... lucrurile își urmează cursul. 

Se apropie de pat... întunecat, dar plăcut, delicat și atât de sălbatic... ce mâini 
calde, ahh... mai atinge-mă, atinge-mi sufletul! Mă sărută... îmi soarbe toată ființa... din 
nou, aceeași spirală amețitoare, totul se învârte... dar nu-mi mai este frică să cad, nu! 
Acum văd lumina, acum sunt sus, dar ating solul... cad și mă ridic iar si iar, sus și jos... ahh, 
e cald... cred că mai rămân aici puțin... O VEȘNICIE. 
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Ilustrația –Adelina Ciobanu, 

clasa a X-a A 

ÎN ABIS... 
Ana Maria Păduraru  

clasa a XI-a G 
 
E rece... e pustiu și mă simt rece 
Când știu că pe lângă mine timpul 
trece 
Și câte flori de măr s-au risipit în 
vânt 
Și n-au lăsat pe lume măcar un 
cuvânt. 
 
E rece... și mă topesc de al tău dor 
Copilărie, un vis etern dar trecător 
Aruncă valuri de iubire și stropi de 
fericire 
Să nu mă hrănesc iar din trista 
amăgire. 
 
Și vreau să cresc prin suflul tău 
Să uit c-afară este rău 
Să am doar un suflet și un vis 
Tu, să nu uiți că mi-ai promis! 
 
Că am să rămân tot mic 
Nu să fiu doar un nimic. 
Și de aș crește tot mai mic, 
Știu... n-aș mai pierde nimic. 
 
Dar nu uita că eu ți-am zis 
Că un copil e doar un vis 
Și că voi fi iar în abis 
Căutând ce mi-ai promis... 
 
 

SUFLET CĂLĂTOR 
Paul Alexandru Popa 

clasa a XII-a A 
 
Probabil noaptea mă închide acolo, 
departe... 
Într-un vis rănit de adevăr, iar vocea mea, 
Te cântă pierdută ca o pagină-ntr-o carte 
Simțind cum gândul tău iarăși mă desparte 
De canapea... 
 
Aceeași seară, același gând, același zbor, 
Mă poartă prizonier pe scena de argint 
Doar dorul meu rămâne-acum nemuritor 
Iar eu, în visul meu, rămân mereu un călător 
Prin labirint... 
 
Dar dacă te-aș găsi, aș pune capăt unui vis 
Te-aș privi în ochi și ti-aș întinde-o mână 
Te-aș chema s-aprinzi lumina din abis 
Căci în lipsa ta nici soare nu mi-a fost prescris 
Ci doar furtună... 
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EU CRED ÎN DUMNEZEU! 
 
 
 

"Nu l-am vazut pe Dumnezeu, deci nu există". Este clasic. Nu trebuie să vezi un 
lucru pentru a crede în el. Dumnezeu este abstract: nu îl vedem, nu îl putem pipăi, dar 
totuși îl simțim și credem în El. Poate că noi nu credem în El, ci în rostul său. 

Nu știm cum și când ne naștem, nici când murim. Dacă Dumnezeu nu ar exista, 
atunci tot ce ni se întâmplă, tot ce gândim, ar trebui să fie controlat în totalitate de 
noi. Așa, ar trebui să hotărâm când ne naștem, când murim. Dar, totuși, nu suntem 
conștienți de aceste fenomene. Iar dacă noi nu hotărâm, atunci cine o face?! 

Tot ce se întamplă rău, "este vina lui Dumnezeu". Se petrece un cutremur, o 
tornadă, un tsunami. Apare întrebarea aceasta: "Unde a fost Dumnezeu atunci?!". 
Într-adevăr, mor mulți oameni, vinovați, nevinovați, dar poate i-a vrut lângă El. Nimic 
nu se întamplă fără un motiv. 

În opinia mea, dacă Dumnezeu voia să se arate pe pământ, ar fi făcut-o până 
acum, însă ne lasă pe noi: să alegem să credem, sau să nu credem în El. 

Faptele pe care omul le face în viață reprezintă oglinda sufletească a acestuia. 
Dacă faci fapte bune, în oglindă o să apară cineva fericit, împlinit, iar dacă faci opusul, 
atunci o să apară cineva trist, sumbru. Acel cineva este sufletul, creația spirituală a lui 
Dumnezeu. 

Întotdeauna a existat o luptă între bine și rău: în basme, povești, în viața reală 
și cel mai probabil, și în lumea abstractă, de asemenea. 

În ultima vreme, mai multe persoane au spus că au fost între viață și moarte, 
ba chiar au trecut granița spre partea eternă, însă au revenit. Ei spuneau că L-au putut 
vedea, și în unele cazuri, I-au și vorbit. Eu consider asta o explicație științifică. Desigur, 
nimeni nu a putut demonstra că, acești oameni spuneau adevărul gol-goluț, dar 
fiecare minciună are un bob de adevăr. 

Eu cred în Divinitate. Cred că există Dumnezeu și cred în Puterea Lui. De mică, 
am fost învățată de părinți cine este El. Eram un copil, nu conștientizam esența 
credinței în Dumnezeu. Acum, că a trecut timpul, și mi s-au întâmplat mai multe 
lucruri, și totuși, rugându-mă, simțeam... Parcă pătrundea în sufletul meu ceva ce nu 
toată lumea simte. Erau iubirea și pacea. Iubirea față de El. Rugându-te, uiți de toți și 
de toate. Ești doar tu, dar în fața Marelui Creator, al universului, după cum scrie în 
Biblie. 

În orice țară trebuie să existe un președinte. Așa și cu lumea, cu mine; de 
aceea spun: conducătorul meu este însuși DUMNEZEU. 

 

 

Orfeus 
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Ilustrații –Denisa Grindei, 
clasa a X-a A 

 
 
 

 
 
 
 

DE-AR FI POSIBIL... 
 
 
 
De-ar fi posibil să revin la cine-am fost 
odată. 
De-aş putea... 
Aş schimba total a mea păcătoasă viaţă! 
De-aş putea... 
 
De-ar fi posibil să-i ajut pe ceilalţi când nu 
am făcut-o. 
De-aş putea... 
N-aş sta pe ganduri, aş face-o! 
De-aş putea... 
 
De-ar fi posibil să-i salvez pe cei ce-au 
luptat pentru patrie. 
De-aş putea... 
Aş incheia războiul, aş muri pentru pace! 
De-aş putea... 
 
De-ar fi posibil să-i mai văd o dată pe cei 
ce s-au dus, pe care-i iubesc. 
De-aş putea... 
Măcar un moment... să nu-l irosesc. 
De-aş putea... 
 
De-ar fi posibil să nu existe moarte. 
De-aş putea... 
Să trăim cât o eternitate! 
De-aş putea... 
 
Nu aş avea regrete,  
Nici lacrimi, nici plâns. 
M-aş bucura din plin de-a mea tinereţe, 
Să nu uit ce-nseamnă "râs". 
 

Krypton 
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TEATRU CONTEMPORAN ONLINE 
       Bianca Bulgaru,  

clasa a XII-a B 
B: în fine. 
B: gesturile tale mi se par deplasate, mi-au dat de înţeles mai mult decât ar trebui; eşti de treabă, 
eşti ok, dar suntem prieteni. 
F: pffff... 
B: crede-mă, mă faci să mă simt prost. 
F: ştiu. 
F: de aia 
F: vreau să corectez asta 
F: am văzut şi eu 
F: şi nu am cum să corectez asta dacă nu vorbesc cu tine 
F: de aia am vrut să ieşim. 
B: nu va trebui să corectezi nimic dacă nu vorbeşti cu mine. 
F: nu face asta, te rog... 
B: tocmai de aceea eu nu vreau să ieşim. 
B: ai prietenii tăi, gaşca ta, cum o am şi eu pe a mea. ieşi cu ei. 
F: dar nici nu am apucat să vorbim şi să ne cunoaştem pe bune... 
F: adică nu ai cum să ştii 
F: şi nu vreau să te simţi prost din cauza mea. 
F: acum, pe bune, ne-am văzut o dată şi aia a fost aşa, să zic, un început cu stângul. 
B: mi se pare deplasat să ieşim numai noi doi, nu suntem nici cei mai buni prieteni. plus că m-ai 
făcut să mă simt prost când mi-ai zis că ai vrea să mergem dimineaţa la şcoală şi că acum, de ce 
mă duc cu fetele... ăla era programul meu. plus, replica "pff, cum crezi că mă simt eu când te văd 
că ieşi numai cu ele?", sau ceva de genul... 
F: ok, nu mergem nicăieri dimineaţa. 
F: tu nu vrei să vorbeşti mai nimic cu mine... 
F: cum ai vrea să ştiu? 
B: dacă o fac pe proasta, nu înseamnă că sunt şi că nu mi-am dat seama, dar ar fi trebuit şi tu să-ţi 
dai. când vezi că eu nu-ţi dau replică în aceeaşi manieră ar trebuit să dai în defensivă deja... 
B: simţi o persoană, iar eu nu cred că ţi-am dat de înţeles altceva, iar dacă ţi-am dat, îmi cer scuze. 
B: aşa că te rog să nu te oftici, am fost sinceră cu tine, dacă nu vrei să mai vorbeşti cu mine, e ok. 
dacă vrei, acum ştii cum să vorbeşti. 
F: mi-ai zis că dacă ar fi să stai cu cineva vreodată, înseamnă că acea persoană trebuie să ţină pe 
bune la tine, cu sentimente reale. 
B: dar nu e numai asta...  
F: ideea e că nci nu ai habar cam câte sentimente am eu pentru tine...  
B: în primul rând, trebuie să simt ceva... 
B: să fie chimie. 
F: da...ştiu şi asta.  
F: şi de aia am vrut să vorbim. 
F: nici n-are cum să fie, la cum m-am purtat eu cu tine. 
F: dar asta se întâmplă din cauză 
F: că ţin prea mult şi nu vreau să te supăr... 
B: eu m-am comportat cu tine ca şi o prietenă. 
B: nu trebuie să te îngrijorezi de sentimentele mele, eu sunt ok. 
B: doar că trebuie să fii atent şi la felul cum reacţionează cei din jur la acţiunile tale. 
F: de ce îţi pasă atât de mult de cei din jur?  
F: sau ce anume 
F: nu ţi-a plăcut    
F: din ce am făcut? 
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B: când flirtezi cu cineva, îţi dai seama dacă şi persoana aceea e pe aceeaşi frecvenţa cu tine. eu 
nu ţi-am dat asta de înţeles, ar fi trebuit să nu mai insişti. 
B: asta e... 
F: ştiu, măi, si totuşi... 
F: tu înţelegi că-s în cap? 
F: mi-e ciudă că nu am arealul... sau nu ştiu, ocazia...  
F: să-ţi demonstrez într-un fel... 
F: pfff... 
B: nu e nevoie. 
B: degeaba. 
B: la chestiile astea nu e nimic de demonstrat. dacă este, este. dacă nu, nu. 
F: o să fie... la un moment dat. 
F: sper. 
F: sau nu ştiu... 
F: m-ai dezumflat de tot... 
F: nu mai ştiu... 
B: n-o să fie. 
F: mereu am crezut 
F: că tu eşti genul cu sentimentele pe bune 
F: şi nu am vrut să exagerez 
F: niciodată, în nimic... 
F: acum, măcar zi-mi dacă ai avut măcar un moment, sincer, în care ai avut măcar puţin interes. 
F is typing... 
F: dar sincer... 
B: niciodată. 
B: tu îmi erai prieten, coleg... 
F: şi încă sunt. 
F: n-am murit... 
B: cu mulţi vorbesc, ar trebui să capăt sentimente pentru fiecare? 
B: mă refer la acele sentimente. 
F: nu, doar pentrut mine... 
F: vai, plâng, frate... 
F: nu faci decât să mă încăpăţânezi. 
B: credeam că ai înţeles ceva din asta... 
F: deci, îmi zici că tu ai vorbit atât de mult cât ai vorbit cu mine şi cu alţi băieţi? adică, te tot chinui 
de câteva luni bune... 
B: atât de mult  nu înseamnă în aceeşi manieră. 
F: măcar zi-mi 
F: dacă există acel cineva 
F: pentru tine 
F: şi e pe bune treaba... 
B: aş putea zice da, doar ca să mă laşi în pace, dar nu vreau să fie ăsta motivul. 
F: zi-mi adevărul.   F: atât... 
B: sunt lucruri intime, nu trebuie să insiste nimeni pe chestiile astea. 
B: nu trebuie să-ţi dau socoteală. 
F: nu vreau să-mi dai socoteală, nu o lua aşa... 
F: aş vrea doar să ştiu care e norocosul şi să-l stimez pentru asta. 
F: măcar să văd care e diferenţa...    F: dar nu trebuie să te superi... 
B: ce este între noi e politeţe, nicidecum ceva colocvial. 
F: şi tot eşti supărată? 
B: nu sunt, aşa că nu mă face să fiu. 
F: iartă-mă... 
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Ilustrația –Adelina Ciobanu 
clasa a X-a A

Iubire 
Alexandru Chirilă  

clasa a XI-a G 
 
Cântă păsările-n crâng, 
Flori albastre, dalbe, plâng. 
Pe pământul sec de viață, 
Ce se ține-n fir de ață. 
 
Dar speranța  vie-i încă, 
Poate nici nu ai plecat! 
Cântă-n crîng o ciocîrlie 
Stelele s-au revărsat. 
 
Te-aș iubi ca pe-o zeiță 
Doar să-mi fii în viață ritm 
Năzuiesc să-ți fiu bădiță 
Vieții cursul ca să schimb. 
 
 
Durere  
Durerea parcă n-a trecut, 
Mă zguduie nervoasă. 
Din vis în vis mi-ai apărut 
Precum pe câmp o rază! 
 
Ești umbra vieții pe pământ 
Și încă ce frumoasă. 
M-aș trezi și din mormânt 
Doar ca să-mi fii aleasă. 
 
Sper să nu fie în zadar 
Să mă desprind de viață 
Tu ia-o doar ca pe un dar 
Dă-mi zâmbetul speranță. 
 

NATURĂ MOARTĂ 
Paul Alexandru Popa 

clasa a XII-a A 
 
Flori de salcâm au plâns, au coborât pe pământ 
Și-au cântat în frig ascunse, catrene reci în șoaptă 
Prin crengi uscate astăzi respiră natura moartă 
Plângând s-au ridicat la cer... suflete... plângând 
Conduse pe un ultim drum de bătrânul negru, vânt. 
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Ilustrația –Adelina Ciobanu 
clasa a X-a A 

IMNUL ELEVILOR 
   Nicoleta Frunză, 

clasa a XII-a B 
 
Frumoasă-i viaţa de licean 
Când la ore ai habar 
Cu profesorul de mate 
Noi le-am învăţat...  pe toate. 
 
Exerciţii şi probleme 
Calculăm până la stele. 
Profesoara de română 
E o zână... zână bună? 
Când greşim, 
Este o artă! 
 
La engleză şi franceză 
Spicuim în dialect 
Nu știu  chiar limba chineză 
Deh, elevii au talent! 
 
Muzica ne-ncântă-n strune 
Ca-ntr-un ritm demult jucat 
La chimie, geografie, şi-ncă la biologie, 
Învățăm, e de-nvățat! 
 
Istoria ne-nvață restul, 
Neamului și-a lumii cale, 
E-o reflecție-n trecuturi 
Și cu patimi și cu jale. 
 
La religie cu Domnul, 
Ne-ntâlnim ades pe cale 
Nu știu dacă pân’ la ceruri 
Sfinții s-au pierdut pe cale. 
 
Toate sunt și-s trecătoare 
Le-ai purta ca marea, valul, 
Școală-a tinereții mele 
Amintiri, cam cât noianul! 

ÎNTREBĂRI 
Godot 

 
De ce nu ești îndrăgostită, 
Când Cupidon e arma ta? 
De ce rănim când vrem un singur lucru, 
Și-acesta este foarte simplu,... 
O clipă, tot trecutul. 
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Ilustrații –Adelina Ciobanu 
clasa a X-a A 

   

COPILA 
Andreea Pleșu,  

clasa a XII-a E 
 
Și ce minunat e când ne privim 
Ființa ne devine rugă 
Unde ne aflăm... de ce?... 
Ea se ridică, suferă, respiră. 
Respiră greu, iar pleoapele i-s stâncă 
E sus, ca păunul cenușiu și șters 
Doar nu mai poate, cade iar,... 
Eu va trebui s-o sprijin 
Și cât de iubitor se lasă 
Și furioasă vrea să lupte 
Și cât de păcătos o sărut! 
Sufăr eu pentru ea, ea pentru alții, 
Dar nimeni nu ne-oprește. 
Ochii ei i-s mai albaștri. 
Regret! 
 
 
ÎNTREBARE 
 
Nu e sus? Nu e jos? Nici în stânga? Nici în dreapta? 
Nu e-n apă pe pământ, nici în soare lângă stele? 
Careva cu ochii limpezi să îmi spună un’ s-aude. 
Careva cu urechi goale să îmi spună unde-l vede. 
A mai căutat ca mine, pe lumină și pe beznă 
A mai fost și-a mai trăit, a fugit, nu s-a oprit 
Când m-a cunoscut acolo și tristețe a primit 
A crezut c-am să-mi iau zborul și-am s-o duc la răsărit 
Dacă-i albă sau murdară, nu mai știu demult cum sunt 
Când o floare la lumină cere apă și se-nchină 
Ca o pasăre ce-n zbor capul și-l ridică 
Eu tot caut și n-adorm, deși mulți demult sunt leneși 
Până cînd să tot ascult, nu e unde nu găsești 
Nu. 
Nu e unde nu dorești!!! 
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DULCE DURERE…    LINIȘTE 
Picături amare    Un gând, o șoaptă, o clipă minunată 
Gusturi trecătoare    Se naște o stea înțeleaptă 
Vorbesc cei ce-au trecut   Din vecinicii ani. 
Printre ani  de demult   Printre frați și dușmani 

   S-aude vântul cum plânge 
Dulce durere,     Ezită un moment și fuge. 
Pasiune-nvinsă 
Bucurie oarbă     Doar visul mai poate spune  
Lumină-aprinsă    Cum este de fapt această lume 
      Colorată precum curcubeul 
Dorința-i vicleană    Hazlie precum zmeul. 
Dorința-i sărmană 
Nu știe omul,     Și-n al nopții parfum 
Dorința-nseamnă dramă   Vis pierdut în fum 

   În al cerului splendoare 
Nimic mai prețios nu este   Lumea-i plină de culoare 
Ca sufletul omului 
Plin de poveste.    Așa cum dragostea-i  magie 

   Iar în suflet gălăgie 
Atâta chin și-amărăciune   Perfecțiunea nu se știe 
Dulce durere,     Dar se lasă a fi aflată 
Tu ești pasiune…    Azi, mâine, încercată. 

Tiberiu Heinel, 
clasa a XI-a G 

       
ADOLESCENT ÎN LUMEA DE AZI 

     Mădălina Pînzaru,  
clasa a XII-a B 

 
 Adolescenţa nu este doar o perioadă importantă a vieţii, ci singura când putem vorbi 
despre viaţă în sensul complet al cuvântului. A fi adolescent în ziua de azi, după cum bine spunea 
Traian Coșovei, înseamnă a fi un cruciat al ideii sfinte de Coca-Cola și de Blue Jeans. 
  În opinia mea, adolescentul din lumea de azi este doar o creatură-copil, încă răutăcios cu 
ceilalţi. Şi toţi copiii trec prin aceste faze. Suntem în creştere, ne îndreptăm spre adolescenţă acum. 
Când ne vom maturiza, vom fi într-adevăr ceva! 
 În primul rând, generaţia de astăzi este influenţată şi manipulată de diverse curente. 
Aşadar, putem observa în jurul nostru adolescenţii, acele persoane caracterizate de gadgeturi, 
tehnologie şi tot ceea ce înseamnă nou. 
 În al doilea rând, majoritatea tinde să-şi creeze un univers virtual, idolatrizând în mod 
prostesc calculatorul, iPad-ul şi telefoanele. Spre exemplu, cei neînţeleşi într-un anumit grup  îşi 
dau paste într-un altul a cărui abilitate de cibernetică este mai crescută. Unii preferă să rămână 
incognito, alţii doresc să se afirme în această nebunie, devenind fashion, victime ale timpului 
modern. 
 Adolescentul de azi transcende între curentele societăţii, încearcă să practice tehnica 
quiproquo-ului în speranţa că va reuşi să pară un geniu, un artist, cineva la care trebuie să ne 
închinăm. Naivitatea îşi spune cuvântul, el fiind dominat de cei din jurul său, în esenţa sa fiind, 
după părerea unora, o eroare a societăţii. 
 Concluzionând, adolescentul de azi este întrucâtva o întruchipare a defectelor îmbibate în 
alcool şi tutun, în inexperienţă, un novice al touchscreen-ului, o Gioconda imortalizată cu un 
zâmbet misterios, menit să îi ascundă adevărata faţă. 
 Cum poţi într-o zi să schimbi în oameni mari niște copii? 
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Ilustrații – Denisa Grindei și Adelina Ciobanu, 
clasa a X-a A 

MINUNI NECENZURATE 
Răzvan Paiu  

clasa a XI-a G 
 

De ce nimeni nu vrea să mai vină? 
Din negura vremii de lângă străbuni... 
De ce din nori negri nu se naște lumina... 
De ce nu mai cred în minuni? 
 
De ce din senin se naște furtună? 
Cuvintele sfinte se transformă-n minciuni 
Închisă-n zăbrele prizonieră e luna, 
Oare de ce nu pot crede-n minuni? 
 
Mă simt o epavă plutind printre stele, 
Ce-nfruntă imense furtuni, 
S-au spulberat toate visele mele... 
De mult nu mai cred în minuni. 
 
 

ZIUA DE IERI A SUFLETULUI DE AZI 
Diana Tujan 

clasa a XI-a B 
Și vine o zi când pare că s-a sfârșit, 
Când nu mai găsești putere să-ți faci un incipit 
Te gândești doar la ce-a fost și nu realizezi 
Că-n trecut trăiești, prezentul îl pierzi… 
 
În loc să dai  șansă zâmbetului să apară, 
Când clipe dulci, apuse, în minte se strecoară 
Tu-ți speli din nou obrazul, cu ape sărate 
Și, dorul nu te lasă, mereu te trage-n spate… 
 
Dar poți să fii puternic, deși nu crezi, poți! 
De voie îți ceri singur ca să deschizi noi porți. 
Nu-ți cer să-ți uiți trecutul, să lași ce-a fost frumos, 
Nimic nu-ți cer, te-ndemn doar să-ți cauți un folos… 
 
Tu azi trăiești, suflete, deși te uiți la ieri 
Nu mai ofta, să nu ajungi să disperi! 
Privește înainte, găsește-ți un alt țel 
Trecutul s-a sfârșit, dar tu trăiești în el… 
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A MOMENT AS LONG AS ETERNITY... 
 
 
 
  My name is Angela. I have a boyfriend, his name is Chuck. We are a beautiful 
couple. Chuck is my best friend, too. Besides Chuck, Demi is my best friend forever. I 
have known her since we were four years old. She is very popular, like me.We are the 
smartest girls of our school, maybe this is the reason we have this status. I have loved 
her and she has loved me since we met for the first time. I love Chuck and he loves me. 
I know he is my soulmate. 

  It's Friday, in the evening. Demi and I are so excited because the prom is 
tonight. My partner is Chuck and her partner is Josh, a beautiful boy. He's not rude like 
the other boys in the highschool. Josh is Chuck's best friend. The time passed so quickly 
and the boys knocked on the door to take us to the party. 

  The prom started. At half of it, there were announced the king and the queen 
of the prom. It was a big surprise because... Chuck and I were chosen. We went on the 
stage and thanked our friends and our teachers. Chuck was so nervous. He had to tell 
me something. 

-Excuse me, he said visibly nervous. I have to say something! He breathed 
deeply a few times and then... 

-Angela Williams, will you marry me? 

  From that moment, I was the one nervous. I didn't know what to say, but I 
knew... he is the one, so I said "YES!". It was the most beautiful moment of my life. All 
my friends and all the teachers congratulated us, but there was one person who really 
hated me, but I found out too late... Actually, she is one of my friends, a really good 
friend and she loves Chuck... 

  Time passed quickly enough and the big day is so close. The wedding should 
take place tomorrow, but before this, it's time for the bachelorette party. Demi took 
me in her car, insisting to drive. That was a big mistake... It seems that she is the one 
who hates me. While driving, she loosened my belt and then suddenly pulled the 
wheel. We toppled, and that was fatal for me. I was thrown out through the 
windshield. It's incredible how my life has elapsed so fast... It happened in a moment, 
but a moment as long as eternity! 

  I was lying on the ground, full of splinters. I felt an overwhelming pain, which 
was slowly fading. I would detach my soul from my body so I can feel the rain caressing 
my face. I would run from myself, from my smitten body and go to Chuck to tell him 
who did it to me. I can't believe Demi did that, I can't believe she was my friend! 

  It seems I will never get married, I will never have children. I will be just a 
memory, a faded memory. 

Eve 
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PREGĂTEŞTE-TE SĂ STUDIEZI ÎN STRĂINĂTATE! 

 
Dacă vrei să te asiguri că ai cele mai potrivite condiţii pentru a ajunge cu succes să 

studiezi în străinătate, trebuie să începi să te pregăteşti pentru asta din timp. 
Primul pas ar trebui să fie alegerea universităţilor şi programelor de studiu la care vrei 

să aplici. Porneşte iniţial de la domeniile tale generale de interes şi de la ţările în care ţi-ai 
dori să studiezi. Dacă nu eşti sigur ce opţiuni ai la dispoziţie, serviciul de consiliere gratuită 
EDMUNDO poate fi un punct de pornire. Pe site-ul EDMUNDO poţi obţine în doar câteva 

minute o listă personalizată cu programe, pornind de la ţările şi domeniile care te 
interesează. Acesta poate fi un moment bun pentru a analiza variantele disponibile şi din 
perspectiva costurilor pe care le implică studiul în străinătate. Ţi-ar putea fi de ajutor în acest 
punct şi experienţele celor care studiază deja în străinătate: EDMUNDO îţi oferă, pe 
space.edmundo.ro, o platformă în care să interacţionezi cu actuali studenţi internaţionali. 

Atunci când ai luat o decizie asupra destinaţiilor de studiu care te interesează, poţi 
trece la a-ţi construi aplicaţia. E important să începi să lucrezi la dosarul tău din timp: va fi 
nevoie să obţii documente precum foaia ta matricolă sau scrisori de recomandare de la 
profesori; va trebui să dai un test de cunoaştere a limbii engleze, dacă nu ai deja o diplomă 
care să ateste acest lucru; şi va trebui să lucrezi la eseul tău personal, prin care vei convinge 
universitatea care te interesează că eşti un student potrivit pentru ea. Un consilier 
EDMUNDO te poate ajuta în mod gratuit să-ţi pregăteşti aplicaţia, fie că este vorba de a te 
asigura că dosarul tău este complet sau de a avea siguranţa că eseul tău personal va fi cu 
adevărat convingător. 

Fii atent şi la termenele-limită: în Marea Britanie poţi aplica pentru programe de 
licență până în 15 ianuarie; în Danemarca până în 15 martie; în Olanda până în luna 
iunie.Chiar şi acolo unde termenele nu sunt la fel de restrictive, e bine să te grăbeşti să-ţi 
trimiţi dosarul, pentru a fi sigur că programul care te interesează mai are locuri disponibile. 
Dacă acum ești clasa a XII a atunci vom căuta pentru tine, în țările menționate anterior, 
programele care și acum au mai rămas deschise pentru aplicații.  

Iar, după ce dosarul tău va fi acceptat, va trebui să începi să te pregăteşti pentru anii 
tăi de studenţie în străinătate. Va fi momentul pentru a începe să-ţi cauţi cazare şi a-ţi 
planifica mutarea în străinătate. Din nou, experienţele celor care studiază deja în străinătate 
ţi-ar putea fi de folos – iar EDMUNDO îţi va oferi şi sansa de a-i cunoaşte pe viitorii tăi colegi 
români de la universitatea pe care ai ales-o. 

  SERGIU SCRIPCĂ, PR & Marketing EDMUNDO 
Prof. MARIANA GRUBER, colaborator EDMUNDO în Liceul Teoretic ”Emil Botta” Adjud 
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INTERVIU... 

Și pentru că în liceul nostru sunt foști elevi admiși la facultăți din Germania, Elveția, 
Anglia, ne-am gândit să aflăm câte ceva despre această experiență.  
 
...cu Ștefania Diaconu, studentă anul II, HTMI –Luzern, Elveția 

 Ce te-a determinat să alegi o facultate în străinatate? 

Motivele pentru care am ales să studiez 
în străinătate sunt multiple și deopotrivă solide. 
Aș putea începe cu experiența acumulată pe 
parcursul anilor de studiu, unde se încadrează 
învățarea uneia sau a mai multor limbi străine, 
de asemenea sistemul de studiu oferit care se 
bazează pe 4 luni petrecute în universitate unde 
studenții sunt instruiți pentru practica din 
următoarele 6 luni. Un alt avantaj pe care îl ai ca 
student într-o țară străină este acela că ai șansa 
de a călători oriunde îți dorești pentru practica 

de 6 luni, care este plătită permițându-ți astfel să ai independența financiară, fără să mai ai 
nevoie de ajutorul părinților, măcar pentru această perioadă de timp. 

 Ce pași ai urmat în vederea aplicării pentru a deveni student în Elveția? 

Pot spune că pașii necesari pentru a putea să te înscrii la o facultate în străinătate sunt 
foarte simpli: certificat de limbă engleză, scrisoare de intenție, formularul oferit de 
facultatea aleasă, și cât mai multe diplome obținute în urma activităților de voluntariat. 

 Care a fost impactul asupra ta să trăiești într-o țară cu realități diferite de ale noastre? 

Impactul asupra mea este unul pozitiv, am învățat să mă conformez cu o mulțime de 
reguli, în acest mod reușind să devin o persoană mult mai sociabilă, organizată, punctuală, 
responsabilă. Consider că sunt încă în formare și pe parcursul celor 3 ani de studiu voi asimila 
în continuare, reușind să-mi modelez caracterul în direcția în care mi-aș dori, precum și în 
modul pe care societatea îl impune. 

 Ce perspective profesionale și personale îți oferă această decizie? 

După terminarea studiilor, locul de muncă 50% asigurat este unul dintre avantajele pe 
care cei care studiază în institutul meu, îl au. Restul de 50% depinde de parcursul tău pe 
timpul studiilor și practicii făcute,  cu cât mai multe recomandări primești de la persoanele 
cu care ai colaborat, cu atât îți va fi mai ușor să îți găsești un loc de muncă. Cât despre 
perspectiva personală, după cum am menționat și mai sus, beneficiile sunt acelea că înveți 
mai mult de o limbă străină, călătorești foarte mult și în permanență ești deschis spre a 
învăță lucruri noi.  

 Ai încuraja pe cineva să urmeze calea pe care ai ales-o? 

Consider că decizia de a pleca în străinătate la studii, deși nu este una ușoară (trebuie 
menționat că implică mult efort, muncă fizică, dor de casă...), este cel mai bun lucru care mi 
s-a întâmplat până acum, șansele de reușită fiind mult mai mari, incomparabile față de cele 
pe care le-aș fi avut rămânând în România, în concluzie, din partea mea, nu poate fi altceva 
decât un mare DA celor care au încă semne de întrebare în ceea ce privește studiile în 
străinătate. 
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...cu Sorina Lazăr, studentă anul III, Anglia 

 Ce te-a determinat să alegi o facultate în străinatate? 

Am ales această cale mai mult din dorința mea nebunatică de aventură. Mi se părea 
ceva total nou, diferit, și simplu! Cel puțin așa gândeam eu atunci… timpul mi-a dovedit 
contrariul. Trebuie să recunosc că am fost și puțin cam ambițioasă și încăpățânată, pentru că 
toți încercau să mă convingă contrariul, să îmi văd de lungul nasului, până și unii profesori 
mă dezamăgeau doar cu simplul zâmbet descurajator când venea rândul meu în clasă să 
răspund la întrebarea: “Ce facultate urmezi după liceu?”. Dintr-un motiv sau altul, ASE sau 
SNSPA sună mai bine în limba română decât în engleză, “Westminster”. Dar mama m-a 
susținut de prima dataă, cât timp am fost în țară, atât financiar cât și moral și asta a 
însemnat mult pentru mine. Îi mulțumesc! 

 Ce pași ai urmat în vederea aplicării pentru a deveni student în Anglia? 

Prin clasa a X-a am început să primim vizite din partea colaboratorilor români ai 
facultăților din străinătate, pentru a ne informa în legatură cu examenele de limbă engleză, 
care echivalau și Bacalaureatul. Prima o țin minte că a fost din Anglia, se compara examenul 
Cambridge cu diploma de bacalaureat și ne explicau cum putem să ne folosim de acest 
examen pentru a merge la facultate acolo. Au mai urmat vizite de genul acesta și în clasa a 
XI-a, dar în a XII-a eram deja decisă. Am început să particip la București, la târguri de studii în 
străinătate, cum ar fi RIUF (Romanian International University Fair). Recunosc că tot oscilam 
între Danemarca și Anglia, din cauza taxei universitare: în Danemarca studiile erau gratis, dar 
nu cunoșteam limba, și era foarte greu să o învăț singură într-un an, iar în Anglia știam limba, 
și aveam și ceva amici, dar taxa era triplă, deja. Și nebazându-mă pe ajutor financiar de 
acasă, datorită diferenței valutare, eram conștientă că trebuia să muncesc pentru a mă 
întreține. Am luat legătura cu consilieri Edmundo și ei m-au ajutat cu toate actele necesare, 
formulare, informații, pas cu pas, inclusiv eseul personal și alte documente. Cel mai greu mi 
s-au părut în tot procesul acesta acțiunile de voluntariat. Într-o lume atât de materială, și cât 
de comodă eram eu la părinți, acasă, mi-a fost foarte greu  să plec peste tot în țară, să 
particip la acțiuni de voluntariat. Am lucrat peste tot, cu tot felul de oameni, la liceu cu 
grupul IMPACT, până la Iași, București, cu Crucea Roșie, ADSIS și restul. Destul de costisitor a 
fost și legalizarea actelor, documente și scrisori de referință, dar am ales Anglia până la 
urmă, am fost acceptată la toate cele 5 programe diferite pentru care aplicasem și eram 
foarte mândră de mine. A fost prima dată în 12 ani de școală când am plans pentru un 
rezultat școlar.  

 Care a fost impactul asupra ta să trăiești într-o țară cu realități diferite de ale noastre? 

Când am ajuns în UK eram foarte încântată deoarece, spre uimirea tuturor, nu ploua 
24/24, ci era soare. Tot comparam leii noștri cu lirele, vedeam că o înghețată costă 3 lire și 
îmi spuneam: ”Cum? 15 lei pentru asta?” Nu era o idee prea bună, nu raportam câștigul 
dintr-o țară atât de avansată precum Anglia, cu cel din Romania. Mi se părea ciudat că 
vedeam foarte puțini europeni pe lângă mine, și rar auzeam engleza aceea pură, britanică, 
căci Londra este un oraș foarte diversificat din punct de vedere cultural, China-India-Africa-
America, toți adunați la un loc, aici. A trebuit să mă obișnuiesc…da, și cu condusul pe partea 
stângă, și cu robinetele invers, și cu prizele cu 3 orificii, și cu accentele diferite ale colegilor, și 
cu lirele și cu totul ce nouă ni se pare „diferit”. M-am schimbat foarte mult de când am pășit 
prima oară pe ușile universității… interacționezi cu oameni din colțuri diferite ale lumii, 
oriunde te duci, de la un simplu a ceda locul în autobuz până la proiectele școlare, când mă 
simțeam deseori ciudat să stau în fața clasei, să prezint un proiect cu 4 oameni din Jamaica, 
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Bangladesh, Pakistan sau Italia, până la a înțelege că despre asta este vorba defapt la noi la 
universitate, „multicultural environment, unity through diversity”. Cel mai greu a fost să 
înțeleg că acum sunt pe cont propriu! Îmi este foame? Nu mai strig la mama, mă duc și îmi 
gătesc singură, căci nici nu îmi trimite pachet la ușa căminului. Vreau să ies? Nu întind mâna 
la tata, întâi caut în buzunar, să văd dacă am muncit destul săptămâna asta încât să îmi 
rămână și de transport, și de chirie și de altele necesare... Maturizarea! 

 Ce perspective profesionale și personale îți oferă această decizie? 

Cred că va trebui să aștept, să văd… în anul 2 nu am decât o vagă idee de ce job-uri 
mi-ar placea să practic pe viitor… abia în anul 3, ultimul an, care e în stransă legatură cu 
lucrarea de licență, îmi va determina alegerea finală, mai ales că eu studiez un program 
combinat (Bachelor of Arts Degree with Honors in Sociology and Criminology) deci am două 
mari opțiuni, Sociologie sau Criminologie -și nu, criminologia nu are nici o legătură cu 
criminalistica! Deocamdată lucrez part-time într-un restaurant take-away, încă de când am 
ajuns în Londra prima dată și sunt mulțumită momentan. E îndeajuns încât să îmi acopăr 
singură toate cheltuielile și să pun ceva deoparte pentru vacanțele de iarnă și vară, când mă 
întorc în țară, la părinți și foști colegi. 

 Ai încuraja pe cineva să urmeze calea pe care ai ales-o? 

Nu vreau să par pesimistă dar nici optimistă peste masură, deci nu pot răspunde cu 
„NU” dar nici cu un „DA” ferm. Multe fete din liceu au luat legătura cu mine în acești 2 ani și 
le-am răspuns cu drag la toate întrebările legate de universitate și actele necesare aici. Este o 
oportunitate minunată și ceva total deosebit, diferit de tot ce ține de Romania și 
mentalitatea noastră. Ai colegi de prin toate colțurile lumii și profesorii caută să îți fie mai 
mult mentori, ceva mai puțin decât prieteni, ajutându-te cu tot ce este necesar și foarte 
deschiși. Dar ca student  full time e greu să fii angajat  full time, chiar și part time e destul de 
solicitant, este prea mult stres, mai ales dacă ești singur, de aceea aș recomanda o bază cât 
de cât stabilă, cel puțin financiar, de acasă sau rude, aici. Este important să știi că ai la cine 
trage, în caz că dai de greu. Cât despre resursele academice, să nu își facă nimeni griji... la 
bibliotecă se găsesc toate cărțile în nenumărate exemplare, se pot închiria notebook-uri sau 
netbook-uri și calculatoare sunt cu nemiluita... spre exemplu, avem 4 campusuri la 
Westminster, în total, iar noi, în campusul nostru, avem 7 săli de internet într-o singură 
clădire, cu imprimante, scanere și copiatoare. Destul de fascinant, nu? ^_^  
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INTRĂ ÎN LUMEA FILMULUI! 

Probabil ți s-a întâmplat măcar o dată în viață să simți că vrei să te uiți la un film bun, 
dar nu știi care se potrivește stării tale. 

Ei bine, sunt aici ca să-ți dau câteva sfaturi, în calitate de cinefil convins. Am văzut 
multe filme, dar nu toate m-au impresionat. Sunt câteva, care, totuși, mi-au intrat în inimă și 
nu vor putea fi scoase prea curând. Majoritatea sunt inspirate din cărți sau din întâmplări 
reale, mai ales cele horror, dar și cele de dragoste. Cel mai bun autor este, în opinia mea, 
Nicholas Sparks. Filme/cărți precum: "A walk to remember", "The notebook", "The last 
song", "Dear John", "The lucky one" sau "Safe haven" mi-au "furat" lacrimi, foarte multe 
lacrimi. Pur și simplu, le iubesc! 

Cine nu a auzit vreodată de "A walk to remember"? Poate că sunt 
câțiva, dar aceștia sper că îl vor viziona cât mai curând. Începutul nu mi s-a 
părut genial, dar sfârșitul mi-a sfâșiat inima. În aproximativ trei, patru ani 
m-am uitat de minim cinci ori la el, și nu mă satur. Am învățat că nu se știe 
niciodată când vei fi atras de o persoană total opusă ție. După ce Landon a 
fost "obligat" să petreacă timp cu Jamie, a devenit din rebelul școlii, un om 
bun. S-au îndrăgostit, și au petrecut timp împreună, timp foarte prețios, 
pentru că sfârșitul este unul foarte trist. Nu se termină ca în basme, cu o 
nuntă, dimpotrivă. 

 Dar de "The notebook"? Este un film destul de lung, unele cadre 
sunt puțin plictisitoare, dar în general este un film mirific. Mai ales sfârșitul. 
Și acum zâmbesc când îmi aduc aminte de el. După ce s-au îndrăgostit 
nebunește unul de altul, Noah, un băiat sărac, a fost nevoit să se separe de 
Allie, o fată dintr-o familie înstărită. După 7 ani, în care i-a trimis în fiecare zi 
din primul an câte o scrisoare, fără a primi vreun răspuns, deoarece mama 
ei le ascundea, s-au reîntâlnit, dar ea era logodită cu un soldat. Revederea a 
fost dureroasă, mai ales pentru Noah, care a încercat din răsputeri în tot 
acest timp să o uite, dar i-a fost mai mult decât imposibil. A avut de ales 

între el și soldat. Răspunsul ne este dat chiar de la început, dar este ascuns. Se spune "Până 
când moartea ne va despărți". Se pare că nici măcar moartea nu i-a despărțit, ci au pășit 
împreună în tărâmul paralel, probabil mai frumos decât cel în care trăim. 

La celelalte vă las pe voi să vă uitați, nu vreau să stric surpriza! 
 Dacă tot vorbim despre filme, ați auzit cine a castigat Oscarul? Vă 

zic eu dacă nu: "12 years a slave". Din întâmplare, l-am văzut și pe acesta. La 
un moment dat, mă săturasem de horror, dragoste și comedie, așa că am 
căutat altceva. Cum mie nu prea îmi plac cele de acțiune, am zis să mă uit la 
biografie. Numele mi s-a părut interesant, dar și imaginea. Nu auzisem de 
el, habar nu aveam la ce o să mă uit. Începuse... Când am văzut în ce ani s-a 
întâmplat, mi-am zis "O să fie plictisitor, tare plictisitor!". Nu a fost deloc 
așa. Mi-am dat seama cât de schimbătoare e viața, și cât de parșivi sunt 
unii, dar și efemeritatea care conduce timpul, iar cum timpul ne conduce pe 

noi, și efemeritatea o face la fel, doar că indirect. Spre mirarea mea, nu am plâns, dar mi-a 
venit de câteva ori, mai ales când erau expuși ca niște obiecte pe care nu dăm nici doi lei, iar 
copiii erau separați de mame. Aș fi dat un pumn în monitor când vedeam, dar asta mă ducea 
doar la golirea buzunarului, așa că m-am abținut. Dacă nu am plâns, asta nu înseamnă că nu 



 

 40 

Nota Bene 

este un film bun, dimpotrivă, eram atât de mirată de acele scene violente, încât lacrimile nu 
au mai apărut. Cel mai dureros lucru este că întâmplarea, suferința, toate aceste lucruri greu 
de imaginat, au fost reale... 

Iată aici o listă cu filme pe care le-am văzut și sunt de nota, măcar 8: 
Horror: "The devil inside", "The posession", "Insidious", "I spit on your grave", "The 

ring" și "The exorcist"-două clasice, "The exorcism of Emily Rose", "Carrie", "The loved ones", 
"Let me in", "Wrong turn", "The collection", "Evil dead"-cel mai bun horror din 2013, "The 
Texas chainsaw massacre", "Mama", "The bay", "Jennifer's body", "The last exorcism". 

Comedie: "Jackass Presents: Bad Grandpa", "The to do list", "We're the Millers", "The 
school of rock", "The family", "Grown Ups", "This is the end", "The heat"-cea mai bună 
comedie vazută vreodată, "Scary movie", "A haunted house", "I give it a year", "The 
hangover", "Warm bodies"-o comedie romantică, "Friday", "Diary of a Wimpy Kid", "Pitch 
Perfect", "Hotel Transylvania", "That's my boy", "Friends with kids" și "A thousand words". 

Biografie: "12 years a slave", "Mandela: Long walk to freedom" și "Sophie Scholl: The 
final days". 

Dragoste: "Tres metros sobre el cielo", "Now is good", "My sister's keeper", "Amour", 
"Ghost", "Crazy,Stupid.Love", "Titanic". 

Cred că de-acum încolo nu o să mai fii în situația în care să ceri informații altor 
persoane în legătură cu filmele. 

 

 

CRONICĂ DE FILM 
 

  "The Prestige" este un film apărut în anul 2006, 
regizat de Christopher Nolan având o excelentă distribuție: 
Christian Bale (Alfred Borden), Hugh Jackman (Robert 
Angier), Michael Caine (Cutter) și Scarlett Johansson (Olivia 
Wenscombe). Filmul materializează rivalitatea dintre Alfred 
Borden și Robert Angier, doi magicieni de la începutul 
secolului al XX- lea. Rivalitatea dintre cei doi pornește în 
momentul în care iubita lui Angier este omorâtă în timpul 
unui truc din cauza neatenției colegului său Borden. Astfel, 
aceștia nu mai lucrează împreună, fiecare încercând să 
găsească cel mai bun act iluzionist. Angier cere ajutorul 
fostului său inginer, Cutter, ce-l ajută în crearea trucurilor. 
El reușește să pună în scenă câteva trucuri, dar sunt 
distruse de adversarul său, care nu reușise să își găsească 
un ajutor și nici banii de care avea nevoie limitându-se doar 
la trucuri pe stradă. Fiecare dintre cei doi distruge în 

repetate rânduri momentele de iluzionism ale celuilalt până când Angier este nevoit să se 
folosească de alți oameni pentru trucurile sale, nemaifiind stăpân pe ce se întâmplă pe 
scenă. Acesta folosea o sosie și noua lui iubită Olivia Wenscombe. Astfel, pierde de sub 
control decurgerea trucurilor, într-unul din spectacole apărând pe scenă chiar Borden. 
Angier se folosește de Olivia în repetate rânduri, ca mai apoi s-o trimită să îi spioneze 
adversarul.  

În cele din urmă, aceasta îl trădează, aliindu-se cu Alfred pentru a-l ditruge. Trucurile 
devin din ce în ce mai elaborate, până când Robert utilizează electricitatea pentru a-și crea o 
copie ce urma să fie înecată sub scenă ca el să se teleporteze în partea cealaltă a sălii. 
Borden neștiind cum funcționează trucul este acuzat de uciderea rivalului său, fiind 

http://www.990.ro/actor-2840-Christian-Bale.html
http://www.990.ro/actor-76-Hugh-Jackman.html
http://www.990.ro/actor-575-Scarlett-Johansson.html
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condamnat la moarte. După presupusa moarte a lui Angier, Cutter vrea să îi vândă lucrurile, 
dar află că acesta trăiește și că a luat sub tutela sa fața fostului adversar. În finalul filmului, 
aflăm cum Alfred își făcea trucurile: cu ajutorul unui frate geamăn care era și tatăl fetiței. 
Robert Angier este omorât de acesta, odată pentru totdeauna, realizând că doar prin banii 
ce îi deținea și prin ajutorul lui Cutter, a reușit să devină atât de cunoscut în iluzionism. 
Dragostea lui față de magie era inexistentă, doar  dorința de răzbunare și zâmbetul 
publicului făcându-l să progreseze. 

Astfel, povestea se încheie cu un final glorios în care fetița lui Borden își primește 
tatăl înapoi cu ajutorul lui Cutter care a reușit să creeze actul perfect. Acesta explică cum 
magia nu înseamnă doar "a face să dispară" ci "a face să apară", să existe acea fărâmă de 
suspans ce te face să privești până la capăt, iar mai apoi să încerci să cauți secretul, dar care 
nu îl vei găsi pentru că nu îl cauți cu adevărat. El este atât de simplu, dar mintea umană îl 
face complex ca să nu îl descopere... Să stea pe gânduri după acel moment ore în șir, fără a 
găsi o explicație. "Lumea este un loc mizerabil", spune Angier înainte de a muri. Acesta 
încerca să ofere privitorului un moment de revelație, de neliniște. Își încheie rolul, de alt fel 
intermediar în "spectacolul lui Cutter", încercând până în ultima clipă să înțeleagă lucrurile 
petrecute, dar și să-i explice lui Borden adevăratul scop al magicianului.  

Filmul este reflecția trucului perfect care în cele din urmă este unul real, nu imaginat 
sau o prefăcătorie. Acesta întruchipează dorința omului de a avea o viață ideală dar care este 
distrusă de aspirațiile mult prea mari. De asemenea, este evidențiat faptul că magicienii 
trebuie să facă eforturi uriașe pentru a realiza cel mai bun act iluzionist, chiar să trăiască într-
o lume fatidică destinată pieirii.  

 

Daniela Sandu,  

clasa a IX-a A 
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NUMEROLOGIE –CARE ESTE CIFRA DESTINULUI TĂU? 

 
Descoperă care sunt 

sursele care îți aduc împlinirea și 
lecțiile majore pe care trebuie să 
le înveți de-a lungul timpului 
pentru a fi fericit(ă). Cifra 
destinului îți oferă o imagine clară 
a oportunităților și a provocărilor 
cu care vei da piept, a 
recompenselor care te așteaptă. 
 Cifra destinului este cel 
mai important număr din tabelul 
numerologic al unei persoane și 
derivă din ziua ta de naștere. 
Astfel, vei putea afla detalii intime 
despre tine și viitorul care te 
așteaptă. Cifra care îți este 
atribuită îți determină 

personalitatea și trasează calea vieții pe care să o urmezi. Te așteaptă, totodată, să-ți 
descifrezi temperamentul și să descoperi care-ți sunt atuurile. Te poți baza pe aceste 
cunoștințe atunci când trebuie să iei decizii importante și îți vor indica în ce direcție să o iei.  
 Cifra destinului este ușor de aflat. Nu trebuie decât să aduni toate cifrele care 
formează ziua ta de naștere. Adună ziua, luna și anul nașterii până obții un număr format 
dintr-o singură cifră.  
Exemplu: 1 ianuarie 1986 
1+1+1986=1988 → 1+9+8+8=26 → 2+6=8 

Cifra 1 –inițiatorul 
 Îți place tot ce este nou și neașteptat. Nu mergi în viață făcând pași mărunți și atenți 
ci te avânți neștiind ce te așteaptă. Ești o fire aventuroasă care nu se gândește să se 
stabilească la casa ei prea curând, de aceea, căsătoria va apărea ceva mai târziu, după ce vei 
simți că ai văzut tot ce se putea. 
 Îți place să-ți faci planuri de viitor, dar cumva îți pierzi interesul pe undeva pe la 
jumătate și ajungi doar să visezi cu ochii deschiși. Nu te amăgi și fă ceea ce visezi, dar nu ar 
strica să te concentrezi mai mult pentru a duce planurile la realizare. 
 Pentru că nu te gândești de prea multe ori înainte de a lua o decizie, ar fi bine să 
dobândești și o fire pe măsură, una puternică și curajoasă, care să fie mereu pregătită pentru 
riscurile la care te expui. 
 Cifra 2 –perseverentul 
 Nu ești persoana cea mai bună căreia o persoană să îi spună ofurile și nici nu te 
pricepi la a-i înțelege prea ușor pe cei din jurul tău. Ești genul de persoană care caută 
stabilitate, așa că viața ta nu este cine știe ce aventură. Familia și prietenii sunt foarte 
importanți pentru tine, iar la fel de mult contezi și tu pentru ei, chiar dacă nu crezi asta, 
învață să fii mai apropiată de cei dragi, nici nu îți imaginezi cât de mult le va face plăcere 
acest lucru. 
 Destinul tău este unul măreț. Ești o fire perseverentă și să stai ascunsă după perdea 
nu te caracterizează. Dezvoltă-ți mai degrabă prima abilitate și ține-o ascunsă pe cealaltă și 
vei fi surprinsă de ce vei reuși. Tu ești creierul din spatele unui proiect de succes, la tine 
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recurg cei care au nevoie de o sursă de inspirație și nu trebuie decât să fii pregătită pentru a 
oferi suportul necesar. 
 Cifra 3 –artistul 
 Nimic nu te face mai fericită atunci când trebuie să-ți pui imaginația la lucru. Nu-ți 
place să calci pe urmele trasate de ceilalți, ci vrei să-ți faci propria cale pe care să o urmezi. 
Ai toate șansele întrucât universul creației și al comunicației este de partea ta. 

Îți dorești o viață mai bună pentru ceilalți și rolul tău este să (îl) îi ajuți, să le deschizi 
noi orizonturi și să le oferi sprijinul de care au nevoie. 

Pentru a reuși, însă, trebuie să înveți să iei contact cu lumea, să devii sociabilă, altfel 
riști să rămâi de una singură. Odată înconjurată de persoane care să te inspire și pe care să-i 
inspiri la rândul tău, vei vedea că talentul tău va deveni mai mare. Câștigă curajul de a te 
exprima fără să te preocupe ce vor crede ceilalți. 

Cifra 4 –managerul 
Ești persoana care se pricepe de minune la organizare și ai atitudinea de lider înăscut. 

Nu te mulțumești cu puțin, ci țintești spre ce este mai bun și succesul te așteaptă cu brațele 
deschise.  

Ai abilitatea de a vedea mereu posibilitatea de a realiza și cea mai dificilă sarcină și 
știi cum să îi stimulezi pe ceilalți să nu-și piardă motivația. Odată ajuns în vârf vei constata că 
ești destul de singuratic și scopul tău este să găsești o împlinire socială. Cei din jurul tău au o 
încredere oarbă în tine, dar tu trebuie să înveți acest sentiment, să descoperi că uneori este 
mai ușor să ceri ajutorul cuiva. 

Destinul tău este deja scris și dezvăluie o persoană responsabilă dar care trebuie să 
învețe să impună și să preia conducerea. 

Cifra 5 -aventurierul  
Adori să călătorești și să explorezi necunoscutul. Îți place misterul care te așteaptă și 

dai dovadă de o răbdare exemplară așteptând să vezi ce-ți mai aduce viața în cale. Îți place 
să trăiești momentul și viața ta se desfășoară, parcă, doar atunci când te miști, trăiești 
senzații inedite care te fac să vibrezi. Îți place să înveți mereu câte ceva din toate situațiile și 
fiecare persoană întâlnită are o influență asupra ta. Ești sociabilă și foarte diplomată. 

Calea destinului tău este cea a unei femei de afaceri, o persoană care știe mereu să 
câștige, dar trebuie să înveți să relaționezi cu oamenii și să împărtășești ideile tale. 

Cifra 6 –cel care va cuceri lumea 
Ești genul de om căruia îi place să socializeze, să comunice. Dacă ești privată de 

contactul cu oamenii, te ofilești. Întâlnirile fie ele de mare sau de mică anvergură, petrecerile 
și alte evenimente au fost inventate special pentru tine.  

Ești ca un magnet, iar oamenii gravitează pur și simplu în jurul tău, multe prietenii 
care nu păreau să aibă vreo șansă fiind închegate datorită ție. 

Destinul tău implică crearea de oportunități și punți între oameni. Ar trebui să îți 
dezvolți cât mai mult rețeaua de cunoștințe și să le folosești pentru ca toată lumea să aibă de 
cîștigat. Ai un destin de planificator, așa că trebuie să îți dezvolți capacitatea de a-i ajuta pe 
alții și de a-i grupa în funcție de nevoi și asemănările dintre ei. 

Cifra 7 –originalul 
Ești făcut să trăiești liber și să încerci tot soiul de experiențe. Nu-ți place să o iei tot 

timpul pe același drum și nu te temi să faci greșeli. De regulă, preferi să faci un pas înapoi 
pentru ca apoi să faci doi înainte. 

Calea ta în viață presupune să-ți dezvolți un stil original de a face alegeri, de a 
acționa. Orice ai face, vei fi întotdeauna cu un pas înaintea celorlalți sau oricum pe o altă 
cărare decât majoritatea. Învață să te descurci de unul singur și nu lăsa obstacolele să te 
integreze în „turmă”. Trebuie să îți satisfaci pofta de aventură. 
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Cifra 8 –bancherul 
Îți place să administrezi, să plănuiești, să anticipezi. Viața ta are un traseu drept, fără 

ocolișuri. O iei pe alt drum dar nu te simți cu adevărat pierdut. 
Previziunile și intuiția cu privire la viitor sunt cheia succesului tău. Va trebui să lucrezi 

în armonie cu ceilalți. Banii și muzica sunt două dintre lucrurile care te atrag. Dezvoltă-ți un 
simț al echilibrului și arată că ești flexibil(ă) atunci când îți expui punctul de vedere, chiar 
dacă până la urmă oricum iese cum vrei tu. Fii pregătit(ă) să faci sacrificii pentru a-ți îndeplini 
țelurile. 

Ai un destin în care se întrevede succesul financiar, așa că vei merge pe calea celor cu 
o determinare de invidiat. Preia comanda și bucură-te de succes! 

Cifra 9 –cercetătorul 
Ești făcut(ă) să cercetezi, să afli cum funcționează mintea umană. Ai o viață ordonată 

și ești pregătit pentru orice. Existența ta este presărată cu studii, lecturi și mult timp dedicat 
analizei, întrucât ai abilitatea de a înțelege totul până la cele mai mici detalii. 

Luminezi calea celorlalți cu felul tău de a fi, așa că dezvoltă-ți mintea critică și 
tenacitatea, fiindcă vei avea parte de proiecte pe termen lung. Îți sunt indispensabile 
răbdarea și determinarea. rafinează-ți modul de a explica, astfel încât să poți dezvălui și 
celorlalți informațiile descoperite. 

 
 

Cristina Bostan,  
Loredana Codiță,  

clasa a XII-a E  
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TIMIDITATEA 
 Una dintre problemele des întâlnite în adolescenţă, iar anii de liceu nu fac excepţie, 
este timiditatea. Eu însămi sunt o presoană care încearcă să depăşească această problemă. 
Citind cărţi şi articole de dezvoltare personală, mi-au rămas în minte câteva idei pe care 
vreau să vi le împărtăşesc. 
 În primul rând, timiditatea este doar tiparul după care gândim şi ne comportăm în 
unele situaţii, din cauza fricii. Iar frica este o urmare a educaţiei primite, a interacţiunii cu 
mediul înconjurător (părinţi, prieteni, copii, profesori). Vă confruntaţi şi voi cu această 
problemă şi nu ştiţi cum să o depăşiţi? Am găsit trei paşi pe care vă invit să-i încercaţi: 

Conştientizează felul în care noi, oamenii 

timizi gândim şi cum am ajuns la aceste 

gânduri. Ştiind că orice acţiune este rezultatul 

unui gând, am ajuns la concluzia că dacă vreau 

să scap de timiditate trebuie să înţeleg cum 

gândesc oamenii timizi şi să fac exact pe dos.  

Analizându-mă, atât pe mine, cât şi pe ceilalţi, 

am observat că avem o părere proastă despre 

noi deoarece ne analizăm, tot timpul, 

imperfecţiunile şi exagerăm importanţa 

acestora. Acest comportament denotă faptul că, în loc să primim laude şi încurajări din 

partea celor dragi, noi am fost criticaţi continuu şi din acest motiv am început să ne căutăm 

singuri defecte. 

Ne creem tot timpul scuze deoarece nu vrem să fim certaţi. Facem acest lucru pentru 
că familia şi alţii din jurul nostru au obiceiul de a ne admonesta indiferent dacă greşim sau 
nu. Ca să putem trece cu uşurinţă peste aceste lucruri, trebuie să înţelegem că, aceste 
persoane au fost la rândul lor victime care au trecut prin ce trecem noi şi au fost trataţi aşa 
cum ne tratează pe noi. Ne învârtim într-un cerc vicios pe care cineva trebuie să-l rupă, iar 
acela eşti tu!  

Întotdeauna îi credem pe ceilalţi mai buni ca noi. Este normal să ne emoţionăm când 
vorbim cu oamenii, din moment ce îi credem superiori nouă. Dar atunci când stai de vorbă cu 
cineva, adu-ţi aminte că acel om are propriile frici şi defecte pe care încearcă să le ascundă. 

Nu te mai gândi aşa mult la ceea ce nu te 

promovează în faţa ta! 

Deşi tindem să ne subestimăm, adevărul este 
că majoritatea timizilor sunt oameni inteligenţi. Iar 
oamenilor timizi le place să gândească. Însă gândind 
prea mult, descoperim toate problemele care pot 
apărea şi toate defectele pe care alţii le-ar putea 
vedea la noi. 

Din păcate, sunt unii adulţi în familie, şcoală, 
societate care prin comportamentul sau relaţionarea 
lor, aparent fără intenţie, provoacă la adolescenţi o 
anumită stare de timiditate care nu este tocmai de 
apreciat în formarea acestora. Cum scăpăm de 
această povară? Trebuie să ne schimbăm 
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convingerile, să iubim libertatea şi pacea interioară. De aceea, în loc să spunem: “Nu pot face 
asta!” ar trebui să răsune curat şi limpede încât să poată auzi şi cei din jurul; nostru: “Totul 
este posibil”, “Mă bucur să te văd”. 

Acţionând vom scăpa de timiditate  

Fiecare dintre noi, dacă doreşte cu adevărat un 
lucru, este capabil să-l obţină doar dacă pune suflet şi 
acţionează imediat în acest sens. Noi suntem capabili de 
multe lucruri deosebite dacă credem în ceea ce dorim şi 
ne implicăm cât putem de mult. Numai aşa frica, 
timiditatea, sau orice alt sentiment negativ se va diminua 
vizibil şi la un moment dat va dispărea din calea noastră. 
Ţi s-a întâmplat vreodată să ieşi la tablă şi să nu-ţi poţi 
stăpâni emoţiile? Dacă da, cu exerciţiu, acest incident va 
deveni istorie. 

Timiditatea este frumoasă şi benevolentă doar dacă rămâne timidă. Ca să reuşim să o 
putem stăpâni şi să ajungem unde ne dorim , trebuie să ştim cine ne conduce viaţa: noi sau 
timiditatea? 

 
Mihaela Susanu,  

clasa a XI-a B 
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ROMÂNCE DE ELITĂ 
 

“O femeie are nevoie de geniu şi de o mare modestie pentru ca ceilalţi să-i tolereze 
inteligenţa.” 

-Iulia Hasdeu 
 
 Femeile au jucat un rol important societatea românească. Au fost deschizătoare de 
drumuri în multe domenii în care accesul le era restricţionat. Au excelat în artă şi literatură, 
medicină, aeronautică, au avut influenţă în sfera politicului şi au luptat pentru emanciparea 
femeii. 

 ANA ASLAN 
 Medic român, specialist în gerontologie. Pe data 
de 1 ianuarie 1897,  s-a născut la Brăila. În anul 1919 
finalizează cursurile Facultăţii de medicină din 
Bucureşti. Din anul 1949 începe cercetarea în 
gerontologie, iar în 1951 devine Directorul primului 
Institut de Gerontologie din lume, deschis la Bucureşti. 
În 1952 prepară vitamina gerovital H3, produs cu efecte 
curative asupra îmbătrânirii, brevetat în peste 30 de 
ţări. În anul 1980, brevetează un alt produs geriatric 
revoluţionar, Aslovital. A primit numeroase distincţii 

naţionale şi internaţionale pentru contribuţia adusă la dezvoltarea gerontologiei şi geriatriei. 
Metodele sale de tratament aduceau venituri importante statului român. Printre 
personalităţile internaţionale care au urmat tratament cu Gerovital, amintim: Charles de 
Goulle, Mikita Hrusciov, J.F. Kennedy, Indira Gandhi, Marlene Dietrich, Charlie Chaplin, Kirk 
Douglas, Salvador Dali, Iosip Broz Tito. Ana Aslan moare la 20 mai 1988, la Bucureşti.  

  ELISA LEONIDA ZAMFIRESCU 
 Ingineră şi inovatoare, a fost prima femeie 
inginer din lume. S-a născut la Galaţi, pe 10 noiembrie 
1887. A fost sora inginerului Dimitrie Leonida. La 
finalizarea liceului a vrut să se înscrie la Şcoala de 
Poduri şi Şosele din Bucureşti, Politehnica de astăzi, însă 
a fost respinsă din cauza prejudecăţilor vremii. În anul 
1909, se înscrie la Academia Regală Tehnică din Berlin, 
devenind prima femeie studentă a acestei universităţi. 
Se loveşte şi aici de ironii şi priviri batjocoritoare şi lupă 
cu dârzenie şi răbdare cu concepţia că vocaţia femeii 
este legată de cei trei K – Kirche, Kuche şi Kinder 
(biserica, bucătăria şi copiii). Trece cu succes examenul 

final în 1912 şi devine oficial prima femeie inginer din lume, cu specializarea chimie. I se 
oferă un post de inginer la firma BASF dar refuză şi se întoarce în România unde reuşeşte, cu 
greu, să obţină un post de inginer la Institutul geologic, unde va conduce un laborator de 
analize, în care elaborează metode originale, introduce tehnici noi şi efectuează numeroase 
studii pentru cunoaşterea bogăţiilor subsolului ţării. Moare la 25 noiembrie 1973, la 
Bucureşti. 

  MARIA CUŢARIDA CRĂTUNESCU 
 Prima femeie medic din România, doctor în medicină, s-a născut la 
Călăraşi, pe 10 februarie 1857. A studiat medicină la Universitatea din Montpellier 
iar în anul 1884 îşi susţine doctoratul la Paris. Se întoarce la Bucureşti şi devine în 
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1886 şef al catedrei de igienă la Azilul “Elena Doamna”, iar din 1891, şi al secţiei de 
ginecologie de la spitalul Filantropia. Lovindu-se de prejudecăţi, a militat constant pentru 
drepturile femeilor, iar în 1900 a prezentat la Paris, la Congresul acţiunilor feministe, primul 
studiu din România cu privire la “femeile care au reuşit să promoveze intelectual”. A pus 
bazele Societăţii “Materna”, cu scopul de a ocroti copiii săraci şi a organizat prima creşă de 
fabrică din România. A murit la 16 noiembrie 1919. 

  SARMIZA BILCESCU 
 Prima româncă avocat, prima femeie din Europa care a 
obţinut licenţa în drept la Universitatea din Paris şi prima femeie 
din lume, Doctor în drept. S-a născut la Bucureşti, la 27 aprilie 
1867. În 1890, şi-a obţinut la Paris doctoratul în drept, cu teza 
“De la condition legale de la mere” (Condiţia juridică a mamei). 
În urma unei campanii de susţinere condusă de Constantin 
Dissescu a fost admisă în 1891 în Baroul Ilfov (care cuprindea şi 
Bucureştiul) prezidat de Tahe Ionescu. Cu toate acestea, Sarmiza 
Bilcescu nu a practicat niciodată avocatura. În urma căsătoriei cu 
Constantin Alimănişteanu s-a retras din avocatură, continuând să 
fie însă activă în cercurile feministe. S-a numărat printre 

fondatoarele Societăţii Domnişoarelor Române, care îşi propunea să lupte pentru creşterea 
gradului de educaţie în rândul femeilor. A murit la 26 august 1935. 
 

Maria Lovin, 
clasa a XI-a B 
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ELEMENTELE CHIMICE ÎN VIAȚA OMULUI 
 

Elementele chimice se pot afla în viața omului prin: 
- organism 

- prin lucrurile pe care le produce și prin intermediul alimentației. 

Organismul uman este un neobișnuit laborator chimic. Neobișnuit, deoarece e un 
laborator viu, compus din elemente minerale, sub formă organică. Prezența în exces a unora 
dintre aceste elemente, lipsa altora se reflectă imediat asupra sănătății omului. Dintre cele 
mai importante elemente amintim: azotul (se află în mușchi, cartilaje, tendoane), calciul (în 
mușchi, oase și dinți), fierul (în sânge, oase, creier, mușchi), oxigenul (în oase, piele, hematii), 
hidrogenul (în sânge și în toate celulele din organism), fluor (în unghii, păr, piele și sânge), 
etc. 

Cu ajutorul omului, unele elemente se transformă în obiecte utile într-un anumit 
domeniu sau utile pentru oameni în fiecare zi. Dintre acestea amintim: cuprul (este utilizat în 
realizarea statuilor, monedelor, cablurilor electrice, vaselor de aramă), fierul (este utilizat în 
confecționarea sobelor, rotoarelor, conductelor și tuburilor), carbonul (este utilizat în 
confecționarea bijuteriilor, îngrășămintelor, medicamentelor, explozibililor și minelor de 
creion), clorul (este utilizat în obținerea policlorurii de vinil, sterilizarea apei), sulful (este 
utilizat în obținerea coloranților, vulcanizarea cauciucului, obținerea prafului de pușcă, 
medicamentelor), etc. 

Elementele chimice se găsesc și în alimentație. Dintre cele mai importante amintim: 
borul (în carne), calciul (în cașcaval, gălbenuș de ou, lapte), iodul (în pește de ocean), 
hidrogenul (morcovi, țelină, spanac, salată verde), zincul (zmeură, banane, nuci, struguri, 
portocale), sulful (în varza de Bruxelles, hrean, conopidă, varză roșie, ananas). 

 
Știați că... 

...cei care poartă bijuterii de argint își calmează sistemul nervos? 

...organismul feminin conține de 5-6 ori mai mult aur decât cel masculin? 

...în timpul „foametei borice” scade considerabil recolta? 

...frunzele tinere de mesteacăn conțin o cantitate mare de zinc? 
 
 

Sorina Bitire,  
clasa a XII-a E 
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TERRA – CASA NOASTRĂ 
 

 Am conceput acest articol pentru a încerca să vă îndrept atenţia, vouă, elevilor, 
asupra problemelor care există la nivel global. 
 În lume există 2 tipuri de probleme: cele pe care le creem noi şi cele pe care le 
primim de la Dumnezeu, aşa cum spun unii. Nu intenţionez să produc un conflict de opinii 
deoarece nu toţi cred în existenţa divinităţii, dar sper că aţi înţeles ideea. Revenind însă 
asupra problemelor, consider că şi în cazul celei de-a doua categorii, influenţăm puternic 
modul lor de dezvoltare. Acest tip de probleme sunt caracterizate prin complementaritate, 
astfel că, cea mai mică schimbare realizată de noi duce inerent la diminuarea mai multor 
probleme. În virtutea capacităţilor lor voluminoase, a caracterului îndelungat şi a gradului de 
interacţiune, rezolvarea lor cere eforturi colosale, mijloace băneşti pe măsură, ceea ce 
înseamnă că aceste probleme nu pot fi soluţionate de un stat sau de un grup de state, ele 
pot fi soluţionate doar la nivel global, prin colaborare, care este totuşi un cuvânt prea mic, 
pentru că nu este nevoie doar de lucru în echipă, ci avem nevoie de răbdare, de 
perseverenţă, de voință, dar mai ales de inteligenţă, pentru că este de prisos să intrăm pe 
câmpul de luptă fără un plan bine gândit. 
 Odată cu evoluţia, omenirea a început să se confrunte cu o serie de probleme, care 
nu pot fi ignorate, impunând soluţii viabile şi rapide. Dintre problemele globale amintim: 
explozia demografică din continentele Asia şi Africa, probabilitatea unor schimbări profunde 
ale climei planetei, precaritatea siguranţei alimentare globale, diminuarea surselor de 
energie, sărăcia şi subdeazvoltarea, probleme la nivel ecologic, ameninţarea distrugerii 
nucleare, etc. . 
 La apariţia şi dezvoltarea acestor probleme factorul principal a fost omul, de aceea 
suntem cei care trebuie să găsim soluţii pentru rezolvarea acestora. Nu trebuie să ne 
întrebăm „Ce face lumea pentru mine?”, ci dimpotrivă, „Ce pot face eu pentru lume!?”. 
  
Ştiaţi că...? 

 Topirea rapidă a gheţarilor din Alaska poate determina o creştere evidentă în 

înălţimea Pământui generând astfel cutremure puternice?  

 Pe Pământ fiecare zi este cu 0,000002 secunde mai lungă decât cea care o precedă, 

datorită scăderii vitezei de rotaţie a planetei? 

 Cea mai puternică bombă atomică detonată vreodată a avut o forţă explozivă de 50 

de megatone de TNT (trinitrotoluen), de 2500 de ori mai mare decât bomba de la 

Nagasaki?       

Daniel Sava,  

clasa a XI-a B 
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ȘTIAȚI CĂ...? 
 

1. ...viteza cu care aerul este eliminat în timpul unui 

strănut este de cel puțin 160 km/h? 

2. ...din cele 206 oase ale corpului uman, mai mult 

pe jumătate dintre ele se află în mâini și picioare? 

3. ...inițial, Castelul Bran a fost o cetate de 

„trecătoare” cu scop militar? 

4. ...în 1899, când a fost proiectat podul de la 

Cernavodă, era cel mai lung pod din Europa? 

5. ...pentru a zâmbi ți se încordează 17 mușchi iar 

pentru a te încrunta e nevoie de 43 de mușchi? 

6. ...amprentele urșilor Koala nu se pot distinge de 

cele umane? 

7. ...un om clipește în medie de cinci milioane de ori 

într-un an? 

8. ...cea mai importantă substanță din care este 

alcătuit corpul uman este apa, ea fiind prezentă în 

proporție de 70%? 

9. ...caracatița are cel mai mare ochi din regnul animal, diametrul acestuia fiind de 40 

cm, cu toate acestea, puiul de caracatiță nou născut are doar dimensiunile unei 

muște? 

10. ...nucile sunt bogate în acid ellagic, un compus antioxidant, care poate inhiba 

creșterea celulelor canceroase în organism? 

11. ...Oceanul Planetar ascunde cel mai lung lanț muntos din lume: Dorsala Medie 

Oceanică (65000 km)? 

12. ...în 1848, timp de 30 de ore, apa Cascadei Niagara a dispărut de pe stâncile abrupte: 

la 50 km în amonte o barieră de gheață a blocat complet râul? 

13. ...Biserica Neagră din Brașov este cel mai mare lăcaș de cult în stil gotic din sud-estul 

Europei? 

14. ...cel mai lung fluviu de pe Pământ este Nilul, atingând o lungime de 6695 km? 

15. ...în 10 ianuarie 1799 s-a născut Petrache Poenaru, om de știință român, inventatorul 

stiloului? 

16. ...anual, peste un milion de oameni se sinucid? 

17. ...cu cât ai IQ-ul mai mare, cu atât visezi mai mult? 

 
 
 

Alina Stoica, 
clasa a XI-a G 
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ŞI... MAI ȘTIAŢI CĂ...? 
 

1. Un gândac de bucătărie trăieşte nouă zile 
fără cap, după care moare de foame? 
2. Fluturii gustă cu ajutorul picioarelor? 
3. Ochiul struţului este mai mare decât 
creierul său? 
4. Steaua de mare nu are creier? 
5. Puricele poate sări de peste 350 de ori 
lungimea trupului său.? Este ca şi cum un om 
ar sări peste un teren de fotbal 
6. Persoanele dreptace trăiesc, în medie, cu 
nouă ani mai mult decât cei stângaci? 
7. Oamenii nu-şi pot linge coatele? 
8. Neil Armstrong a păşit pe lună cu piciorul 
stâng? 
9. Regele de Inimă Roşie este singurul rege 
fără mustaţă? 
10. Nu se poate strănuta cu ochii deschişi? 
11. Cuvântul cimitir vine din grecescul koimetirion care înseamnă "dormitor"? 
12. Pisicile au peste o sută de corzi vocale, pe când câinii au doar în jur de zece? 
13. Creierul continuă să transmită semnale sub formă de impulsuri electrice timp de 
aproximativ 37 de ore după moarte? 
14. Bricheta a fost inventată înaintea chibriturilor? 
15. Dacă strănutaţi prea tare, vă puteţi rupe o coastă? 
16. Un crocodil nu poate scoate limba? 
17. Fiecare persoană are câte o amprentă unică a limbii? 
18. Guma de mestecat conţine cauciuc? 
19. Singurul aliment ce nu se deteriorează este mierea? 
20. Zilnic, avem în jur de 70 000 de gânduri? 
21. Elefantul este singurul mamifer care nu poate sări? 
22. Cel mai bun remediu împotriva tusei excesive este un pumn de laxative? Organismului 
tău îi va fi apoi frică să mai tuşească vreodată. 
23. Cu ajutorul limbii sale extrem de lungi şi elastice, aproximativ 55 cm, girafa este capabilă 
să se cureţe singură în urechi? 
 

Nicoleta Frunză, 
clasa a XII-a B 
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Maxime... 
 
Omenie: 
„Omenia este o frumusețe pe care o pricepi direct cu sufletul.” 

Alexandru Vlahuță 
„Omul de caracter este nu numai coerent  în purtările lui, dar exprimă individual umanitatea în 
accepția ei cea mai nobilă.” 

George Călinescu 
Viață: 
„Viața n-a dat nimic truditorilor fără multă trudă.” 

Horațiu 
„Cât de mare să fie râul, tot are numai două maluri, așa este și viața.” 

Nicolae Iorga 
„Viața înseamnă o neobosită și continuă luptă pentru adevăr și dreptate.” 

Maria Arsene 
 
Bunătate: 
„Merită laudă orice faptă bună, mai ales în ordine morală.” 

Mihail Sadoveanu 
„Bun nu e acela care suferă răul, ci acela care face binele.” 

Nicolae Iorga 
Voință: 
„Este o ambiție de nume, una de situații și alta –cea mai înaltă și cea mai rară –de fapte.” 

Nicolae Iorga 
 
 

Culese de Simona Drăgoi, 
clasa a XII-a E 

 
Historia magistra vitae 
 
„Adesea iau de la istorie, de la păzitorul ei cel posomorât al trecutului, cheile lui de aur și 
deschid porțile inimei mele.” 

Mihai Eminescu 
„Istoria explică și totodată exprimă odiseea spiritului uman, cu eșecurile și realizările sale, cu 
neliniștile și căutările sale.” 

Virgil Emilian Catargiu 
„Istoria omenească este, în fond, o dramă divină. Căci Dumnezeu, nu numai că e amestecat, 
dar suferă paralel și cu intensitate, infinit mai mare procesul de creație și de devastare ce 
definește viața.” 

Emil Cioran 
„Dacă ne întoarcem în istorie, găsim pretutindeni personaje cu care am fi de acord și 
personaje cu care, în mod cert, am veni în conflict.” 

Goethe 
„Istoria este cea dintâi carte a unei nații.” 

A.Florian 
 

Culese de Oana Olteanu, 
clasa a XII-a E
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