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Gânduri... 

    E foarte greu să trăieşti într-o ţară unde sunt atâtea neajunsuri. Credeți că e uşor 

să ai o copilărie fericită într-un mediu unde toţi sunt în căutare de ajutor? Nici pe 

departe, într-o lume unde toţi sunt însetaţi de putere și avariţie nu poţi să fii fericit. 

Măcar dacă s-ar schimba ceva, nu mai este nimic din ce a fost. Generaţiile de acum 

nu mai au ce povesti. Părinţii şi bunicii noştri aveau  ce să povestească despre 

trăsnăile şi peripeţiile lor, dar noi ce avem? 



 

           Toţi cei care au trăit în perioada în 

care nu era aşa mare control  şi reguli 

care trebuiau urmate atât de strict cum 

este acum, au avut un trai liber, fericit. 

Din cauza sistemului din prezent toţi 

adolescenţii de acum trebuie să se 

maturizeze de la o vârstă fragedă pentru 

a putea rezista în faţa atâtor probleme 

care apar pe parcurs. 

          Pe parcursul vieţii noastre 

lumea se schimbă, dar nu se 

schimbă în beneficiul nostru.  

Cancea Nicoleta, clasa a XI-a E 
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             Momentul pe care cu toţii îl 

aşteptăm mai mult sau mai puţin, a sosit! 

Toamna care aduce de obicei iarna cea rece 

şi rea, anul acesta mai aduce ceva… Ceva 

care probabil va schimba viaţa fiecărui 

elev. S-au deschis porţile liceului! Bobocii 

au intrat într-o lume nouă, necunoscută, 

plină de peripeţii. Fiecare nou venit este fie 

entuziasmat, fie foarte speriat. 

             Prima zi din liceu te face să crezi 

că nu vei reuşi să te acomodezi sau chiar să 

supravieţuieşti cu noii colegi şi profesori. 

Nimeni din jurul tău nu izbuteşte să scoată 

niciun sunet sau să facă mişcări bruşte în 

pupitru. Doamna dirigintă ne predă primele 

reguli pe care trebuie să le respectăm pe tot 

parcursul anului. 

            Prima zi din liceu se sfârşeşte spre 

fericirea tuturor foarte repede  şi foarte 

bine, dar începutul capitolului nu s-a 

terminat nici pe departe… 

            A doua zi, noi, elevii începători, ne 

acomodăm cu colegii cei noi şi 

necunoscuţi. 

           Începem să facem cunoştinţă şi 

chiar să legăm deja prietenii. Spre 

deosebire de prima zi, spre uimirea tuturor 

începem să ne acomodăm cu liceul care 

odinioară ne făcea să credem că este ceva 

Un nou capitol de viaţă 
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periculos şi greu, de unde doar cei cu un 

caracter de fier ies cu bine. 

           A treia zi deja am început să ne 

cunoaştem şi parcă nu mai „tremuram” aşa 

tare în bănci. Începem să ne destindem şi 

să aflăm că liceul nu este ceva foarte diferit 

de şcoala generală. Ce-i drept, nu este 

exact ca în generală, dar sincer, mie îmi 

place să fac această asemănare. Cu toate că 

în liceu avem de-a face cu colegi mult mai 

mari ca noi, încercăm să ne acomodăm şi 

să schimbăm stilul pe care îl aveam în 

generală, cum că noi suntem mai mari şi 

cei mai tari. În liceu, cu toate că nu cunoşti 

pe nimeni şi este un mediu complet nou, 

uşor te acomodezi cu totul.  

           Spre deosebire de generală, unde la 

unele ore mai mult ne jucam, la liceu, totul 

s-a schimbat. Liceul este una dintre marile 

provocări ale vieţii pe care nu toţi o trec, 

iar când scapă de liceu, se schimbă radical 

personalitatea unora dintre ei.  

           Trebuie să rezistăm “tentaţiilor” din 

liceu şi să încercăm să devenim nişte 

oameni civilizaţi şi respectaţi în societate, 

pentru ca mai târziu sa ne putem întreţine 

singuri. 

 

                 

    

  

 

Pentru un nou capitol de viaţă, salut 

aici toţi bobocii din  

 Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny”! 

Creangă- Ştefănescu Andrei- Emilian, clasa a IX –a G 
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        Se aproprie 

sfârşitul celor 

patru ani de liceu, 

acumulaţi cu 

multe peripeţii. 

Timpul s-a scurs 

ca şi cum ar fi fost 

doar câteva luni 

din viaţa noastră. 

Când mă gândesc 

acum, a fost de 

parcă s-a 

desfăşurat ca un 

film, învăţând 

multe lucruri utile. 

Mi-au dat ocazia 

să leg prietenii 

trainice cu unii 

colegi. Am învăţat 

că trebuie să fii 

tolerant pentru că 

fiecare persoană 

este diferită în 

propriile opinii şi 

gânduri. Aceşti ani 

mi-au oferit şansa 

să îmi ating 

obiectivele comune 

cu colegii. Cel mai 

de preţ lucru este 

faptul că am 

învăţat să ne 

ajutăm reciproc şi, 

indiferent de 

situaţie, am fost 

împreună.  

         Un loc special îl ocupă profesorii care de-a lungul anilor ne-au explicat, au fost lângă noi 

sprijinindu-ne şi dându-ne speranţe şi încredere în noi. Sunt oameni speciali care din timpul lor 

liber au stat lângă noi şi ne-au arătat cum sunt lucrurile. 

         Începutul a fost plin cu emoţii deoarece îţi pui multe întrebări: Dacă o să vorbeşti cu 

cineva?  Cum să te comporţi? Cum ar trebui să fii? Dacă va râde cineva? La început totul pare 

Clasa a XII-a C, la sfârșit de drum 

Tănase Ana Maria, La revedere ,,Saligny”             
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ciudat deoarece îţi schimbi modul de gândire, comportament, încerci să te introduci în anumite 

grupuleţe. 

           Şi când te gândeşti că va veni sfârşitul clasei a-XII-a şi trebuie să te pregăteşti pentru un 

alt început… Atunci trebuie să ne gândim ce vom face cu noi, pe ce drum vrem să o luăm. Din ce 

în ce greutaţile se apropie de noi şi simţim dorul de şcoală. 

 

 

 

          În cei patru ani de liceu  pe care i-am urmat zi 

de zi, trecând prin sute de ore, zeci de materii şi zeci 

de profesori, am strâns o  experienţă  frumoasă, 

folositoare. 

Cred că după ce voi termina şcoala o să-mi doresc să se întoarcă aceşti ani prin care am trecut 

cu toţii, cu note mici şi cu grija de nu a rămâne corigenţi, dar privind pe lângă aspectele mai 

puţin pozitive, liceul este frumos.  

          Acum grija noastră, a elevilor de clasa a XII-a, este examenul de bacalaureat, la care mulţi 

dintre noi suntem conştienţi că vom pica la cel puţin o materie. De aceea, ne-am „pus” serios pe 

Constantin Valentin   

Experienţa liceului 
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învăţat, evitând să 

mai chiulim de la 

orele importante, în 

speranţa că poate vom 

învăţa şi cu puţin noroc 

vom promova acest 

examen al maturităţii. 

    

        Cu toţii încercăm să trăim din plin acest ultim an, deoarece nu toţi vom urma o facultate, 

cel puţin nu acum. Încă ne bucurăm de timpul liber pe care îl mai avem, munca sau facultatea 

ne vor ocupa tot timpul începând cu anul ce vine, iar cu toţii sperăm ca prin aceste cursuri şi 

calificări să fim ,,pe picioarele noastre” , să ne deschidem o afacere sau cel puţin să avem un loc 

de muncă bine plătit care să ne asigure toate nevoile şi plăcerile, dar un loc de muncă bun 

trebuie să ne şi stimuleze, nu doar să venim cu gândul de a munci pentru bani; trebuie sa avem 

posibilităţi de a avansa în timp, dar asta implică şi devotament din partea noastră către locul de 

muncă. 

       Cu toate acestea, sunt sigur că vom regreta că liceul s-a terminat! 

 

 

 

            Pentru mine aceşti patru ani au fost o experienţă 

frumoasă din care am avut ce învăţa. A fost foarte greu să 

ajung în clasa a-XII-a. Dar  bunătatea profesorilor şi 

înţelegerea lor m-au ajutat să ajung unde nu credeam că pot ajunge.  

           Poate că nu iau bacul, dar contează că am ajuns până aici, iar pentru mine e un pas 

înainte în viaţă. Am rămas cu amintiri frumoase şi am legat prietenii. M-am simţit ca într-o 

familie patru ani, o să-mi fie greu după terminarea clasei a XII-a. 

           După liceu ne aşteaptă o viaţă mai grea, o să trebuiască să ne descurcăm să trăim pe 

propriile puteri. O să ne fie greu la cei care nu au lucrat vreodată, pe care părinţii i-au ţinut în 

puf şi nu au simţit ce e greul în viaţa asta. De exemplu, la şcoală luam o notă proastă şi ne 

gândeam că n-are nimic, o să trecem. Dar dacă ne luăm un loc de muncă şi lipsim sau greşim, 

patronul ne poate tăia din bani sau ne poate da afară. Nu e uşor sa fii mare,  viaţa e grea. Dacă 

nu munceşti, nu ai bani, nu ai nimic. Din greu  câştigi să ai  tot ce îţi doreşti. 

Stancu Ionela 

Un  nou început 
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                   Drumul în viaţă ni-l alegem singuri. Părinţii 

încearcă să ne călăuzească de când suntem mici în direcţia 

cea bună, dar decizia o luăm noi. Înaintea drumului propriu-

zis, se află multe poteci, pe care suntem tentaţi să le urmăm. 

Cei care cedează ispitei realizează de abia prea târziu că 

drumul pe care îl urmează este de fapt trist, izolat şi îngust.  

Cei care aleg poteca simplă şi aparent monotonă au cele mai 

mari şanse  făcând pas cu pas, încet şi sigur; fiecare dintre noi 

avem un vis de îndeplinit. Drumul care aduce fericire şi 

împlinire sufletească are uneori coborâşuri. 

         La sfârşitul clasei a VIII-a doamna dirigintă a prezentat 

broşura pentru a ne orienta la intrarea la liceu. Elevii erau 

nerăbdători să vadă mediile pentru alegerea făcută de fiecare 

elev  în parte.Toţi profesorii spuneau că examenul de la 

sfârşitul clasei a VIII-a este foarte important pentru admiterea 

la liceu. 

          Şi iată-mă în  prima zi de liceu fiind, în clasa a IX-a, 

boboacă, la Colegiul  Tehnic ,,Anghel Saligny”,  cunoscând 

colegi noi din alte şcoli generale, făcând cunoştinţă cu alţi 

profesori şi altă doamnă dirigintă. Fiecare dintre noi eram 

nerăbdători să vedem cum este viaţa de liceu. Bine sau mai 

puţin bine, fiecare îşi spunea punctul de vedere... 

Acum, în clasa a-XII-a, spunem că anii de liceu au trecut 

foarte repede. Şi în curând fiecare va merge pe drumul ales. 

Fiecare va rămâne cu o amintire plăcută din liceu. 

      Adio, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”! Vizitând liceul 

şi profesorii ne amintim toţi anii de liceu, de fiecare laborator 

în parte, cu o lecţie învăţată şi una neînvăţată. Şi viaţa merge 

mai departe, cu ce-am învăţat şi cu ce n-am învăţat... 

 

Mogoş Mariana Georgiana XII A 

Anii de liceu 
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Gărăiman Marian – XII A  

 

       Din punctul meu de vedere, 

la sfârşitul liceului vor fi şi 

păreri de rău, şi de bine. Părerile 

de rău sunt legate de despărţirea 

de colegi, de profesori, de 

momentele amuzante petrecute 

alături de camarazi. Părerile de 

bine sunt legate de absolvirea 

liceului, dar şi de încheierea 

grijii luării notelor bune sau 

rele, oricum ar fi ele. 

      În urma celor patru ani de 

liceu au fost momente în care 

nu ne doream să venim  la unele 

ore sau să stăm până la sfarşit 

de program, de exemplu, când 

învăţam după amiază până la 

ora 21. 

       În cei patru ani au fost şi 

momente bune: atunci când a 

fost să ni se modernizeze sala 

de clasă, dar şi atunci când un 

coleg mai făcea o glumă făcând 

timpul să treacă altfel. Printre 

momentele bune se numără şi 

acelea când venea paznicul la 

noi în clasă pentru a face linişte 

sau pentru a-i duce la doamna 

directoare pe cei care în 

continuare făceau gălăgie. 

În concluzie, anii de liceu sunt 

cei mai importanţi, deoarece 

atunci un elev se formează cum 

ar trebui pentru viaţă, dar în 

acest timp poţi învăţa o meserie 

care îţi va fi poate de folos.  
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      Târțău Marian-XIIA:  Liceul nu putea să țină o veșnicie, așa că am 

ajuns și noi la final. Pentru cei mai mulți, liceul nu este nici pe departe 

un motiv de tristețe, un loc de tortură, din contră, se spune că acești ani 

sunt cei mai frumoși din  viața unui adolescent, liceul însemnând 

evoluție. Distracția, acea tentație redutabilă a vieții fără un scop 

relevant, își pierde din putere odată cu finalul liceului. 

        Despărțirea de această fază era inevitabilă, dar nu aduce cu sine 

consecințe negative, sau cel puţin așa ar trebui să fie, având în vedere 

că de acum înainte avem șansa să ne afirmăm prin muncă. 

        Mulțumesc tuturor colegilor și profesorilor pentru că ne-au fost 

alături în această etapă importantă a vieţii! 

        Bacul se apropie din ce în ce mai repede, tensiunea crește, emoțiile 

se intensifică, dar oricare ar fi rezultatul, cei patru ani de liceu care au 

fost plini de bucurie, dar în care au fost și momente mai grele, nu se vor 

uita niciodată. 

       Ne luăm rămas bun de la colegi, de la profesorii care au încercat să 

ne învețe tot ce-i mai bun, de la clasa în care am petrecut patru ani 

minunați. 

       Mulțumesc profesorilor care m-au învățat, m-au educat și m-au 

făcut să fiu un om mai bun. Sper din tot sufletul să ne mai întâlnim. 

Deși au fost momente în care notele din catalog,  bune și rele, mă 

făceau să o iau razna și să renunț, nu m-am dat bătut, am luptat până la 

capăt și într-un final am ajuns la capătul liceului, mai bine spus la proba 

maturității, examenul de Bacalaureat, un test în care trebuie să te aduni 

și să îți pui toate cunoștințele adunate în liceu la treabă.Trebuie să te 

gândeşti bine la ce o să faci pentru că, aşa cum mulți știu, munca grea 

începe după absolvirea liceului. În mintea mea se găsesc foarte multe 

gânduri agitate, mă bucur că am terminat liceul, că am ajuns până aici, 

dar am un gând care mă apasă, referitor la ce voi face după absolvire; 

va trebui să mă mobilizez imediat şi să mă gândesc foarte bine ce o să 

fac cu viața mea. Nu vreau să trec prin viață fiind un nimeni, vreau să 

realizez ceva, fie în țara mea, fie în altă țară, asta mai puțin contează... 

Nu vreau să ajung la bătrânețe să mă trezesc și să îmi dau seama că nu 

am realizat nimic, așa că anii de liceu nu o să îi uit niciodată,  știind că 

ei nu se vor mai întoarce… 

 



 

 

 

Noi sărutăm stelele cu patimă, îmbrăţişăm bucuria cu toată ființa 

noastră. Noi adorăm soarele și zilele de vară, dansăm în ploile calde și ne 

ascundem inimile în petalele roz de bujor.  

Noi sărutăm stelele 

Coja Andreea , clasa a XII-a G 
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Noi suntem nebunii blânzi 

și lumea ne aparține. Suntem 

stângaci și comici când încercăm 

să iubim, iar dintr-o mică pată 

neagră, pe universul  nostru 

brodat cu vise, pictăm monștri 

care ne chinuie și se hrănesc  din 

slăbiciunea noastră. Noi alergăm 

cu tălpile arse pe nisipul uscat, 

lăsând în urmă pași de tinerețe. 

Suntem firavi şi ipohondri. Noi 

suntem cei care plângem, cei 

care învață din greșeli, adormim 

cu surâsul pe buzele cărnoase  și 

cu picături de mare printre 

șuvițe. Noi suntem rebeli și 

pasionali, ne temem doar de noi 

și de cele mai întunecate 

gânduri. 

Suntem atât de puternici, dar cădem atât de ușor în 

genunchi, suntem suflete libere, mereu îndrăgostiţi, comici, 

rușinoși, naivi, frumoși, tineri, vulcanici, iubitori, puerili, 

neatenți, ciudați, într-un cuvânt, adolescenți. 
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                Ne naştem într-o eră ciudată, 

plină de agitaţie şi zgomote, unde 

principiile de altă dată sunt răsturnate, 

iar noile principii si reguli din Ordinele 

Mondiale sunt opusul celor vechi.  

          Când nimeni nu poate decide ce 

este ciudat sau normal, când  ce e greşit 

pentru tine este corect pentru mine, 

ajungi la concluzia că poţi privi o 

situaţie în nenumărate feluri  

interpretând de fiecare dată altceva... 

          Ce te îndeamnă în viaţa asta atât 

de liberă să faci greşeli pe care tu le vezi 

Drumul către tine 

Corliceanu Ana,clasa a XII-a F 
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ca fiind corecte, să asculţi un  sfat şi să 

ignori un altul? 

                  Caracterul şi personalitatea 

sunt suma experienţelor, educaţiei şi 

geneticii pe care ţi-o transmit părinţii. 

Caracterul, voinţa, sufletul, 

personalitatea sau gândirea ta decid 

pentru tine ce să faci sau ce să nu faci. 

Eul tău interior face mii de alegeri şi nu 

uită că nimic nu este obligatoriu.  

          Societatea ne influenţează cel mai 

mult după părinţi. Dacă nu respecţi 

aceste canoane eşti exclus mai întâi de 

tine însuţi şi apoi de cei din jurul tău. 

Şcoala nu este obligatorie, dar cum te-oi 

simţi atunci când prietenii te întreabă în 

ce liceu sau facultate eşti? Poate eşti un 

ateu convins, dar cum ai putea să îi spui 

soacrei tale că nu îi vei boteza nepotul în 

biserică? Cum va reacţiona familia ta şi 

cei apropiaţi să ştie că te vei căsători… 

însă nu în biserică? Vrei să îţi schimbi 

serviciul, să urmezi o pasiune, dar te vei 

izbi de problema banilor. Este dreptul 

tău să alegi ce faci şi în ce crezi, însă 

preferăm să ne construim o închisoare 

interioară formată de canoane, reguli, 

probleme şi griji.         Ajungi atât de 

mult să alergi după lucruri efemere, 

încât dacă te opreşti, realizezi că ajungi 

la ceva ce nu îţi doreşti. Atunci ce îţi 

doreşti? Ce ai vrea să faci cu adevărat, 

acel ceva care va rămâne etern pentru 

tine? Acel ceva care în momentul în care 

închizi ochii pentru totdeauna să te facă 

să te gândeşti că ţi-ai trăit viaţa şi că ai 

lăsat ceva important în lumea asta. Ţi se 

întâmplă să realizezi că viaţa ta este o 

rutină care satisface cerinţele altora, 

regulile altcuiva, însă nu îţi satisfac 

voinţele tale.  Când ai simţit ultima oară 

că raiul se află pe Pământ? Ne naştem să 

punem întrebări, să greşim şi să 

evoluăm… Toate răspunsurile sunt în 

tine, întreabă-te pe tine ce îţi doreşti, nu 

căuta răspunsuri în altcineva. Caută în 

tine liniştea şi nu în fericiri efemere. 

Însă cel mai simplu lucru pare cel mai 

greu, poţi păcăli toate persoanele. Te 

poţi păcăli cu adevărat şi pe tine? Cel 

mai greu este să fii sincer cu  tine şi mai 

greu este să îţi urmezi propriul sfat sau 

principiu… De ce le urmăm pe ale altora 

care nu ne cunosc? Dificil de răspuns 

acestor întrebări, deşi întrebi cea mai 

apropiată persoană… pe tine însuţi. 

 

          Mi-aş dori să fac multe lucruri, 

dar îmi lipseşte convingerea să le fac. 

Pot afirma gândindu-mă la viaţa mea că 

sunt o persoană controlată, cu multe 

laturi. 

          Uneori respect multe criterii în 

care nu cred, iar alteori iau decizii non-

conformiste care mă mulţumesc sau pe 

care le regret. 

         Sunt o persoană visătoare şi îmi 

urmez drumul ales spre fericire. Ultima 

oară m-am simţit foarte fericită când am 

realizat că ceea ce îmi doresc poate 

deveni realitate şi că am control asupra 

destinului. 

        

        

 

 

    Sunt o fire perfecţionistă, ceea ce mă face să fiu adesea nemulţumită, 

îmi place să îmi realizez aşteptările, chiar dacă reuşesc rar. 
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Tu ce îți doreşti cu adevărat ? 
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              În viață treci prin momente și 

momente, fie ele bune ori mai puțin bune. 

Întâlnești oameni de valoare, oameni care ți-au 

fost alături indiferent de ce ai fi făcut ori ai fi 

zis, dar și interesați doar de lucruri 

nesemnificative, care țin cu dinții de orgolii și 

principii banale. Ai întâlnit oameni care au 

încercat să te tragă-n jos fără pic de știință că te 

vei ridica mai repede decât ai crezut. Uneori ai 

pus punct unde poate uneori era nevoie doar de 

o virgulă, și invers.  

             Înveți în timp că oamenii care nu te 

așteptai să te dezamăgească vreodată, într-un 

final or s-o facă. Oferi încredere și uneori nu ți 

se dă la schimb decât falsitate; de multe ori ai 

vrut ajutor și ți s-au pus pe tavă scuze, ai trăit 

clipe în care ai clacat fizic ori psihic. Au fost 

momente în viață când ai primit vorbe în 

schimbul faptelor, însă ajungi la un moment în 

care începi să crezi cu ardoare că totul în viață 

se întâmplă cu un scop. 

             Câștigi pe o parte, pierzi pe alta, 

iubești, suferi, ai anumite trăiri, anumite 

sentimente și de multe ori ai ceva de învățat 

din toate acestea. De cele mai multe ori, tu 

alegi persoanele dragi, cu suflet, care ar face 

orice, oricând să te vadă fericit și cu zâmbetul 

pe buze. 

             Nu trebuie decât să alegi ceea ce te 

face fericit și te ajută să treci prin momentele 

de cumpănă ale vieții. 

 

 

De vorbă cu mine 

Stuparu Andreea, clasa a XII-a G 
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        Astăzi m-am gândit să scriu câte ceva 

despre mine. Am o poveste de viață mai tristă 

deoarece mi-a murit tatăl la 11 ani. Acum am 

17 ani şi nici acum nu îmi vine să cred că s-a 

întâmplat asta. Cu timpul, durerea a fost mai 

mică, dar dorul este din ce în ce mai mare.  

         La 13 ani m-am apucat de baschet şi am 

luptat în fiecare zi pentru a deveni din ce în ce 

mai bun. Eu  am ales această cale, deoarece 

este mult mai bună decât să mă fi apucat de 

droguri sau de 

țigări și alcool. 

După această 

întâmplare mi-am 

dat seama că viața 

nu este chiar roz. 

La  început nu 

cunoșteam pe nimeni, dar cu timpul m-am 

împrietenit cu coechipierii şi cu alți 

baschetbaliști. 

         Acum un an am avut cea mai mare 

performanță a mea, având onoarea de a juca 

primul meu meci cu seniorii. A fost o  

atmosferă extraordinară și atunci am simțit că 

nu am muncit degeaba. Vreau să fac o carieră 

din asta pentru a o putea ajuta pe mama 

financiar și pentru că este ceea ce-mi place cel 

Cioburi de fericire 
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mai mult să fac. Înainte eram o persoană 

timidă și retrasă, însă acum am încredere în 

mine şi nu mai am probleme. Din acest 

punct de vedere mă pot numi norocos. 

Fiind mai comunicativ, între timp mi-am 

făcut şi o prietenă cu care am putut 

împărtăși toate secretele mele şi  care m-a 

ajutat să trec peste probleme mai ușor, m-a 

încurajat cu baschetul şi mi-a făcut viața 

mai frumoasă. Eu cred că toate 

lucrurile bune care mi se 

întâmplă sunt date de către 

tatăl meu. Am o viață 

normală şi nu mă mai simt 

diferit de ceilalți, 

împăcându-mă cu ideea că 

nu sunt singurul pe planetă 

căruia i s-a întâmplat asta.     

După acel incident am 

învățat să apreciez mai mult 

ceea ce am lângă mine, cum 

e și o vorbă: nu știi ce ai 

lângă tine până nu îl pierzi!  

          Voi povesti puțin și 

despre caracterul meu. Sunt 

o persoană ambițioasă (doar 

în ceea ce îmi place foarte 

mult) și sunt foarte leneș în 

tot ceea ce înseamnă școală, 

dar pun foarte mult suflet 

pentru persoanele care mă 

iubesc. Îmi place să râd foarte 

mult, deci îmi plac oamenii cu 

simțul umorului. Nu-mi place 

să ascult de alți oameni, decât 

dacă mi se pare mie că 

este bine ceea ce zic. 

       Aceasta e viața 

mea și sunt fericit că 

sunt sănătos și am 

aproape tot ce îmi 

doresc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrache Victor, clasa a XII-a G 
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Cine sunt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Chiar aşa, cine sunt eu? 

Sunt doar un om ca toţi 

oamenii… cu calităţi şi cu 

defecte în armonie, un om care 

s-ar putea mândri cu câteva 

fapte măreţe, dar totodată ar 

trebui să se simtă ruşinat de 

anumite fapte. Un om cu 

greşeli omeneşti, cu experienţe 

de viaţă frumoase, dar şi urâte, 

un om cu temeri şi frământări 

interioare, un om care a fost 

foarte fericit, dar şi nespus de 

nefericit.  Un om care s-a 

prăbuşit şi s-a ridicat de multe 

ori, un om care de câteva ori s-

a abandonat pe sine, dar s-a 

regăsit de fiecare dată. Un om 

care a crezut orbeşte în 

oameni, în fericire şi în iubire, 

şi care a cunoscut gustul amar 

al dezamăgirilor şi al 

eşecurilor… Un om care a 

avut şi căderi, care a minţit, 

care a trădat, care a vorbit de 

rău, care a judecat fără să 

cunoască, dar care, într-un 

final conştient şi dezgustat de 

toate decăderile lui, le-a 

regretat şi s-a străduit să 

evolueze spre bine. 
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              Sunt acea persoană cu “prea mult”. 

Mereu vorbesc prea mult, mereu gândesc 

prea mult, mereu îmi pasă prea mult, mereu 

plâng prea mult, mereu mă ataşez de o 

persoană prea mult, mereu sper prea mult. 

Din cauza aceasta, mereu  sufăr prea mult.                

                 Sunt un om care încercat să-i 

ajute pe toţi, dar când se întamplă ceva, toţi 

dispar. Sunt un  om care a înţeles că iubirea 

nu oferă garanţii, că fiecare fluture din 

stomac îşi poate lua zborul şi că oamenii ne 

pot abandona ca şi cum nu am însemnat 

nimic pentru ei. Sunt un om care a cunoscut  

binele şi răul, care a înţeles raţional, dar şi 

iraţional, un om care, atunci când priveşte 

în urmă are multe lucruri nespuse, 

promisiuni neonorate, vise neîmplinite… 

               Sunt un om chiar nesuferit, greu 

de înţeles, insuportabil uneori, dar dacă 

ajungi să mă cunoşti, vei realiza ce 

persoană simpatică sunt.  

               Sunt un om obişnuit cu gânduri nu 

mereu obişnuite… dar ştiu că voi putea 

schimba această lume după gândirea mea. 

De aceea nu-i voi lăsă pe alţii să mă facă 

să-mi trăiesc viaţa după gândirea lor.  

               De pe lume plec singură, dar voi 

lăsă în urma mea zâmbete, lacrimi, amintiri 

sau suspine acelor oameni pentru care nu a 

contat niciodată felul meu de gândire sau 

cum mi-am trăit viaţa. 

               Sunt un om care nu ştie ce vrea, la 

care nehotărârea e printre primele 

sentimente. Sunt un om dificil, dificil de 

iubit, dificil de înţeles. 

David Iuliana , clasa a IX-a F 

Greu de înțeles! 
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  E omenesc 

să greşeşti, 

nu? Toată 

lumea 

greşeşte. Sunt 

sigură că şi tu, 

cititorule, ai 

greşit la rândul 

tău. Dar ai 

meritat să fii 

iertat? În ce 

constă de fapt 

iertarea? În a 

trece peste sau 

în a şterge cu 

buretele ceva 

ce te-a făcut să 

te simţi prost?  

Consider că 

oricine merită 

să fie iertat dacă 

într-adevăr ştie ceea ce 

a greşit. Greşelile sunt lucruri, 

făcute de cele mai multe ori involuntar, din 

dorinţa de a avea tot ceea ce îţi doreşti.  

Am greşit de nenumărate ori, însă nu am 

ezitat niciodată să îmi cer iertare dacă într-

adevăr am considerat ceea ce făcusem ca 

fiind o greşeală. Însă uneori scuzele nu au 

valoare. Vi s-a întâmplat? Am ajuns în 

momentul în care scuzele mele nu mai 

valorează absolut nimic, este dureros să 

ştii că orice ai face, ai pierdut. Nu am 

pierdut orice, am pierdut o persoană care 

era tot ce îmi doream, îmi puteam imagina 

viitorul lângă el. Persoana alături de care 

îmi găseam fericirea indiferent de cât de 

multe motive aş fi avut să fiu tristă. Fiinţa 

care însemna totul pentru mine, iar după ce 

a plecat, am rămas fără nimic. Am greşit, 

însă părerile de rău nu ezită să-şi facă 

simţită prezenţa în sufletul şi în gândurile 

mele.       

Aş vrea să pot da 

timpul înapoi şi să schimb ceea 

ce s-a întâmplat, dar tot ce îmi rămâne de 

făcut este să arăt că îmi pare rău.  

    Timpul trebuie să treacă, chiar dacă nu 

este în favoarea mea, durerea din suflet se 

poate citi în ochii mei înlăcrimaţi. Uneori 

ochii pot spune mai multe cuvinte decât 

gura poate produce. Mi-aş dori ca ele să fie 

înţelese şi de persoana potrivită, dar 

probabil nu vrea să înţeleagă, orgoliul 

masculin este mai presus decât orice. Mi-a 

spus că uneori, un orgoliu rănit este greu 

de reparat, iar asta m-a durut şi mai tare. 

Am simţit cum în rana adâncă, deja 

formată în sufletul meu, un cuţit se 

învârtea în toate direcţiile posibile, 

Greşeli 
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provocând o 

durere şi mai mare decât 

cea care exista până la momentul 

acela. Mi-aş fi dorit să mă asculte, să 

înţeleagă felul iraţional în care a luat 

decizia de a renunţa aşa uşor la toate 

momentele frumoase.  

Iubirea are prioritate în faţa orgoliului. De 

aceea cred întotdeauna în a doua şansă. Ea 

există, trebuie doar să demonstrăm că 

merită oferită. Mi-aş dori ca toţi oamenii 

să-şi poată deschide ochii, să nu renunţe 

niciodată la momentele frumoase, la 

amintirile de neuitat sau la orice mic lucru 

poate nesimnificativ pentru alţii, doar din 

cauza unei greşeli. Orgoliul se repară, însă 

momentele nu vor fi niciodată la fel, ele se 

schimbă în funcţie de persoană. Nu mi-aş 

putea imagina cum este posibil să treci cu 

uşurinţă peste luni bune de amintiri, vorbe 

dulci, certuri, împăcări, plimbări lungi de 

mână prin ploaia ce ajungea până la piele, 

dar totuşi fără să renunţi să te plimbi cu 

persoana iubită… pentru mine este 

imposibil. Dragostea nu constă doar în 

zâmbete, uneori ea este însoţită şi de 

lacrimi, care răcoresc sufletul, făcându-l să 

fie din nou pregătit pentru încercările 

vieţii. Lacrimile nu schimbă nimic, doar ne 

ajută psihic să depăşim momentele grele, 

să ne exprimăm 

fericirea ce nu 

poate fi explicată prin cuvinte sau să ne 

descărcăm. Sunt benefice, curăţă imaginea 

proiectată pe retină modificând orice lucru 

din jur în ceva folositor.  

  Profunzimea cu care ochii lui albaştri mă 

priveau era de neuitat. Căutau împăcare. 

Zâmbetul timid ce i s-a ivit pe faţa de copil 

m-a bucurat. Era acel zâmbet de care îmi 

era dor. Zâmbetul care m-a cucerit şi prima 

oară când l-am întâlnit. O privire lungă, un 

sărut părintesc pe frunte, iar apoi o 

îmbrăţişare. Au fost paşii împăcării. Chiar 

dacă greşelile dor, iar orgoliul este greu de 

reparat, noi am fost mai puternici. Orgoliul 

a pierdut. Dragostea a învins.

Roșoga Andra, clasa a XII-a G 
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      De multe 

ori mi se 

întâmplă să 

mă gândesc 

la viitor, dar cu o oarecare teamă sau 

nesiguranță, căci viitorul nu este un lucru 

sigur, depinde și de ce facem noi acum, dar  și 

de ce am făcut, adică și de trecut. 

        Drumul care ne va duce spre fericire și 

împlinire sufletească este lung. Un drum poate 

mai puțin sclipitor, dar plin de viaţă, mister, 

iubire şi de lumină. Este un drum deschis, care 

oferă priveliști minunate. Câteodată mai dăm 

de gropi, dar ele au rolul de a ne face mai 

puternici. Ne ajută să dobândim experiență 

pentru a nu mai cădea și în altele - 

asemănătoare sau diferite. O persoană 

optimistă ca mine și curajoasă va merge destul 

de ușor pe această cărare a înțelepciunii și 

libertății, acestea fiind însuși drumul spre 

fericirea ființei mele. 

         Viața este plină de greutăți, trăind pe 

această lume trebuie de mic copil să tinzi 

spre treptele mai 

înalte și către 

fericirea 

sufletului 

tău, 

trebuie să-ți creezi propria personalitate și 

propriul “eu”, iar dacă ai ajuns la aceste 

succese, o să te simți cu adevărat împlinit. 

        Adeseori noi oamenii intrăm în conflicte 

diverse, dar cel mai apăsător este cel cu sine. 

Unele persoane fără experiență se blochează, 

fapt ce duce la o decădere a autoaprecierii, iar 

urmările pot fi foarte grave, dacă nu suntem 

stapâni pe noi. 

        De aceea eu am fost mereu sigur pe mine 

de mic; bineînţeles că și părinții m-au ajutat 

mult în acest sens, spunându-mi să nu-i mai las 

pe alţii să mă conducă. 

        A te lăsa condus nu este un lucru rău 

întotdeauna, câteodată ai de câștigat din asta, 

dar de cele mai multe ori ai şi de pierdut.

 

Explorări interioare 

       Mă consider o 

persoană echilibrată 

mai din toate 

punctele de vedere, 

tot ceea ce fac vine 

din suflet și fac cu 

drag. De când eram 

mic făceam totul 

gândindu-mă bine 

dacă e ceva ce într-

adevăr îmi doresc 

sau un lucru pe care 

îl fac de gura altora. 

Nica Marian, clasa a XII-a G 
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  În această oră magnifică de 

descoperire a ideilor  vorbim despre un 

viitor pe cât de minunat,  pe atât de 

imaginar și de necrezut. Un  om din viitor 

care mai mult sau mai puțin va deveni un  

robot și va rămâne - totuși -  puțin om până 

la finalizarea procesului de robotizare. Eu 

prin viitor. 

M-am trezit de dimineață într-o zi a 

lunii mai, din anul 3815, unde cu greu am 

ajuns, schimbând până atunci niște piulițe 

Eu prin viitor 
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și câteva șuruburi uzate și ruginite. 

Programat să îmi deschid sistemul prin 

cipul de bază, la ora 7:30 am deschis 

sistemul de cooperare și am sunat la 

numărul de taxibot. La ieșirea din satelitul 

familiei mele am fost întâmpinat de un 

OZN mov controlat de un extraterestru de 

treabă, cu care am reușit să dezbat mai 

multe subiecte interesante despre sistemul 

meu de funcționare pe care și-ar fi dorit și 

el să îl posede. După câteva probleme de 

pornire a OZN-ului am pornit spre şcoală. 

Pe traseul aerian ales de extraterestrul șofer 

am descoperit mai multe pancarde digitale 

care ilustrau noile știri din familia Bianca 

și Victor Bot. Un trafic aglomerat ne 

aștepta și aerul părea de nepătruns, dar 

deodată a apărut robodirijorul de trafic și a 

descongestionat tot. Timpul începea să îmi 

preseze pistoanele și păream a fi roșu ca 

rugina de frica faptului că pot primi din 

secundă în secundă atenționări pe  

computerul principal de la doamna 

profesoară de limba marțiană că am 

întârziat. 

Cu greu reușesc să ajung doar cu 

câteva secunde întârziere, depun din contul 

meu suma necesară achitării cursei spre 

școală, ies din OZN și zbor în clasă. 

Pesemne doamna profesoară studiase 

istoria și alesese să imite un comportament 

pământean. Am fost iertat de întârziere şi 

am fost poftit să iau loc lângă încărcătorul 

meu, unde mă aștepta leptocaietul  cu 

lecțiile pentru acea zi.  

      Deodată am auzit strigându-se în clasă 

cu o voce tare de femeie Wall-e și am 

tresărit. A trebuit să trimit lecția scrisă de 

mine pe computerul profesoarei. Aceasta a 

supus fișierul meu la toate testele, dar după 

ce a terminat nu a putut să îmi acorde o 

notă mai mică de 10. La sfârșitul orelor 

doamna profebot ne-a blocat sistemele de 

operare pentru a ne transmite lecția pentru 

următoarea zi. Urma bacul, examenul 

nostru de maturitate, trebuia să ne golim 

memoria internă pentru a putea stoca toată 

materia de bac. Ne-au fost deschise pe rând 

ferestrele din creier și pe rând ne-am 

deșteptat. Puteam vorbi în limbile 

universului nostru și comenta toată 

literatura intergalactică. Care dintre noi 

rămăseseră doar oameni erau ajutați cu 

implanturi de mărire a capacității de 

stocare. Din greșeală cumpărasem câteva 

sentimente și le-am încercat, dar cred că 

atunci când nu era cazul de manifestare. 

Am vrut să fiu fericit că nu mai sunt om și 

să am ceva compasiune pentru un coleg 

care nu putea să se robotizeze, prea sărac, 

și mi-a ieșit un zâmbet de metal, el 

înțelegând că râd de umanitatea lui. 

Telepatic am primit ultimele variante de 

itemi pentru testarea finală și, încălzit de 

atâtea circuite încinse, m-am resetat. 

          După o zi de circuite arse și bătălie a 

softurilor, această zi de școală s-a terminat 

și din nou am apelat la linia aeriană pentru 

a-mi trimite o navă spațială pentru a ajunge 

mai repede acasă. Pe drum am întâlnit o 

gaură neagră care aproape ne-a absorbit, 

dar șoferul inteligent a reușit să evite 

dezastrul. Acasă mama mi-a programat 

mașina de gătit pentru un prânz delicios și 

gustos. Tata își  terminase programul de 

lucru la serviciu unde repara circuitele 

defecte ale roboților din noua generație. 

        Mama încă lucra la upgradarea 

softurilor dereglate și înlocuirea sistemelor 

virusate. După masă m-am apucat să scriu 

un articol virtual pentru revista școlii, 

îndrumat îndeaproape de doamna dirigobot 

care era foarte preocupată ca toate lucrurile 

să iasă perfect. La terminare l-am trimis 

printr-un email foarte rapid care se 

deschidea direct prin sistemul de corectare 
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avansată și apoi până la doamna dirigobot. 

Pe seară soarele s-a stins și luna supărată 

parcă refuza să ne lumineze șuruburile și 

piulițele bine curățate cu ajutorul celor care 

au grijă de curățenie. Am aprins 

luminatoarele și ne-am bucurat de o seară 

minunată de mai. Nu a mai durat mult și 

am mers fiecare în camerele noastre, nu 

înainte de a ne programa deșteptătoarele și 

conectându-ne la încărcătoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gheorghe Valentin, Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny”, clasa a XII-a G 

24 



 

 

 

 

 

             Pe când copil eram și văile cutreieram, 

ședeam pe blândele vârfuri ale ierbii ce mă 

mângâiau odată cu adierea vântului. Pe 

genunchii prăfuiți îmi deschideam cartea și 

citeam, şi citeam… 

„Moartea căprioarei”  de Nicolae Labiș. Nu era 

o simplă poezie, ci o adevărată luptă pentru 

supraviețuire. 

             Cât de ușor ne este unora să respirăm, 

cu câtă lejeritate trecem prin viață, iar unele 

persoane, nu doar simple buruieni ale 

societății, se zbat să sălășluiască într-o 

primăvară eternă. 

           Eram atât de prinsă în firul plin de 

sentimente al poeziei, încât nici ploaia, nici 

vântul și niciun alt fenomen  al naturii nu mă 

Triumful supraviețuirii 
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putea distrage! ,,Ea trăiește într-o altă lume” , 

spunea mama.  Așa era, cine vrea sa trăiască 

aici pe pământ?  

          Doar citind, scriind si visând ne putem 

detașa de acest univers necruțător… este 

singurul mod în care fericirea există fără niciun 

preț. Numai cel ce vrea să descopere poate să 

biruiască, vrei să cunoști lucrurile, aproprie-te, 

vrei să îți placă, stai departe! E dureros, e 

misterios, dar din greșelile altora învățăm. 

          Dacă râdem de greșelile noastre ne 

lungim viața, daca râdem de greșelile altora ne-

o scurtăm! Copilăria e drum către cunoaștere, 

iar cunoașterea e uneori tristețe.  

           Un mod de a sensibiliza oamenii este 

să-i înduioșezi, profund! Trebuie să seci 

fiecare picătură de bunătate, să ajungi în 

punctul în care ei își dezvăluie adevărata 

suprafață.  

           Poezia aceasta a făcut ceea ce fac 

albinele cu florile, m-a metamorfozat, mi-a 

deschis ochii despre adevărata viață. În 

munții Carpați un băiat pleacă în căutarea 

hranei cu tatăl său, printre târșuri, brazi 

răutăcioși și focuri ce dansau „sălbatice, 

satanice jocuri”. Setea îi ȋncolțea, foamea îi 

năruia, toate nevoile omenești strigau într-un 

abis al sărăciei. ,,Pășeam ca pe-o altă 

planetă, imensă, străină și grea”. 

 Așteptau într-un loc unde mai exista o șansă 

de adăpare pentru căprioare. 

Sensibilitatea cu care feciorul spune ”Mă 

simt legat prin sete de vietatea ce va muri. 

La ceas oprit de lege și de datini” ne 

influențează, ne dezgheață sufletul; deși 

jertfirea caprioarei era vitală, copilul suferea 

în tăcere pentru ce va cuteza tatăl său. ”Vai, 

cum aș vrea să nu mai vii, să nu mai vii, 

/Frumoasă jertfă a pădurii mele!”; ”…cum 

doream pentru-întâia oară /Bătaia puștii tatii 

să dea greș!”. Intrăm în sufletul lui şi 

observăm câtă bunătate trăiește în interiorul 

unui copil pur și nevinovat. 

         Rănită, căprioara căzuse în genunchi, a 

ridicat capul și l-a clătinat spre stele, și viața ei 

s-a scurs spre văile târzii.  Copilul i-a închis 

ochii umbroși şi-a tresărit când tatăl său a 

strigat: ”- Avem carne!” 

       Odată cu sacrificiul vieții firavei făpturi, 

sufletul lui s-a frânt, şi-ar dori să-l ierte 

căprioara, să-l ierte...  focul era înalt, iar 

codrul, „ce adânc”...; plângea, ce gândea tatăl 

său? ”Mănânc și plâng. Mănânc!” Moartea 

căprioarei e moartea inocenţei... 

 

 

Balcă Alexandra, clasa a XII-a G 
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      Din toate timpurile, femeile au visat la 

un chip frumos, la o siluetă perfectă, în 

concluzie, la perfecţiune. 

    Un conferenţiar de ştiinţe nutriţionale la 

Universitatea Cornell din SUA, Jeffery 

Sobal, subliniază: ,,Pe parcursul secolului 

al XIX-lea, greutatea fizică mare a fost un 

simbol al statutului social în aproape toate 

societăţile. Dacă o talie mare indica 

prosperitate şi sănătate, o constituţie firavă 

denotă că persoana era atât de săracă încât 

nu avea ce să mănânce”. Această concepţie 

este demonstrată şi de lucrările multor 

artişti ai vremii. Modelele acestora, care 

erau majoritatea femei, erau robuste, cu 

forme pline, multe dintre aceste lucrări 

reprezentând oameni reali. În unele ţări 

această idee ţine şi de cultură. Proprietarul 

unui club de noapte din Nigeria declară că: 

,,Femeia de rând din Africa e solidă… În 

asta constă frumuseţea ei. Ţine de cultura 

noastră”. 

     Totuşi, oamenii din multe zone ale 

planetei au o concepţie diferită, iar 

admiraţia pentru trupurile pline a început 

să scadă. Vremurile s-au schimbat, astfel 

încât în prezent frumuseţea se referă la un 

corp de model. În această schimbare au 

jucat un rol important şi descoperirile 

ştiinţifice, conform cărora obezitatea pune 

ȋn pericol sănătatea.  La această idee a 

contribuit şi mass-media, promovând 

supleţea prin reclamele şi panourile 

publicitare în care cei ce apar au un corp 

atletic. Acelaşi efect este dat şi de starurile 

de cinema sau de televiziune. De 

asemenea, şi industria modei şi-a pus 

amprenta asupra modului în care oamenii 

privesc frumuseţea. Un manechin din 

Venezuela declara că: ,,Responsabilitatea 

Obsesia frumuseţii 

27 



 

 

ta e să arăţi bine, iar în prezent asta 

înseamnă să fii slab”, iar un manechin 

francez: ,,Nu alţii îţi impun să fii slabă, ci 

îţi impui chiar tu acest lucru. E o tendinţă 

mondială” . 

     În eforturile de a dobândi o înfăţişare 

ideală, au crescut tot mai îngrijorător 

cazurile în care fetele apelează la chirurgia 

estetică, se înfometează sau încearcă sa îşi 

păcălească organismul ca să scape de 

foame, mâncând vată sau hârtie igienică. 

Din obsesia pentru aspectul fizic, aceste 

metode nu duc decât la distrugerea 

organismului şi la boala numită anorexie, 

care este tot mai frecventă în rândul 

adolescentelor. Aceasta nu este singura 

boală la care sunt predispuşi oamenii, ci şi 

boli psihice care duc la depresii, sinucideri 

sau izolarea de prieteni şi de cei dragi. 

Anorexia este o boală ce se defineşte prin 

diminuarea apetitului, teama de îngrăşare, 

prin urmare şi reducerea anormală a 

greutăţii. Persoanele care suferă de această 

boală îşi limitează greutatea corpului prin 

abţinerea voluntară de la consumul de 

hrană, precum şi excesul de exerciţii fizice. 

     După părerea mea, nu cred că ar fi un 

lucru necesar să ne expunem corpul la 

asemenea riscuri. Este oare un efort 

necesar?  În decursul vieţii, cred că ar 

trebui să avem grijă ce alimente consumăm 

pentru menţinerea sănătăţii, nu ca restul  

vieţii noastre să fie un regim continuu. 

     În concluzie, eu cred că ar trebui să 

urmăm zicala ,,E frumos ceea ce-ţi place”. 

Consider că aceasta se referă la faptul că în 

primul rând trebuie să ne iubim pe noi 

înşine, fără să plecăm urechea la răutăţile 

celor din societatea în care trăim şi să ne 

preocupăm mai mult de aspectul interior, 

decât de cel exterior, căci ne putem risca 

viaţa.

Paveliu Laura, clasa a XII-a F 
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           Lumea în care trăim este mereu în 

schimbare, şi părerea noastră despre ea se 

schimbă odată cu ea. 

 Secolul XXI este secolul 

tehnologiei, al imaginilor, al sunetelor şi al 

vitezei sau este dominat de goana după 

bani. Fiecare dintre noi aleargă după bani 

ca să ducă un trai cât de cât bun. 

 În ziua de azi nu mai ai siguranţa că 

mâine mai ai un loc de muncă, sunt mulţi 

şomeri, multe fabrici închise sau 

dărâmate pentru a se construi mall-uri 

sau alte minuni contemporane de făcut 

bani din te miri ce. 

 Tehnologia continuă să ne 

uimească, au apărut maşini electrice, 

maşini care se parchează singure şi 

au un consum foarte mic, case 

tehnologice, adică “casa 

smart”, telefoane performante 

care sunt rezistente la apă, 

filmează sub apă, îţi 

verifică pulsul, au apărut 

ceasurile smart. Poţi să-ţi 

imaginezi şi să-ţi realizezi 

visul sau nici măcar nu te 

duce imaginaţia până acolo 

unde să înţelegi tehnologia 

de ultimă generaţie. 

 Copiii se nasc cu 

tehnologia în braţe. 

Copiii nu mai ştiu 

jocurile care se jucau 

odată cum ar fi 

“şotron”, 

”gardiana”,  ,,de-a 

v-aţi-ascunselea” sau “Tom şi Jerry”, 

copiii din ziua de azi ies afară în parc ca să 

se joace pe tabletă sau să facă schimb de 

facebook-uri, să zică “ai văzut ce poză mi-

am pus pe facebook, dă-mi şi mie un like”. 

În câţiva ani nu o să mai existe jocurile 

care erau jucate de părinţii noştri şi vom da 

de ele 

Lumea în care trăim 
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undeva, la o pagină din cartea de istorie. 

 Generaţia care o să vină este o 

generaţie a tabletelor, a iphone-urilor, a 

facebook-ului şi a internetului, mai nou nu 

mai există manuale clasice, ci manualele 

digitale, cărţile au fost înlocuite cu 

tabletele. 

 Deja poţi vedea prin câteva 

generale aşa zisele manuale digitale 

(tabletele). 

 Tehnologia nu o să stea niciodată 

pe loc, ci este într-o continuă mişcare şi 

mereu o să ne surprindă cu câte ceva nou. 

Putem sau nu să-i ţinem pasul, dar fără ea 

rămânem în afara istoriei.

Rusu Andrei, clasa a XI a E 
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        Încerc să-mi imaginez cum vom 

arăta peste mult timp, cum va fi în viitor. 

Oare va fi mai bine sau mai rău ? Sper că 

va fi mai bine, că rău a tot fost.  Din 

cauză că vom fi prea mulţi, unii dintre 

noi vom merge să locuim şi pe alte 

planete cum ar fi planeta Gliese 581g, 

deoarece aceasta pare că este 

aseamănătoare cu planeta Pământ. Va 

trebui să inventăm şi un vehicul care să 

ne ducă până acolo, pentru că această 

planetă se află la 20 

de ani-lumină 

departe de Pământ. 

Din cauza atâtor 

maşini şi maşinării 

inventate de noi, va 

fi pe străzi un nor de 

poluare care ne va 

împiedica să mai 

respirăm un aer 

curat, acest lucru se 

întâmplă astăzi în 

China. Vom fi 

filmaţi şi înregistraţi 

la fiecare pas pe 

care îl vom face, 

vom fi conduşi şi ni 

se va spune ce să 

facem. O să avem 

locuri puţine pentru 

a munci deoarece se 

vor fabrica diferiţi 

roboţi care vor lucra 

în fabrici; acest 

lucru se va face 

pentru ca patronii să 

economisească nişte 

bani. Spaţiile verzi 

vor dispărea, oraşele vor fi mai mult din 

fier, iar culorile, frumuseţea şi sănătatea 

oferită de spaţiile verzi vor fi distruse. 

Chiar dacă în ziua de azi tehnologia este 

foarte importantă pentru noi, în viitor va 

deveni o parte din noi, deja în prezent 

sunt mulţi tineri dependenţi de 

tehnologii, în viitor toţi vom ajunge aşa. 

Toţi oamenii vor avea bani, toţi 

ne vom permite multe lucruri pe care în 

zilele de azi nu le avem. Vom deveni 

Lumea în viitorul îndepărtat 
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mai deştepţi, vom şti multe limbi străine, 

încet devenim mai deschişi la minte. 

Părinţii or să lucreze mult şi vor sta 

puţine ore acasă. Familiile vor petrece 

puţin timp împreună şi dacă te gândeşti 

că acest lucru începe să se petreacă şi în 

prezent, te cam pune pe gânduri. 

   Îmi setez aparatul din mână, 

acum devine ceas, la fix 05:00 pentru a 

începe o nouă zi. Mă trezesc şi îmi iau 

pastilele care au devenit mâncare, acele 

mici capsule care înlocuiesc mesele 

oamenilor. Cu toate acestea nu pot 

renunţa la tradiţionala cafea. Îmi chem 

robotul, îi spun să îmi pregătească 

cafeaua în cana mea preferată. Apăs un 

buton şi gata, a venit cu cafeaua. E 

uimitor cum lumea a evoluat atât de 

mult. 

   Voi pleca, trebuie să ajung la 

serviciu. Mă duc în cabina “magică” din 

care doar apăsând un buton, îţi alegi 

hainele pe care vrei să le porţi în ziua 

aceea şi gata, cât ai clipi, eşti îmbrăcat. 

Ora 06:30, în fiecare zi la ora aceasta 

soseşte nava care mă va duce până la 

serviciu. Navele spaţiale sunt nişte 

maşinării cu care călătorim în spaţiu, ele 

au diferite forme şi modele. Sunt 

miraculoase deoarece ele ne ajută să ne 

deplasăm. Unii oameni le folosesc să îşi 

viziteze neamurile rămase pe planteta 

Pământ. O altă metodă de a ne deplasa 

este “cabina de teleportare”. Ea te poate 

teleporta dintr-un loc în altul, dar la o 

distanţă reletiv mică. Însă ele nu sunt aşa 

sigure, ne mai trebuie timp să mai 

dezvoltăm această tehnologie nouă. Cât 

de repede trece timpul, am şi ajuns la 

serviciu.  

          Eu lucrez într-un laborator de 

ştiinţă a medicinei, lumea s-a schimbat 

mult în acest domeniu. Înainte se 

foloseau pastile care îi afectau chimic pe 

oameni sau se făceau operaţii pentru a 

tăia părţi din corp. Acum oamenii au 

capacitatea de a se vindeca singuri, 

aceşti oameni numiţi “vindecători” au un 

talent special de a vindeca.  În 

laboratoare medicamentele sunt puţine, 

au o formă lichidă şi gust de fructe. Ele 

sunt folosite doar în cazuri grave, când 

oamenii nu ajung la “vindecători”. 

   Oamenii lucrează foarte mult cu 

roboţii. Unii dintre ei lucrează alături de 

ei, iar alţii programează roboţi sau îi 

asamblează. Lumea este acum populată 

nu numai de oameni, ci şi de roboţi. 

Orice om are în nava lui măcar un robot, 

fie îl ajută la treburile casnice, fie unii 

dintre ei au ca animale de companie mici 

roboţi câini sau pisici. Acestea sunt 

asemănătoare animalelor,  sunt din metal 

şi sunt programaţi, având abilităţile unor 

animale. 

   După o zi obositoare de muncă 

ajung acasă la ora 20:00. Cu toţii lucrăm 

multe ore pe zi, pentru a rezista ni se dau 

nişte seruri făcute chiar în laboratorul 

unde lucrez. Sunt plăcute la gust, nu ne 

fac rău şi ne dau energia şi forţa de care 

avem nevoie. Voi lua doar câteva 

capsule de hrană, după ce voi ieşi din 

cabina de duş, apoi mă voi odihni în 

marele meu pat plutitor. Am ales acest 

pat deoarece îmi place foarte mult ideea 

de a dormi în aer. Este o senzaţie plăcută 

să te simţi la înălţime, este foarte 

confortabil şi specialiştii în acest 

domeniu spun că este şi foarte sănătos, te 

ajută să te odihneşti mai bine. 

           S-a făcut târziu, este timpul să 

dorm, mâine e o nouă zi şi trebuie să mă 

odihnesc. Zilele trec atât de repede, 

timpul zboară parcă mai repede ca 

niciodată. 

Adriana Chiţu, clasa a XII a F 
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         Mereu mă întreb cum va fi viitorul 

meu. Ce mă așteaptă? Nimeni nu știe ce ne 

rezervă viitorul, dar putem încerca să ni-l 

construim așa cum vrem noi. Până la urmă 

toți ne dorim o viață perfectă, toți oamenii 

își doresc o familie, un loc de muncă bun și 

toți își doresc să arate 

lumii cât de multe lucruri realizează. 

       Eu cred că lumea peste mulți ani va 

arăta altfel. Cu siguranță va fi mult mai 

diferită decât prezentul. Mașinile probabil 

vor zbura, se vor construi clădiri lângă 

clădiri, nu va mai fi aer curat. Populația va 

crește dramatic. Copiii la școală nu vor mai 

Viitorul 
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scrie pe caiete, nu își vor mai lua 

ghiozdanul greu după ei. Totul va fi scris 

pe calculatoare. Astăzi toate liceele din 

Occident au tot felul de încăperi 

frumoase… biblioteci, cantine, care 

funcționează, noi  însă nu avem nimic. 

Poate pentru că nu știm să avem grijă de 

ele și din această cauză pe viitor oamenii ar 

trebui să fie mai conștienți și să aibă mai 

multă grijă de bunuri. Din cauză că 

oamenii se atașează mult de animalele pe 

care le au, cred că un om de știință, cineva, 

va construi animale roboți. Astăzi 

tehnologia conduce lumea, totul este legat 

de tehnologie. Generația anilor 2000 s-a 

născut cu ochii în calculatoare. Generației 

următoare i se vor implanta cipuri în creier 

și doar cu o simplă scanare toate datele 

respectivului se vor afișa pe monitor. 

        Îmi doresc să se descopere leacul 

pentru toate bolile incurabile. Dar mai ales 

pentru cancer. Sper ca în următorii ani să 

se construiască mai multe adăposturi 

pentru oamenii străzii. Poate dacă vor avea 

unde să locuiască, dacă cineva se va ocupa 

de ei, le va oferi un loc de muncă, țara se 

va curăţa. Trebuie să fim optimiști. 

       Aș vrea să știu ce mă așteaptă, dar pe 

de altă parte nu aș vrea să mi se 

împlinească această curiozitate, deoarece 

nu voi mai fi surprinsă. Viitorul este o ușă 

cu multe surprize.

Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny”,  

Bălăceanu Mădălina, clasa a-XII-aF 
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Familia 

     

        Familia este mediul în care venim pe lume, 

ne dezvoltăm, și mai apoi, la rândul nostru, ne  

formăm o altă familie. Este locul unde 

găsim înţelegere, liniște și soluții la 

problemele care ne frământă. Însă 

există o condiție pentru ca toate 

acestea să funcționeze, și anume, ca 

între membrii acesteia să existe 

comunicare, iubire și respect. Când 

echilibrul dintre acești factori este 

rupt, problemele încep să apară, 

uneori ducând chiar la destrămarea ei. 
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Rolul familiei este de a ne învăţa, de a 

forma; încă de la o vârstă fragedă copilul 

preia cunoștințe practice și teoretice de la 

membrii familiei, însă o altă mare 

influență, după părerea mea, o are de 

asemenea și societatea. Termenul ‘’acasă’’ 

este legat implicit de ‘’familie’’, de aceea, 

chiar dacă ne întoarcem în locul unde am 

copilărit, iar acolo nu mai este nimeni, nu 

simţim că suntem cu adevărat acolo, fiind 

doar o încăpere goală. 

         În ultimii ani, tehnologia a făcut 

progrese considerabile, unele chiar 

revoluționare, folosindu-ne astăzi de tot 

felul de aparaturi și mașinării care ne 

prelungesc viața, abilitățile, ne ajută să 

comunicăm și multe altele. Însă acest 

factor are și dezavantaje. El lucrează de 

dimineața până seara, ea, idem. Discută la 

telefon. Se întâlnesc seara târziu acasă, 

schimbă două vorbe, mănâncă împreună - 

dacă n-a mâncat fiecare în altă parte - apoi 

somn. Fiecare pe partea lui! 

         Probabil vi s-a întâmplat de multe 

ori, fără să vă dați seama, să stați cu ochii 

în telefon, iar prietenul vostru sau prietena 

voastră să vorbească cu voi, auzind doar un 

zgomot, la sfârşit întrebând uneori jignitor 

pentru unele persoane ‘’Ce ai spus?’’. Fără 

să ne dăm seama, tehnologia a devenit 

parte din noi, din viața noastră, devenind 

dependenți de ea și în același timp 

împiedicându-ne a ne petrece mai mult 

timp cu familia. Mici detalii sunt de obicei 

miezul unei certe în familie, iar de multe 

ori tindem să aruncăm vina pe alt membru 

al acesteia, fără să ne dăm seama că făcând 

acest lucru, focul doar va arde mai tare.  

         Ideea este că sunt mulți factori care 

‘’ne pun bețe-n roate’’ și ne pot face viața 

familială mai dificilă, dar trebuie să 

învățăm să alocăm mai mult timp familiei 

dacă este cazul, să fim mai înţelegători, să 

putem lăsa de la noi uneori, iar când un alt 

membru al familiei încearcă să comunice 

cu noi, să nu îi dăm impresia că ceea ce are 

de spus nu ne interesează stând cu ochii în 

televizor, telefon sau orice altceva, 

oferindu-i atenţia necesară și evitând astfel 

eventuale conflicte, provenite practic din 

nimic.  

        Familia modernă are un mod de 

gândire mai dezvoltat, mult mai deschis 

unor idei noi, este mai aptă pentru a trece 

de greutăți, își rezervă weekend-urile 

pentru relaxare în cadrul familiei. În 

familiile din ziua de astăzi ar putea fi mai 

multă armonie dacă ar exista mai multă 

comunicare, făcând o pauză din rutina 

zilnică în care butonăm telefonul 

majoritatea zilei, și implicit, mai mult 

respect.

 
Suciu Gabriel, clasa a XII-a G 
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Iubirea înseamnă… 

          A iubi înseamnă, poate, a lumina partea cea mai frumoasă din noi. A iubi 

înseamnă că mă pot uita în ochii tăi până la sfârșitul timpului, simțind aceleași emoții 

puternice ca în prima zi în care te-am cunoscut. Am imaginea ta în minte oriunde aș 

merge, te port imprimat în inima mea și o parte din mine moare de fiecare  dată când 

ne spunem "La revedere",   doar pentru a reînvia  de fiecare dată când ne spunem 

,,Bună”. 
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A iubi înseamnă să mă 

gândesc la sutele de cuvinte 

frumoase pe care vreau sa ți 

le spun, la vorbele dulci pe 

care ți le șoptesc, dar pe care 

le uit, de parcă n-ar fi existat, 

după primul sărut. Liniștea 

care se așterne după furtuna 

din sufletul și inima mea 

când înţeleg că nimeni și 

nimic nu îmi poate face rău 

atâta timp cât brațele tale 

lungi mă acoperă și mă 

protejează. 

Dragostea este speranța, iar fără 

speranță nici lumea nu ar exista. 

Până acum am învăţat un singur 

lucru, că peste toate bogățiile 

lumii și peste orice altceva, 

iubirea e cel mai de preț lucru,  

dacă ai un dram de iubire în 

suflet și un dram de speranță poți 

schimba lumea cu sufletul tău. 

Atunci când două persoane 

poartă același sentiment, nici 

distanța, nici timpul și nici 

vorbele rele și pline de ură ale 

celorlalți nu îi pot schimba. 

 Oamenii sunt răi, din ce în ce 

mai răi și mai lipsiți de 

sentimente. Timpul pare să fie 

prea scurt și mult prea încărcat 

ca să mai putem avea timp de 

iubire, să mai simțim emoția 

primului sărut sau să simțim 

durerea dulce-amară  a 

dezamăgirii din dragoste.  

Kalarachwani Georgiana, clasa a XII-a G 
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        Iubim 

diferit, în o mie 

de feluri. De 

fapt, cred că nici 

măcar nu există 

această iubire 

despre care 

vorbim adesea ca 

despre ceva 

obişnuit. Iubirea este 

o acumulare de sentimente, de trăiri, de 

emoţii care nu pot fi împărtăşite atât de 

uşor nici celui care ne este alături, care ne 

face să avem aceste trăiri.  

Eu cred că nimic nu ne face să descriem ce 

e iubirea, nici dacă încercăm să îi găsim o 

definiţie, nici dacă încercăm să aducem 

argumente (te iubesc pentru că mă iubeşti), 

nici dacă încercăm să o scriem, nici dacă o 

cântăm. Cred că iubirea este un lucru 

  Iubirea 
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simplu, care se dovedeşte prin 

comportament şi prin lucruri mărunte, dar 

noi o complicăm aşa cum complicăm toate 

lucrurile pe care le facem în viaţa de zi cu 

zi. Cred că iubirea este un miracol despre 

care nu putem vorbi cu mare uşurinţă, pe 

care nu îl putem explica. Consider că 

suntem prea mici în faţa unei lumi atât de 

mari ca să încercăm să explicăm iubirea.  

      Eu recunosc.  Iubesc cu naivitate, cu 

teamă, ca o adolescentă de 17  ani, 

pregătită să dăruiască totul, să sacrifice 

totul, fără să ceară nimic la schimb. Iubirea 

mea nu e simplă (pentru că da, eu o 

complic), ci mai degrabă apăsătoare, cu 

bucuriile ei venite din gesturi mărunte, 

nesiguranţele ei şi nevoia continuă 

de confirmări. Ştiu că pare 

uneori nerealistă, însă ştiu cu 

siguranţă că iubirea nu e o 

balanţă în echilibru. Ştiu că 

mereu unul iubeşte mai mult şi 

altul mai puţin, ştiu că ni se 

întâmplă să iubim mai mult 

decât suntem iubiţi sau invers. 

Ştiu că oamenii iubesc diferit şi 

primesc diferit. Mint, cer ceva la 

schimb. Cer ca oamenii pe care 

îi iubesc să înţeleagă iubirea 

mea, aşa cum e ea, să simt că tot 

ceea ce sunt eu pregătită să ofer 

nu se duce undeva în neant. Să 

nu sperie sau să copleşească. Nu 

cer monede de schimb. Cred că 

iubesc atunci când simt cum totul se 

prăbuşeşte în jurul meu, iar acel om mă 

strânge în braţe şi  dintr-o dată, ştiu că va fi 

bine. Cred că iubesc atunci când mă simt 

în siguranţă, când mă uit în ochii 

oamenilor pe care îi iubesc şi simt că mă 

privesc frumos şi sincer. Cred că un om 

frumos este un om către care privim 

frumos. Simt că iubesc când încep să mă 

iubesc pe mine atunci când sunt alături de 

acel om. Ştiu că iubesc atunci când îl aşez 

pe omul acela într-un loc în care ştiu că nu 

i se poate întâmpla nimic rău. Da, ştiu, asta 

e imposibil. N-aş putea face niciodată rău 

unui om pe care îl iubesc. Cel puţin, nu 

intenţionat. M-ar durea pe mine prea tare. 

Manoiu Andra-Gabriela, clasa a-XI-a A 

Cred că iubirea înseamnă de fapt o putere de a dărui. O lipsă de egoism dusă 

la extrem. Pe care trebuie să o înţelegem şi să o acceptăm. Şi mai înseamnă să ştim 

să primim, să nu rănim şi să nu fim răniţi. Sau deja vorbim despre alţi termeni care 

nu există, cum e fericirea. Habar n-am… 
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   Iubesc 
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               Eu, o adolescentă de 15 ani, 

zâmbitoare, ambiţioasă, vorbăreaţă şi plină 

de vise, iubesc sportul, arta, muzica, copiii 

şi lucrurile bune şi simple. 

               Iubesc momentul când ajung acasă 

şi căţeluşa mea este foarte veselă şi abia 

aşteaptă să-mi mai fac timp şi pentru ea, 

iubesc lucrurile copilăreşti şi uneori reuşesc 

să mă comport ca un copil de 5 ani şi să stric 
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tot; unii numesc asta “talent”, dar eu le zic că sunt doar copilăroasă, iubesc ciocolata, dar da, 

cine nu o iubeşte? Iubesc îmbrăţişările şi zâmbetele, iubesc momentul când cineva mă face să 

râd, cu toate că, probabil am avut cea mai proastă zi, iubesc privirile timide şi sincere aruncate 

pe ascuns, iubesc oamenii simpli, iubesc gesturile mărunte, iubesc zâmbetele necunoscuţilor, 

iubesc muzica – mereu mă face să mă simt mai bine - , iubesc când îmi zice cineva că am un 

zâmbet frumos, iubesc când cineva are grijă de mine, iubesc momentul când antrenoarea mea 

mă ia în braţe în timpul concursului, îmi dă mai multă încredere în mine, iubesc să văd că este 

mândră de mine chiar şi  când iau al doilea sau al treilea loc, cu toate că este greu să zâmbeşti 

sau să stai cu fruntea sus după un antrenament sau concurs prost, iubesc şi  acel moment 

pentru că face parte din mine şi din sportul meu preferat, pentru că iubesc gimnastica, iubesc 

natura şi peisajele care îţi taie rãsuflarea, iubesc pijamalele şi vata-de-zahăr, iubesc 

personajele Disney, iubesc când cineva mă ȋntreabă “Eşti bine, ce mai faci?”, pentru că îi 

pasă, nu doar din simplă curiozitate, îmi iubesc prietenii şi 

familia, iubesc zilele de vară, iubesc culoarea mov, iubesc 

spiritul sărbătorilor de iarnă.             

                  Şi iubesc că nu pot iubi 

oamenii mincinoşi,  falsitatea şi 

nepăsarea, urăsc momentul 

acela când vrei 

din tot sufletul o 

îmbrăţişare şi nu 

e nimeni 

Iubesc tot ce merită 

iubit! 

43 



 

 

care să ţi-o ofere, urăsc să fiu singură cand sunt supărată pentru că atunci am cea mai mare 

nevoie de cineva, urăsc sa fiu minţită sau dezamăgită, e ca şi cum persoana respectivă la care 

ţineai groaznic de mult şi credeai că sentimentul este reciproc, să plece fãra un motiv anume 

cu o părticicã din tine şi părticica aia o pune într-un cufãr şi o ascunde ca pe o comoarã şi te 

lasă aşa, cu ochii-n soare, să cauţi singur cufãrul fără să-ţi dea harta comorii.  

Cu toate astea, ştiu că există ceva 

special în fiecare persoană. Ştiu că 

urăsc destul de multe lucruri la 

oameni, dar îi iubesc pentru simplul 

fapt că sunt atât de frumoşi când 

vorbesc cu pasiune în ochi despre un 

lucru pe care îl IUBESC! 

 

           Tot ceea ce scriem este pentru 

o anumită persoană, chiar dacă nu 

ne dăm seama! 

David Iuliana, clasa a IX-a G 

44 



 

 

    

 
      Prietenul este acea persoană care te înţelege, te 

sfătuieşte şi îţi rămâne aproape la bine şi la greu. 

Prietenul este acea persoană în care ai încredere deplină, 

căreia i te destăinui fără teamă şi fără ruşine şi care îţi 

dă sfaturi serioase. 

     Niciodată un prieten adevărat nu te va linguşi atunci 

când de fapt ai nevoie să fii scuturat, niciodată  un prieten 

adevărat nu îţi  va întoarce spatele atunci când îi soliciţi 

ajutorul. 

    Prietenia este acea legătură afectivă care se formează între persoane, 

acel sentiment unic ce a dat naştere atâtor poveşti frumoase şi a 

transformat omul simplu în erou. Viaţa nu ar fi completă fără prieteni, 

ar fi săracă  în trăiri şi experienţe. De la prieteni învăţăm, cu prietenii 

împărţim bune şi rele. După familie, prietenii sunt cele mai importante 

persoane din viaţa noastră. 

   Prietenul nu ne minte şi nu ne lasă la greu, prietenul ne respectă pe 

noi şi deciziile pe care le luăm. Prietenia nu este ceva material, care să 

poată fi pipăit, ci este un sentiment intens, care face ca sufletele 

prietene să se apropie, să se simtă şi să se iubească. 

   Cu prietenul împarţi lucruri materiale, împarţi gânduri, împarţi 

sentimente, preocupări, idealuri. Prietenul ştie că nu există om 

perfect şi nu îţi reproşează neajunsurile. Prietenul te ţine de 

mână atunci când simţi că te scufunzi, când eşti rătăcit, 

când ai nevoie de acea mână. Prietenul îţi este sufletul 

pereche.               

          Am să vă dau un exemplu real şi puţin cam 

neobişnuit; ştiu că o prietenie se rezumă de obicei la 

două persoane, însă la mine prietenia se împarte la 

trei. Legătura cu prietenele mele a început când eram 

elevă în  clasa a noua. Între noi au fost momente 

frumoase şi momente grele şi tot am rămas în picioare 

la orice necaz, ca şi la bucurie. 

  Am trăit momente grele ţinându-ne de mână şi spunând 

„Totul va fi bine”. Pe lângă familia mea, ele sunt cele mai 

importante persoane din viaţa mea. Mai rar se găsesc 

persoane care să îţi fie mereu aproape indiferent de 

situaţie. 

  Le iubesc enorm pe prietenele mele, sunt parte din mine, 

am fost chiar şi colege de bancă, am fost în permanenţă 

una lângă alta. Mulţumesc fetelor, că faceţi parte din viaţa 

mea… şi sper să continuăm prietenia noastră şi după 

terminarea liceului. 

  Am să vă dau un sfat tuturor: ţineţi-vă prietenii aproape, 

indiferent de situaţie! 

 

Prietenia 

Tucan Florentina, clasa a XII – a C 
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        O altfel de săptămână pe care am 

așteptat-o cu nerăbdare, pentru a mai putea 

uita de agitația din școală și pentru a mă 

putea plimba împreună cu colegii și 

doamna dirigintă prin diferite muzee și 

parcuri  pline de culoare, odată cu venirea 

primăverii.  

          Încă de luni, prin proiectul „5 

muzee, 5 licee” , am început vizita la 

Muzeul Militar, unde toți am rămas 

fascinați de 

obiectele, 

costumele de 

epocă și 

patrimoniile 

oamenilor 

păstrate încă din 

vremea 

războaielor, având 

o vechime de sute 

de ani. Am făcut poze, 

am ascultat cu atenție fiecare cuvânt spus 

de ghid și am pus întrebări. Am văzut şi 

avioanele, armele și tancurile care erau 

folosite în acele vremuri și cu care ostașii 

români și cei străini au luptat cu vitejie, 

fiecare pentru păstrarea țării lor intacte. 

Acest muzeu poate reprezenta și mândria 

țării noastre, datorită multitudinii de 

obiecte de patrimoniu pe care le deține!  

A doua zi a fost una simplă dar foarte 

frumoasă, în care parcul Herăstrău a fost 

O săptămână altfel  
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principala noastră destinație. Ne-am 

bucurat de peisajul de poveste, de 

porumbeii care la rândul lor gângureau de 

venirea primăverii și de vremea prielnică 

pentru plimbare și poze. Chiar dacă această 

zi a trecut repede, le așteptam cu nerăbdare 

pe următoarele pentru a vizita restul de 

muzee și pentru a afla informații de cultură 

generală, povestindu-le și eu la rândul meu 

mai departe prietenilor mei.  

        A treia zi s-a desfășurat cam așa: am 

pornit dis de dimineață la antrenament, 

pentru a ajunge apoi și la Muzeul 

Municipiului București, împreună cu 

doamna dirigintă Ştefan Marinela, doamna 

de pregătire sportivă practică Ana Mihu și 

o parte din colegii mei. Vremea era și de 

data aceasta prielnică pentru vizitare și 

explorarea interiorului muzeului. 

         Ziua de joi s-a dovedit una ploioasă 

și friguroasă, având ca obiectiv două 

muzee. Nici ploaia și nici frigul nu ne-au 

împiedicat însă vizitele. Am început cu 

Muzeul Satului. Ploaia se amplifica, frigul 

se întețea și el în momentul în care intram. 

Parcă ne aflam la țară, totul era identic, cu 

gospodării din Moldova, Muntenia, Ardeal 

și din alte părți ale țării. Era ca și cum ai fi 

fost chiar acolo, în mijlocul satului, această 

senzație simțind-o cu cât avansam mai 

mult și aflam și alte amănunte din alte părți 

ale României.  

         Vizita noastră a continuat la Muzeul 

de Antichități, un muzeu mic, a cărui 

istorie este una foarte interesantă, aici 

locuind familia Minovici până în anul 

2004, iar de atunci, casa transformându-se 

în muzeu. Obiectele au o valoare foarte 

mare, unele fiind oferite și la licitație, dar 

tot ce se află acolo este pur autentic. Doar 

parterul casei poate fi vizitat, deoarece 

etajul reprezintă dormitorul, biroul și 

garderoba doamnei, care a trăit mult mai 

mult decât domnul Minovici. Ghidul a fost 

unul cumsecade, deoarece ne-a prezentat 

fiecare parte a casei, fiecare obiect 

împreună cu prețul acestuia.  
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Kalarachwani Georgiana, clasa a-XII-aG 

Pot spune că săptămâna aceasta a fost una plină de surprize, de informații de 

cultură generală, o săptămână de relaxare și cunoaștere. Mă bucur că am luat parte la 

acest proiect și că pot relata printr-o scurtă compunere ce am realizat într-o singură 

săptămână. 

49 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Proiectul 

“Cinci licee, cinci muzee” finanţat de 

ECDL ROMÂNIA, alături de partenerii 

săi, Primăria Municipiului București și 

Inspectoratul 

Școlar al Municipiului București, și-a 

propus încurajarea participării tinerilor la 

manifestări culturale. Acesta prevede 

intrarea gratuită a elevilor din cinci licee 

din capitală, la cinci muzee din 

București, aceştia fiind provocaţi şi la 

un concurs online de cultură generală. 

Lansat în anul 2008, proiectul a avut un 

impact pozitiv atât în rândul elevilor cât 

și al profesorilor și astfel, organizatorii, 

împreună cu muzeele implicate, au fost 

încurajați să continue programul.  

         Ediţia a VII-a a proiectului s-a 

deschis  în sala de festivități  a liceului 

Matei Basarab, proiectul debutând cu o 

conferință de lansare care a reunit 

reprezentanți din cele cinci muzee 

(elevi, profesori și organizatori). 

La această ediție a proiectului “Cinci 

licee, cinci muzee” care se va desfăşura 

Cinci licee, cinci muzee 
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în perioada februarie-iunie 2014 participă 

250 de elevi din următoarele licee: 

Colegiul Național „Matei Basarab”, 

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, Liceul 

Tehnologic „Dimitrie Gusti”, Liceul 

Teoretic „Alexandru Vlahuță” și - nu în 

ultimul rând - câștigătorul primei ediţii a 

proiectului din 2008 – Școala Superioară 

Comercială „Nicolae Kretzulescu”.  

 Cele cinci muzee care au răspuns invitației 

de a participa la proiect și care îi vor 

provoca pe liceeni la concursul online de 

cultură generală sunt: Muzeul de Artă 

Veche Apuseană ”Ing. Dumitru Furnică – 

Minovici”, Muzeul Municipiului 

București, Muzeul Național de Istorie 

Naturală “Grigore Antipa”, Muzeul 

Național al Satului “Dimitrie Gusti” și 

Muzeul Militar Național “Regele 

Ferdinand I” . 

 În cadrul conferinței a fost lansat și un al 

doilea concurs pentru elevi cu tema „Cinci 

motive în cinci minute”, prin care tinerii 

vor realiza un material video de prezentare 

pentru unul dintre muzeele implicate în 

program, şcolii noastre revenindu-i sarcina 

să realizeze materiale despre Muzeul 

Militar Național “Regele Ferdinand I”. 

Fiecare muzeu și-a ales o temă pe baza 

căreia se vor formula întrebările din 

concurs. Ca urmare, ghizii n-au mai 

prezentat muzeul, ci doar s-au axat pe tema 

de concurs. La fața locului am rămas puțin 

dezamăgiți, singuri și pierduți prin muzeele 

Bucureștiului, unde am avut în sfârșit voie 

să facem poze, fără să plătim. 

Muzeul Naţional de Istorie Naturală  

“Grigore Antipa” este primul din lista celor 

cinci muzee pe care le-am vizitat în cadrul 

proiectului. Amplasat în Șoseaua 

Kiseleff nr. 1, departe de școala noastră, cu 

un  patrimoniu format din peste două 

milioane de piese, grupate în diferite 

colecții zoologice, paleontologice, 

de minerale și roci și etnografice, este un 

muzeu care impresionează mai ales după 

reamenajarea lui.  

Vizita a avut loc între orele de școală și 

orele de antrenament și a fost în viteză. Pe 

fond de oboseală și grabă am putut însă 

observa una din micile probleme, anume că 
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spațiul de vizitare este înghesuit. 

Deranjabil este faptul că nu apar spre a ne 

delecta privirea oasele de dinozauri, așa 

cum aveam impresia din clasele mai mici, 

rămânându-ne în amintiri oasele elefanților 

mamuți. În schimb, dacă puneai tălpile pe 

marcaje, pe un ecran, un dinozaur își arăta 

gura deschisă spre tine şi răgea, amintind 

de parcul de distracții Disneyland. Eram 

prea mari să țipăm, dar am putut să ne 

amuzăm. 

La Muzeul Municipiului București am 

reactualizat datele pe care le aflasem în 

anii trecuți, când am călcat pragul acestui 

mic și cochet muzeu. Călcăm pe rând pe 

scări care - originale și vechi - pot să se 

rupă oricând, în prezența unei doamne ghid 

deosebit de agreabile, dar care nu știa de 

existența concursului. Privim bârnele care 

pavau Bucureștiul medieval și modern, 

facem poze sub vechile felinare de stradă 

aprinse manual și încercăm să buchisim 

chirilica prea prețioasei Biblii. 

A urmat Muzeul Național al 

Satului “Dimitrie Gusti”,  unde ne-am 

bucurat de arhitectura caselor și a 

construcțiilor frumos restaurate. Nu este 

cel mai mare muzeu de acest gen din 

România, dar rămâne impresionant. 

Aducerea caselor a constat în desfacerea 

bucată cu bucată a construcţiilor și 

reamplasarea în incinta muzeului. Oameni 

de la țară care inițial au locuit în continuare 

în aceste case mutate în București se 

mândreau cu porumbul pe care îl puneau la 

poartă în porumbare spre a le arăta 

vecinilor și trecătorilor că sunt oameni 

muncitori și harnici. Am descoperit și 

vechile bordeie în care oamenii se 

adăposteau practic sub pământ, dar făcute 

de așa natură încât nu pătrundea apa; cu 

toate acestea bordeiele sunt considerate  
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nefavorabile oamenilor, deoarece se spune 

că în pământ umblau multe bacterii și mulți 

microbi care puteau declanşa boli grave. 

Am fi petrecut și mai mult timp la această 

splendoare de muzeu, dar condițiile meteo 

au fost nefavorabile, ploaia nelăsându-ne 

să ne bucurăm din plin de frumusețea 

gospodăriilor de la țară. 

        Două staţii mai sus am descoperit 

Muzeul de Artă Veche Apuseană ”Ing. 

Dumitru Furnică – Minovici” care, deși era 

foarte mic, ascundea secrete nebănuite și 

obiecte chiar din secolele XIV-XV, fiind 

estimate la niște preţuri exagerat de mari 

pentru ochii noștri necunoscători de artă în 

general. Un muzeu mic, un ghid 

impresionant, care la prima vedere părea 

un om simplu, dar care la fiecare întrebare 

știa răspunsul și ne împărtășea atât de 

multe alte cunoştinţe despre fiecare lucru 

din acest muzeu. Muzeul a fost casă 

memorială până în 2004, unde a locuit 

doamna Furnica-Minovici, fiind dat spre 

vizitare după moartea acesteia chiar de 

către rudele sale. 

 La   Muzeul Militar Național “Regele 

Ferdinand I” a trebuit să petrecem mai 

mult timp pentru a realiza filmulețul pentru 

concurs. Un muzeu foarte diversificat, cu 

tot felul de arme şi tancuri, elicoptere și 

avioane folosite în lupte sau capturate în  

războaie. O lecție de istorie la fața locului, 

unde putem reconstitui istoria neamului 

nostru din cele mai vechi timpuri  până în 

zilele noastre. Am fost lăsați cu greu să ne 

integrăm în decorul scenelor din diferite 

războaie surprinse prin machete și diorame 

pentru a realiza scene deosebite cât să 

putem concura cu atuuri pentru filmul care 

sperăm să ne aducă primul loc la concursul 

despre cinci minute, cinci motive. Degeaba 

ghidul ne promisese costume de epocă și 

uniforme militare pe care să le purtăm 

pentru realizarea filmului. N-am avut parte, 

invocându-se motivul că erau foarte 

ocupați, vizita desfășurându-se în 

săptămâna ,,Să știi mai multe, să fii mai 

bun”. În realitate, comoditatea și birocrația 

fiind la ea acasă, am fost mirați că eram 

total nederanjați de alți elevi, pe tot 
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parcursul celor patru ore, când am 

filmat tot ceea ce puteam pentru a 

realiza un material video. 

Salutăm inițiativa celor care au 

lansat proiectul, am avut de 

câștigat multe experiențe cu această 

implicare în proiect. Chiar dacă am 

întâmpinat dificultăți la accesarea 

codurilor pentru aplicațiile on-line, ne-

am descurcat și considerăm că 

materialul video realizat ne reprezintă 

munca de echipă a 50 de elevi  și a 

profesorilor însoțitori. Am 

revizitat aceste cinci muzee și 

am făcut în sfârșit poze câte am 

vrut și putut, fără să ne 

ascundem sau să plătim diverse 

sume. 

 

         

După participarea la 

proiectul „Cinci licee, cinci muzee”, am 

aflat, spre surprinderea noastră, că va fi 

organizată 

și o 

premiere 

pentru 

chestionarele 

rezolvate de către elevi 

despre fiecare muzeu 

în parte. Elevii cu 

punctaje superioare au 

obținut premii oferite 

cu mare drag de 

organizatori. Un 

rezultat demn de podium a 

obținut și colegul nostru Marinică 

Alexandru, care a dovedit că a fost atent 

și că și-a dorit să rămână cu ceva 

informații folositoare după terminarea 

turului muzeului. Dar nu a fost singurul 

care s-a remarcat, pe lângă el încă doi 

colegi din liceu au obținut premiile 

mult visate de toți, reușind să se 

impună cu rezultate superioare în fața 

elevilor din alte patru licee considerate 

superioare nouă doar pentru că au avut o 

medie de admitere mai impunătoare. 
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             A doua parte a galei de 

premiere a venit cu mari emoții, deoarece a 

fost premiat scurtmetrajul pe care fiecare 

liceu l-a realizat despre un muzeu care a 

fost ales printr-o tragere la sorți. Liceul 

nostru a avut onoarea de a surprinde pe 

cameră Muzeul Național Militar, unde am 

descoperit arme din Al-II-lea Război 

Mondial, mașini de armată, tancuri și chiar 

elicoptere, tunurile cu care strămoșii noștri 

au luptat pentru a ne oferi un viitor mai 

bun. Am  făcut o treabă bună împreună cu 

doamna dirigintă care a selectat replicile și 

a ales momentele potrivite pentru a 

surprinde pe cameră toate lucrurile bune. 

Totodată, a aranjat și editat toate imaginile, 

depunând o muncă foarte grea în a alege 

doar cele mai bune imagini realizate. Am 

dovedit că putem fi echipa care 

îndrăznește, se coordonează și reușește. 

          A venit și clipa ca organizotorii să 

anunțe câștigătorul premiului pentru 

filmuleț. Au anunțat că vor difuza în cinci 

secunde filmulețul câştigător, dar au 

încercat să mențină suspansul, întârziind 

difuzarea acestuia, care dintr-o dată a fost 

pus pe “sticlă”. Elevii așteptau încordați și, 

fără să fie anunţat numele liceului 

câştigator, a fost proiectat direct 

filmulețul… Atunci am realizat că noi 

suntem câștigătorii incontestabili, văzând 

numele liceului scris mare, chiar la 

începutul difuzării imaginilor minunate, 

surprinse într-un muzeu cu o cultură 

bogată în armament românesc de luptă. 

Toți în picioare aplaudam frenetic și 

scandam numele liceului, mândri de ce am 

realizat. Abia după un moment de maximă 

tensiune am reușit să ne bucurăm și să 

realizăm că juriul a fost imparțial și a 

acordat premiul celui mai reuşit filmuleț. 

Ne priveam satisfăcuți în ochi, realizam că 

nu am muncit degeaba. Trofeul era adus la 

noi în liceu prin munca echipei participante 

la proiect. Victorie! 

        Au urmat premiile care au fost 

înmânate chiar de unul din coordonatorii 

proiectului “Cinci licee, cinci muzee”. 

Premiile au constat într-un stick de 

memorie, o șapcă și o bluză cu mânecă 

scurtă. Ne-am bucurat nespus de mult și, 

după ce ne-au fost înmânate premiile, am 

ramas în curtea Muzeului Satului și a 

urmat o minunată sesiune foto. Am 

participat toți elevii, împreună cu 

profesoarele coordonatoare. 

         Încă uimiți că am câștigat, dar foarte 

fericiți de această realizare, am pornit spre 

casele noastre. Nu am evitat să vorbim și 

să ne lăudăm la școală cu premiul obținut, 

ba mai mult, doamna director, împreună cu 

comitetul profesorilor din “Anghel 

Saligny”, au hotărât să ne înmâneze câte o 

diplomă din partea liceului, tuturor 

participanților, pentru realizarea obținută.             

O altă festivitate de premiere, acasă în 

Saligny, alte motive de a ne simți mândri. 

          Am învățat că nu contează cu ce 

liceu concurezi, dacă te implici în ceea ce 

faci și dai ce ai mai bun în tine. Noi am 

câștigat marele premiu în cadrul 

proiectului “Cinci licee, cinci muzee”,  

pentru cel mai bun film realizat de liceele 

participante! 

Gheorghe Valentin , clasa a XII-a G 
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      În data de 12 aprilie 2014, într-o sâmbătă ploioasă, 

ne-am întâlnit cu doamna profesoară Grațiela Surdu, ca să 

mergem împreună la evenimentul petrecut la Romexpo, 

numit Expo Construct. Ne-am întȃlnit la ora 10, în fața 

liceului nostru, noi patru: eu, colegii mei Andrei Mihail, 

IX C-ul la „Expo Construct 2014” 
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Bălaș Robert și Baron Cătălin și doamna profesoară de fizică. Ne-am hotărât să mergem cu 

mașina 335, pe care am luat-o din stația de la Diham. Dar, ce să vedeți? Ajunși în stație, am 

realizat că băieții nu aveau card de călătorii. Ca să intre în rândul lumii civilizate, au alergat la 

chioșcul RATB, de unde s-au întors victorioși: aveau călătorii pe card! Acest lucru s-a dovedit a 

fi picat la țanc, pentru că, la stația Bucur Obor, a urcat un grup de controlori, care ne-au luat la 

întrebări pe toți cei din autobuz. Dar, să nu uit: ca să se învețe minte, să nu mai circule fără card 

cu călătorii, doamna profesoară le-a făcut poză băieților, când aceștia, cuminți, validau cardul.  

La Piața Presei Libere am coborât, am mers prin pasaj, apoi am avut o nouă aventură: mi-am 

asumat rolul de șef de grup și i-am condus pe toți pe un drum ocolit, intrând în Romexpo pe ușa 

din dos. Dar, tot răul spre bine, căci acolo, în curte, erau diverse utilaje folosite în construcții, pe 

care le-am observat cu atenție, ba chiar le-am și fotografiat.  

 La expoziție erau diverse firme de construcții, fiecare cu standul său, dar nouă ne-a plăcut 

mult standul firmei Diego. Acolo, urma ca la ora 12 să fie o reprezentație de step, pe parchet, cu 

dansatori profesioniști. E un test pentru parchetul respectiv, pentru a dovedi că este rezistent și 
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nu se zgârie. A fost un dans nemaipomenit, s-a strâns lume, unii dansau și ei, aproape că ne 

venea și nouă să dansăm. Eu și colegii mei am primit și mici cadouri: o minge, un balon, un pix...  

 Am trecut pe la toate standurile: unele reprezentau firme de finisaje, altele de decorațiuni. 

Ba chiar, exista un stand cu șeminee electrice, care aveau tăciuni, bineînțeles tot electrici. Aici 

doamna profesoară a fost mai impresionată de tehnologia deosebită a aparatelor expuse. Dar și 

noi. După ce am hălăduit vreo trei ore pe acolo, ni s-a făcut foame și ne-am gândit că e cazul să 

ne întoarcem. Tot cu 335-ul, de data asta fără aventura cu cardul de călătorii.  

 A fost o plimbare interesantă, ne-am cunoscut mai bine, atât între noi, cât și cu noua 

noastră profesoară de fizică, despre care credeam că e foarte exigentă. Dar, cu această ocazie, 

după ce am râs împreună, după ce ne-am povestit multe întâmplări pe tot parcursul drumului, am 

aflat mai multe unii despre alții. Ne-am programat, chiar, împreună cu doamna, să mergem la un 

film în mall, eventual unul 3D, căci vizita aceasta ne-a plăcut tare mult. Și ne-am distrat bine. Și 

am aflat lucruri noi și interesante. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabela Aloman, clasa a IX-a C; ȋndrumător, prof. Grațiela Surdu 
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Era dimineaţă, gândul că 

trebuia să plec atât de devreme 

de acasă și să merg la un film 

despre care nu știam nimic nu 

mă încânta prea mult, în fine, 

m-am oferit  să-i fac pe plac 

dirigăi, mi-am tras repejor 

hainele pe mine și am plecat de 

acasă. Am început să-mi sun în 

disperare colegii, dar și prieteni 

din afara școlii, urmând să ne 

întâlnim la cinematograful 

"Patria" (precizez că era prima 

oară când am mers la acest 

cinematograf despre care nu 

prea știam multe lucruri). 

Am “colindat” prin atâtea 

mijloace de transport pentru a 

ajunge la această destinaţie 

“mult dorită”, eram copleşită 

de un somn care nu-mi mai 

trecea odată. Nici nu mi-am dat 

seama cât de repede a putut să 

treacă timpul, m-am întâlnit cu 

colegul meu Andrei și am 

aşteptat să intrăm. La intrare 

ne-a întâmpinat o fată care ne-a 

spus în ce constă acest film și 

la sfârşit trebuia să rămânem să 

răspundem la niște întrebări. Am strâns amândoi din dinți pentru că nu ştiam atât de multe despre 

film și nu prea ştiam ce ne aşteaptă. În holul principal al cinematografului era o aglomeraţie 

foarte mare, toată lumea se împingea să facă poze cu “micile vedete”, nişte tineri actori de care 

habar nu aveam că existau. Era o premieră de film unde toată lumea era îmbrăcată la “patru ace”. 

În sfârşit, se apropia ora de începere a filmului, am intrat în sala imensă şi plină ”ochi” de scaune 

care erau ocupate de adolescenţi. Ne-am ocupat locurile și am aşteptat să înceapă filmul. În 

spatele meu și-a făcut apariţia un actor foarte cunoscut din serialele de comedie pe care le făcea, 

era vorba despre Tudorel Filimon. Și ca să vă conging, i-am cerut să facă o poză cu mine.  

 

Revederea 
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          După câteva minute de așteptare am aflat că filmul se numește „Revederea”, regizat de 

Bogdan Alexe şi Tiberiu Rotărescu; este un film de genul musical, iar acţiunea se desfăşoară 

într-o şcoală de artă (teatru, film, muzică și dans), fiind un loc unde mulţi elevi și-ar dori să 

studieze. 

 

           Pe parcursul derulării acestui film am văzut dispute între diferite grupuri rivale. Este un 

film în care găsim personaje tinere, apropiate de vârsta noastră. Grupuri participante la un casting  

în care juriul era format din Wilmark şi Aliona Moon, de aici apărând rivalităţile între grupuri, 

toţi optând pentru câștigarea titlului suprem. De asemenea, în film apare și marea actriţă Maia 

Morgenstern în rolul unei mame care a lipsit foarte mult timp din viaţa fiicei ei, dar totuși 

apărând în ziua preselecţiilor şi purtând un dialog sentimental cu fiica ei.  Filmul vrea să ne 

învețe că trebuie să fim uniți ca să ajungem mai sus și că singuri nu poţi reuși. 

       Numele filmului relevă tocmai întâlnirea dintre mamă și fiică după mult timp și că este greu 

să trăiești la mulți kilometri de părinți. Tragem concluzia că fimul ne prezintă o adevărată 

poveste de iubire, prietenie și, nu în ultimul rând, 

talent. 

 
Ionescu Monica, clasa a-XII-aG 
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     Genial, dezinhibat, sensibil, extrem de exigent, vulgar în cuvinte, Tudor Chirilă. Un adevărat 

artist cu inima caldă învelită în mii de culori și nuanțe. O gândire limpede, sinceră, uneori 

dureros de sinceră și un vocabular bine ales stau la baza jurnalului „Exerciții de echilibru”. Totul 

este ca un puzzle. Bucățele de inspirație alcătuiesc cartea care m-a facut să o citesc cu o mare 

plăcere. 

        Cartea lui Tudor m-a impresionat prin fluiditatea ideilor sale expuse în pasaje scurte, bine 

definite, uneori acide, prin care critică, blamează și încearcă să sublinieze în contururi fine 

„moravurile chicioase ale lumii moderne” prost crescute. 

        Tudor e un spirit tânăr, folosește jargoanele bine cunoscute de adolescenți, ceea ce face ca 

miezul cărții să se poată apropia mai ușor de sufletul tinerilor rebeli. 

 

„Exerciții de echilibru” 

de Tudor Chirilă 
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       Opera sa te învăluie pe nesimțite, te atrage într-o capcană dulce, într-o lume parcă paralelă 

din care ți-e greu să ieși și fără să-ți dai seama devii prada unor gânduri negre care te 

„droghează” într-un mod subtil. 

         Cu fiecare idee, cunoaștem o parte din sufletul, caracterul, temerile și esența autorului. Îl 

descoperi atât pe el ca om, copil, prieten, părinte, cât și opera și gândurile sale. 

     „Exerciții de echilibru” o recomand cu tot sufletul în special tinerilor rebeli, ciudați, cu spirit 

proaspăt, dornici de o lectură care să-i capteze, să-i sensibilizeze și în același timp care să le 

ofere un plus de cultură generală și ocazia de a-și deschide anumite uși închise ale imaginației 

lor, explorând-o.  

Coja Andreea, clasa a XII-a G 
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România nu are o imagine 

foarte plăcută în ochii 

străinilor. Mulţi dintre 

aceştia asociază cuvȃntul 

“român” cu Dracula, hoţi 

de buzunare, sărăcie şi 

mizerie, nefiind în 

cunoştintă de cauză şi 

neavând habar de istoria 

adevărată a românilor. 

 

România văzută de străini 
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 De 

exemplu, ”Dracula”: 

toţi inculţii cred 

povestea lui Dracula, 

care de fapt este o 

minciună, Vlad Tepeş 

fiind unul dintre cei 

mai de seamă 

domnitori ai neamului 

nostru, care a luptat cu 

vitejie pentru ţara, 

neamul si credinţa 

noastră strămoşească. 

Toată propaganda 

mincinoasă pe care o 

face mass-media, cum 

că acesta ar fi fost 

vampir şi cum că ar fi 

făcut cine ştie ce fapte, 

are scopul de a ne 

ponegri neamul şi pe 

cei care şi-au dat viaţa 

pentru el. 

 Foarte mulţi 

oameni refuză să mai 

gândească, dând 

crezare la tot ceea ce 

văd la televizor, iar din 

această cauză sunt 

foarte uşor de 

manipulat. O mare 

parte din vină însă o 

purtăm noi înşine, 

deoarece nu 

promovăm adevărul, 

nu îl scoatem la iveală, 

lasându-ne călcaţi în 

picioare, ori acest 

lucru este inadmisibil. 

 În toată istoria României, de la daci 

şi până la comunişti, românii au luptat 

pentru libertate, demnitate şi credinţă. După 

cum afirmă şi istoricul Herodot: ”Dacii sunt 

cei mai viteji şi înţelepţi dintre traci”. Însă le 

lipsea un lucru esenţial, şi anume 

comuniunea. Ei au fost dintotdeauna 

dezbinaţi, iar din această cauză au şi fost 

învinşi. Dacă dacii ar fi fost uniţi, nici un alt 

popor nu i-ar fi putut cuceri. Dar romanii, 

care mergeau pe principiul “dezbină şi 

cucereşte”, i-au găsit vulnerabili şi astfel au 

reuşit să-i înfrângă. 

 Trădarea a fost mereu prezentă în 

rândurile poporului nostru, datorită ei 
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pierind cei mai de seamă conducători ai 

noştri (Sfântul Constantin Brȃncoveanu, 

Vlad Țepeş, Mihai Viteazul, Tudor 

Vladimirescu,  Horea). Însă trădarea este 

acoperită de eroismul care a fost şi va fi 

întotdeauna prezent în neamul nostru. 

 Aşadar, “România, trezeşte-te!” şi 

luptă precum au făcut dintotdeauna strămoşii 

noştri! Ţara noastră mereu a avut oameni 

înzestraţi de Dumnezeu cu o mulţime de 

calităţi, dar care trebuie susţinuţi şi 

promovaţi de toţi românii, şi, mai presus de 
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toate, nu trebuie lăsaţi sub nicio formă să 

plece din ţară. Aceştia ne reprezintă şi odată 

plecaţi, străinii vor pune mâna pe ei şi în 

felul acesta îi vom pierde, aşa 

cum de-a lungul 

istoriei am 

pierdut o 

muţime 

de 

personalităţi. Mulţi tineri nu înţeleg faptul că 

nu există “Raiul pe pământ”, asta este o 

iluzie, oriunde este suferinţă, dezbinare, mai 

puţin în viaţa următoare şi anume în Rai, dar 

pentru a dobândi Viaţa Veşnică trebuie să îi 

slujim lui Hristos pe pământ. 

 Românii nu trebuie să uite că este 

datoria lor să-şi apere ţara, neamul şi 

credinţa cu vitejia cu care au făcut-o 

înaintaşii lor. Trebuie să ne apăram 

demnitatea, nepermiţând să mai pătrundă 

minciuni precum cea cu Dracula, sau cea cu 

Sfântul Voievod Ştefan cel Mare, cum că ar 

fi fost afemeiat. 

 Anul acesta, am avut privilegiul să 

petrec Ziua Naţională a României alături de 

fraţii noştri români din judeţul Covasna, 

oameni care au o cruce grea de purtat. A fost 

o experienţă foarte frumoasă, de-a dreptul 

impresionantă. Românii de acolo, care deşi 

sunt dintru început pe acele meleaguri, sunt 

în minoritate, fiind dominaţi de către unguri, 

care sunt un popor de oameni agresivi, plini 

de ură şi dispreţuitori faţă de poporul nostru. 

 Sentimentele pe care le-am trăit pe 1 

Decembrie 2014 nu pot fi descrise în 

cuvinte; îndârjirea şi credinţa cu care ei luptă 

sunt demne de toată 

admiraţia. Prin venirea 

noastră în mijlocul lor le-am 

dat speranţe pentru a continua 

lupta. La intonarea Imnului 

Naţional şi a altor cântece 

patriotice (“Hai să-ntindem 

hora mare”, ”Tu 

Ardeal”, ”Treceţi 

batalioane”, ”Transilvanie 

frumoasă”), emoţiile ne-au 

cuprins pe toţi, iar lacrimile 

au început să şiroiască din 

ochii tuturor. 

 Ceea ce se întâmplă în 

acea parte a ţării este inadmisibil: românii în 

propriul lor pământ sunt consideraţi toleraţi, 

steagurile ungurilor flutură peste tot, 

indicatoarele, de asemenea în limba 

maghiară; toţi românii ar trebui să se 

trezească la realitate şi să lupte pentru 

libertatea fraţilor noştri din Covasna. 

 Acest 1 Decembrie m-a făcut într-

adevăr să mă simt român cu adevărat, iar în 

minte mi-au rămas întipărite cuvintele unei 

bătrâne: ”E foarte greu, dar nu ne dăm 

bătuţi!”. Această bătaie de joc la adresa 

poporului român trebuie oprită, iar românii 

de pretutindeni trebuie să se trezească şi să 

înceapă mai întâi să înveţe ei înşişi istoria 

propriului popor (pe care mulţi nu o cunosc), 

iar apoi să-i înveţe şi pe alţii. Numai aşa 

putem crea o imagine frumoasă a României, 

curăţând-o de minciunile în care este 

îngropată. 

 

 

  Clasa a XI-aE , Teodor Grăjdan 
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DE LA ANTRENAMENT 

LA PERFORMANŢĂ 
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       ,,Elevele antrenate de Adrian Radu și 

Dănuț Mavrodin au triumfat la ultimul 

Turneu Final Național, cel de la divizia 

junioare, cu victorii pe linie, toate reușite 

fără set pierdut”.  

        A fost un turneu foarte greu, tensionat, 

și cu echipe foarte bune. Câștig de cauză a 

avut echipa noastră, care a avut jucătoare, 

cred eu, mai eficiente și într-o formă mai 

bună în momentul respectiv. Am reușit să ne 

mobilizăm foarte bine psihic și această 

dorință de a câștiga un nou campionat a 

compensat puțin cu lipsa noastră la 

antrenament. Munca depusă pe tot parcursul 

anului ne-a adus aici, dar şi faptul că am dat 

dovadă că suntem o echipă cu caracter. Față 

de acum doi ani, când am luat titlu la cadete, 

acum am reușit să fim mai unite și să arătăm 

Dinamo București,  

campioană la divizia junioare  

- A fi campion - 
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ca o echipă adevărată. Faptul că nimeni nu 

ne-a dat nicio șansă la titlu ne-a ambiționat 

foarte tare și am demonstrat că merităm să 

câștigăm.  

        Finala a fost un meci cu o încărcătură 

emoțională foarte mare, mai ales că în 

turneul semifinal am pierdut în fața echipei 

din Târgu-Mureș. Am reușit să trecem peste 

înfrângerea grea cu un meci ca la carte, cu 

un scor de 3 la 0 și ne-am dovedit încă o 

dată pregătirea atât fizică, tehnico-tactică, 

dar și psihică. Ne-am depășit limitele, ne-am 

dorit pur și simplu să ajungem sus și toate 

cele douăsprezece jucătoare am contribuit în 

egală măsură la această performanță, domnii 

profesori, Radu Adrian și Mavrodin Dănuț 

susținându-ne și ajutându-ne enorm. 

        Deși am terminat pe locul secund ȋn 

serie, în seminfinală, turneul final a fost de 

excepție, învingând toate echipele la zero.  

        Rezultatul a fost încununarea muncii 

noastre asidue pe durata unui an de zile și 

pot spune că dorința de a ieși din nou 

campioane ne-a dat puterea și ambiția să 

muncim la fel de mult pe tot parcursul 

anului. 

      Pentru mine în momentul de față a fi 

campion național este cea mai mare 

realizare pe plan sportiv, pot spune cu 

mândrie că este un vis împlinit. Nu pot 

descrie emoțiile pe care le ai când joci o 

finală, dar vă pot spune că ajungând în 

punctul final de a câștiga campionatul te 

simți cel mai fericit om din lume, uiți de tot 

și în sfârșit știi că tot sacrificiul pe care l-a 

dat fiecare în parte nu a fost degeaba. 

       Consider că a fi campion este mult mai 

mult decât o cupă sau o medalie, a fi 

campion în adevăratul sens al cuvântului 

înseamnă să știi să-ți revii după ce ai căzut, 

să-ți ajuți echipa cum poți tu mai bine, să dai 

tot ce-i mai bun din tine, să-ți pui echipa în 

valoare și să arăți tuturor că împreună, ca 

echipă, formezi un întreg. 

        Mă bucur enorm și cu mândrie în suflet 

că am ajuns, eu, alături de echipa mea, 

Campioane Naționale, și le mulțumesc atât 

fetelor cât și antrenorilor care au fost mereu 

lângă mine la bine și la rău.  

        Pentru a fi campion trebuie să parcurgi 

un drum lung, dar ajungi la înălțimi 

nemaiîntâlnite. Principiul este să concurezi 

cu tine. E vorba despre îmbunătățiri, despre 

a fi mai bun decât ai fost ieri.  

Dobra Isabela, clasa a XII-a F 
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Handbalul a devenit o pasiune 

pentru mine acum doi  ani, în aprilie 2012. 

Pe atunci aveam 13 ani și profesorul meu 

de sport mi-a propus să mă alătur echipei 

de handbal a școlii. Am acceptat 

propunerea, deși nu știam nimic despre 

acest sport. A fost o nouă provocare pentru 

mine! Îmi amintesc și în ziua de astăzi 

primul meu gol dat de la 9m, împotriva 

şcolii 189. Din momentul acela m-am 

îndrăgostit de acest sport numit handbal.   

            Am avut de luat o decizie foarte 

grea. A trebuit să renunț la un alt sport pe 

care îl practicam de 7 ani, karate, care îmi 

adusese o mulțime de satisfacții. Împreună 

cu părinții mei am 

căutat un club de 

handbal și am ales 

clubul sportiv 

școlar numărul 6 

(C.S.S.6). 

           Când am 

pășit pentru 

prima oară în 

sala de sport, 

am văzut un 

grup de fete care 

ascultau cu atenție 

indicațiile profesoarei. Se citea pe 

fețele lor entuziasmul, bucuria și voința pe 

care o depuneau ca totul să iasă perfect. Un 

pic timidă, eu și tatăl meu ne-am dus să 

vorbim cu profesoara Popescu Doinița, 

care de cum m-a văzut a spus “Da, sigur, 

de acum faci parte din echipă!” În acel 

moment mi se înmuiaseră genunchii și 

simțeam că plutesc, eram fericită și în 

același timp nerăbdătoare să încep 

antrenamentele. La scurt timp doamna 

Popescu Doinița mi-a devenit a doua 

mamă. M-a învăţat și explicat tainele 

handbalului. 

Din acea zi, mi-am dăruit tot timpul și 

sufletul acestui  sport. 

Doar cu o  ambiție de fier, dăruire și multă muncă poți ajunge la PERFORMANȚĂ. 

HANDBAL 

Dumitru Alina, clasa a X-a E 
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Pentru 

aş dori să spun câteva început, 

lucruri despre acest sport, aşa cum îl văd 

eu. Cred că fotbalul este la început o 

distracţie şi un mod 

de a te relaxa. Multă lume vede fotbalul 

ca o afacere şi asta nu face deloc bine, nu 

numai fotbalului, dar şi persoanelor care 

sunt implicate. 
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           Pentru mine fotbalul este o metodă 

de a-mi face ordine în gânduri, de a mă 

separa de tot şi de toate şi de a face un 

lucru doar pentru mine. Poate că fotbalul 

creează rivalităţi şi poate câteodată se 

”nasc” şi nervi în timpul unei partide, de 

aceea toate sentimentele se lasă pe teren şi 

mulţi antrenori asta îşi doresc, să se lase tot 

acolo, toate sentimentele, să dai tot ce ai 

mai bun pe teren şi la sfârşitul meciului să 

fim împliniţi, gândind: ”am dat tot pe teren 

şi am lăsat toate sentimentele acolo”. Cred 

că acesta e adevăratul motiv pentru care s-

a creat acest sport şi nu cum mulţi tind să 

creadă, pentru bani, ca o afacere.  

            Pentru mulţi, fotbalul este o şansă 

de a face ceva, de a trăi o viaţă decentă şi 

totodată de a face ce iubesc. Majoritatea 

persoanelor văd asta ca pe o distracţie, un 

mod de a ”comunica”, de a lega 

prietenii şi de a se relaxa. 

          Pe de altă parte, fotbalul de 

performanţă este cu totul şi cu totul 

altceva, o altă lume, cu totul diferită. 

Performanţa include mult mai mult decât 

plăcere si dorinţă. Performanţa include 

muncă, tărie de caracter, dedicare şi foarte 

multă seriozitate. Pe lângă toate astea, ai 

nevoie şi de o putere economică peste 

medie, ceea ce face rău fotbalului, 

deoarece multe talente rămân 

nedescoperite în detrimentul persoanelor 

cu o stare financiară bună. 

           Puţini oameni o consideră o 

”religie”, deoarece asta e toată lumea lor,  

trăiesc pentru asta şi îşi dedică tot timpul 

acestui joc. Nu mulţi înţeleg asta, dar cei 

care o fac, realizează cu adevărat ce 

înseamnă fotbalul şi de ce este ca o religie 

pentru acei câţiva care simt în felul ăsta. Ei 

îşi construiesc toată viaţa în jurul acestui 

joc, mănȃncă sănatos, aleargă în plus, merg 

la sală şi fac multe alte activităţi care ţin de 

acest joc. Cei care îşi fac o carieră în acest 

”domeniu” trebuie cu adevărat respectaţi 

pentru dedicarea lor, pentru toată munca 

depusă şi toate sacrificiile făcute, fiindcă 

au fost multe, pot fi sigur de asta. 
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          Sunt 22 de jucători într-un meci, 22 

de dorinţe, 22 de aşteptări, 22 de caractere 

care se înfruntă în acel moment. Atât de 

multe sentimente implicate, atât de multă 

dorinţă doar pentru un joc?! Cred că de 

asta unii o consideră o religie, şi chiar 

merită să fie considerată în felul acesta. 

 

         Nivelul la care am ajuns eu e departe 

de toate acestea, dar cred că m-a ajutat 

foarte mult să înţeleg acest ”fenomen”  şi 

asta înseamnă foarte mult pentru mine. Nu 

este aşa uşor să înţelegi acest sport, dar 

odată ajuns în acel moment, cred că eşti cu 

o treaptă mai sus şi totodată cu o treaptă 

mai aproape de marile bucurii şi împlinirea 

dorinţelor.   

  În final aş vrea să spun că merită să pui 

suflet în acest sport şi merită cu adevărat să 

te implici, pentru că nu ai nimic de pierdut. 

Cred că fotbalul îţi oferă  speranţă, în 

special, dar şi o varietate de alte 

sentimente, pentru fiecare în parte, pe 

lângă faptul că este foarte bun pentru 

sănătate. 

        Sfatul meu este acela de a îndemna pe 

toată lumea să practice acest sport, din 

toată inima, pentru că merită cu adevărat, 

iar succesul în acest fenomen este atât de 

dulce! 
 

 

Pop Andrei Alexandru, clasa a-XII-aA 
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A fost odată ca niciodată o 

frumoasă împărăteasă a întunericului. Era 

înaltă, cu pielea albă și catifelată. Purta o 

rochie țesută din cele mai fine și mai 

strălucitoare pânze de păianjeni, iar gâtul îi 

era împodobit cu un colier de rouă 

proaspătă. Părul lung argintiu împletit cu 

stele i se revărsa luminos, acoperindu-i 

călcâiele. La nașterea sa, Saturn și soția sa 

Venus au botezat-o pe micuța împărăteasă 

Luna. Ursitoarele i-au dăruit cele mai 

frumoase cadouri: coroane, diamante, 

perlele cele mai mari și mai prețioase, dar 

pe lângă toate acestea, i-au dăruit 

înțelepciune, o inimă puternică și greu de 

cucerit, blândețea de gheață și iubirea după 

care îi va plânge sufletul pentru totdeauna.  

La nașterea  Lunii a fost invitat și 

împăratul Soare. Era o prezență elegantă, 

impunătoare și orbitoare. Văzând-o, 

tânărul împărat se îndrăgosti pe loc de 

micuța ființă cu păr de stele. Au trecut ani, 

sute de ani, Luna a crescut, devenind 

împărăteasa întunericului și a nopților, 

purtându-i o dragoste imensă împăratului 

luminii. El, atât de înalt, cu șuvițele de foc 

pe fruntea-i luminoasă, o iubea atât de mult 

încât i-a împletit reginei din cele mai 

luminoase și mai fermecătoare raze ale sale 

o cunună. Se iubeau enorm, se priveau cu 

dor zile și nopți întregi, însetați unul după 

celălalt. Din cel mai adânc întuneric al 

universului o vrăjitoare urâtă și rea îi 

urmărea de multă vreme pe cei doi 

îndrăgostiți. Privindu-i cu sufletul uscat și 

O secundă, la un mileniu 
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plin de ură, se gândi să-i despartă pentru 

totdeauna. Un blestem puternic a acoperit 

atât regatul luminii cât și al întunericului, 

despărțindu-i  pe cei doi tineri. De aceea 

noi, oamenii, ne minunăm de frumusețea 

zilelor și a nopților, fără să știm câtă durere 

poartă de zeci și sute de ani în fiecare 

secundă. 

- Bunicule, dar luna și soarele nu s-

au mai văzut niciodată de atunci? 

- Privirile lor se întâlnesc o singură 

secundă la un mileniu, iar atunci 

secunda aceea e pur și simplu un 

strop de iubire curată. Sunt sortiți 

să fie împreună, sunt două suflete 

care se vor iubi pentru o  eternitate,  

indiferent de mileniul care îi 

desparte, ei sunt împreună acolo 

sus și ne văd cum povestim despre 

ei și se bucură pentru că prin 

povestea asta ei trăiesc din nou 

împreună  și din nou se privesc cu 

dor. 

- Haide în casă bunicule, a început să 

plouă! 

- Nu, dragul meu, plânge Luna… de 

bucurie!

 

 
Coja Andreea, clasa a XII-a G 
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Seriozitate 

EL:  când vine vorba de viitorul și cariera 

mea. 

EA: când vreau sa fac o impresie bună și 

să mă respect pe mine. 

 

Alcool 

EL: îmbinat cu o muzică pe măsură 

creează o stare euforică și plăcută. 

EA: până într-un punct distracție, după 

aceea decădere la cea mai joasă treaptă. 

 

Droguri 

EL: o prăpastie în adolescența ta care îți 

poate ruina viitorul. 

EA: euforie, lumea ta, vise, culori, 

amăgire. 

 

Copii 

EL: un gând departe de tinerețea mea. 

EA: mai întâi o carieră, un loc stabil de 

muncă cu profit bun, o casă și mai apoi 

urmași. 

 

Sentimente 

EL: mai bine fără... 

EA: mai bine fără... 

 

Fericire 

EL: o găsești în sex, beat, fără sentimente, 

cu o cantitate rezonabilă de droguri, fără 

teama de a  avea copii. 

EA: o găsești în lucruri simple, naturale, 

în droguri, putem lua exemplul celor 

săraci, pentru că ei se bucură din toată 

inima pentru orice lucru care la prima 

vedere pare neînsemnat. 

 

 

Viitor 

EL: trebuie trăit cu frica că se poate 

încheia într-o clipită, de aceea trebuie 

valorificat la maxim. 

EA: viitor înseamnă eu cu mine și 

portofelul meu, în mașina roșie în drum 

spre mare, cu persoanele dragi mie. 

 

Repere 

77 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Baschet 

EL: prima şi ultima mea iubire. 

EA: o parte din mine, o cheie a viitorului meu și 

singurul lucru care a reușit să îmi schimbe viața 

în ceva uimitor. 

 

 

Femeile 

EL: până când voi găsi femeia potrivită sexul 

frumos va însemna pentru mine un mod de a mă 

distra. 

EA: în spatele unui bărbat puternic și de succes 

se află o femeie pe măsură. 

 

Bărbații 

EL: în funcție de caracterul lor îmi pot fi 

prieteni sau inamici. 

EA: o prezență masculină poate face o femeie să 

se schimbe. 

 

 

Sex 

EL: cu cât femeia e mai frumoasă cu 

atât sexul e mai frumos. 

EA: mod de destindere, plăcere, 

vulgaritate, des, intens, pasional, sex! 

 

Ideal 

EL: să ajung  pe cea mai înaltă treaptă  

a visului meu fără a avea nevoie de 

ajutorul nimănui. 

EA: pentru  mine idealul reprezintă  un 

loc stabil atât social cât și pe plan 

sentimental. 

 

Bani  

EL: TOTUL 

EA: BANII, DIN PĂCATE,  ADUC 

FERICIREA!  

 

 

El : Codreanu Robert, clasa a XII-a G 

Ea: Coja Andreea, clasa a XII- a G 
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Dacă ai avea ocazia ca un om 

necunoscut să-ți dea o superputere și te-ar 

pune să alegi între a fi nemuritor, a putea 

schimba oamenii, a putea sa zbori şi a putea 

să dai timpul înapoi, ce ai alege? Acest om îți 

dă ocazia să experimentezi câte o superputere 

pe zi. 

Prima superputere este de a fi 

nemuritor; de abia așteptam să o 

experimentez. M-am trezit cu sufletul plin de 

curiozitate și nerăbdare. Primul test pe care l-

am făcut a fost să mă duc la piscină și să văd 

cât pot sta sub apă; am stat un minut, apoi 

după minutul ăla simțeam că nu mai trebuie 

să respir, a fost un moment foarte ciudat. Al 

doilea lucru a fost sa văd dacă mai pot simți 

durerea, m-am lovit cu un ciocan peste mâini 

și simțeam ca un gâdilat, mi s-a părut foarte 

amuzant. Mi-am dat seama că sunt de 

neînvins și voiam să ies în evidență cu puterea 

mea, așa că am făcut un mini-spectacol cu 

niște acrobații care pentru alții ar fi fost 

mortale. Toată lumea era foarte uimită. Era 

aproape sfârșitul zilei și trebuia să dorm 

pentru următoarea zi, pentru a avea energie 

să testez următoarea putere. Soarele a apus 

într-o avalanșă a norilor și am adormit plin de 

nerăbdare. 

A doua zi a început cu puterea de a 

schimba oamenii. Nu știam cu cine și cu ce să 

încep. Am început ziua normal, mergând la 

şcoală. Acolo m-am întâlnit cu prietenii mei, 

Superputeri… 
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dar 

din păcate și cu dușmanii.  Așa că m-am gândit 

că dacă tot am această putere, să profit de ea 

la maxim. Mi-am făcut o idee de cum aș vrea 

să le schimb pe acele personaje negative 

uitându-mă  la ele și apoi în următoarea  

secundă s-au transformat în niște persoane 

pozitive, cu o gândire foarte blândă, de parcă 

ar fi venit dintr-un tărâm al bunătății. Eram 

foarte fericit că acei copii nu mai au ochi răi 

pentru mine. Lucrurile au luat-o puțin razna 

când am transformat persoanele pe care “nu 

le înghițeam” în niște oameni timizi și rușinoși. 

A fost amuzantă această putere, dar mi-am 

dat seama că nu mi-ar plăcea să schimb 

oamenii toată viața. M-am gândit până la 

noapte ce aș face dacă m-ar schimba alții pe 

mine, și în ce m-ar schimba, așa că nu mi-a 

plăcut această superputere. 

A treia zi a început cu câteva raze de 

soare și cântecul păsărilor, de parcă era o zi 

din rai. M-am uitat pe geam văzând păsările 

cum zboară într-un cor, dansând pe melodia 

naturii. Uitându-mă la ele mi-am adus aminte 

că superputerea din ziua respectivă este aceea 

de a putea zbura. Problema era că nu știam 

cum să activez puterea. M-am îmbrăcat și am 

ieșit afară. Acolo o voce mi-a șoptit 

“Concentrează-te pe libertate și lasă-ți corpul 

să plutească”. Am fost într-un fel șocat, dar în 

același timp mulțumit că am primit acest sfat. 

Am plecat într-un loc liniștit, și am început să 

mă concentrez pe ce mi-a șoptit acea voce. 

Am simțit cum mă ridic încet, încet de la 

pământ ca și când m-ar fi ridicat niște sfori 

imaginare. Zburdam din nor în nor și mă 

întreceam cu toate păsările posibile. 

Întorcîndu-mă spre casă m-am apropiat de 

populație şi nu voiam să mă vadă  lumea, 

deoarece nu știam cum reacționează. A fost o 

putere foarte distractivă și foarte utilă pentru 

a te deplasa rapid și într-un mod plăcut. 

Următoarea zi a început cu un dans al 

razelor de soare ce îmi pătrundeau în cameră 

și îmi încălzeau ochișorii care de abia se 

deschideau de oboseală. M-am dus la 

bucătarie și acolo, din nicăieri, s-a auzit o voce 

care mi-a șoptit: “pentru a da timpul înapoi 

trebuie să bați de trei ori din palme, numărul 

trei fiind magic”, apoi m-am dus să-mi iau ceva 

de mâncare și am dat din greșeală  peste cana 

preferată a mamei mele. Eram panicat și 

speriat deoarece nu știam cum să o repar, dar 

apoi mi-am adus aminte că am superputerea 

de a da timpul înapoi. Am bătut de trei ori din 

palme şi am intrat într-o lume alb - negru în 

care vedeam ce am făcut de când m-am trezit 

și puteam intra în orice moment în lumea 

reală. Am intrat înainte să sparg cana 

preferată a mamei și am avut grijă să nu dau 

peste ea; am fost foarte fericit că am rezolvat 

problema. 

Tindem să trăim cât mai mult și mai 

bine. Poate într-o zi vom cumpăra superputeri 

din supermarket, din mall, la reduceri, ne vom 

îngrămădi! Uneori ni se întâmplă și lucruri 

inexplicabile sau visăm. Un lucru e sigur. Nu 

suntem pregătiți pentru viitor. 

 

 

 

 

Petrache Victor, clasa a XII-a G 
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     Anii mi-au adus râsete ce 

sălășluiau în zâmbete furate sau 

dăruite și, la fel de înțelepți, anii 

mi-au aruncat într-un fel sau altul 

triste clipe, ce ascundeau lacrimi. 

Primăvara, primul anotimp, mi-a 

deschis brațele și m-a învățat că 

prima dată ne naștem goi, dar 

partea cea mai bună e că înflorim, 

am zâmbit... 

       

 

 

 

 

 

 

Anotimpurile sufletelor 
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        În drum spre iarnă am căzut, am 

alunecat pe o plapumă de gheață, iarna a 

ridicat din umeri, mi-a spus să stau departe 

de cei ce mă alungă, aceia sunt oamenii ce 

nu se pot apropia de existența divină, nu 

percep întregul decât pe jumătatea 

sfertului! 

       Totul a înghețat în jur, strigăte 

îndurerate se pierdeau în ecouri, aici era 

linia de final, aici avea viul să moară și 

moartea să tacă pentru o eternitate... am 

spus: „vreau să trăiesc și aş vrea să mă 

ierte tot ce nu mă poate avea”...  Am trăit 

fiecare zi ca și cum mâine aș înceta să 

zâmbesc... 

        Tot ce zboară, tot ce se târăște, tot ce 

înoată și tot ce merge se va sfârși din 

existență, toate lucrurile sunt strict legate 

de viaţă, de iubire, viața însăși este 

întruchipată din rodul iubirii...  

        Atunci a fost pentru prima dată când 

am înțeles ca am ieșit la dans prin viață, 

prin iubire,  prin   dragoste eternă... 

       Anii au trecut în zbor făcându-mă să 

mă gândesc dacă am făcut totul bine, dacă 

n-am uitat ceva. Dacă am călcat în picioare 

vreo buburuză sau dacă am dat aripi pentru 

a doua oară unui fluturaș. 

         Le-am făcut pe toate, am râs, am 

plâns, m-am bucurat, m-am mâniat și am 

sperat! Mi-am zis că trebuie să am ceva la 

care să sper. Dar nu știam de unde să 

încep... 

M-am îndrăgostit de poezie în a zecea 

primăvară din viața mea, seara, stând pe 

gânduri, șiruri de rime-mi treceau prin 

minte, mă simțeam atât de bine când 
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poezia era glasul necuvântat...  Spuneam 

ceea ce simțeam numai că printr-un mod 

mai artistic, mai copleșitor , sensibil... 

        Pornim în viață cu întrebări, dileme și 

iluzii și terminăm prin a iubi tot ce 

înseamnă existență, avem oare o singură 

viață, o singură șansă ce ne dă dreptul de a 

experimenta toată 

splendoarea necunoscută a vieții? 

       Eu neg cu vehemență, neg cu vârf şi 

îndesat! Neg pentru că viața îmi dă mie în 

fiecare zi un milion de șanse de a trăi, un 

milion de motive pentru a mă bucura de 

fiecare moment în mii de feluri, totul 

depinde de abordarea noastră personală, în 

schimb, ceea ce nu este tocmai un schimb, 

îmi dă un singur suflet, o singură inimă ce 

e menită să absoarbă toată eternitatea vieții 

cu dreptul de a asculta tot și de a respinge 

ceea ce-mi rănește sentimentul de puritate! 

       E atât de greu să găsești o explicație 

pentru care inima ta bate atât de tare, 

atât de repede și atât de frumos, 

încât ai crede ca tălpile-ți sunt 

sărutate-n zbor, la fiecare ceas 

oprit al călătoriei noastre prin 

viaţă. Poate o iubire, un suflet cu 

aripi ce bat neîncetat. 

       Au trecut multe anotimpuri 

de când închid ochii și-i 

deschid mulțumind 

Universului, au trecut miliarde 

de ore așteptând iubirea 

adevărată care să-mi 

încălzească ale mele brațe 

reci...  Atâtea clipe în care 

existența-mi exagerează 

timpul ce-l tolerez.. în 

revederea unui magic 

absolut! 

       Iubirea, orice fel de 

iubire, căci iubirea e 

puritate, bucurie, fericire, 

dar iubirea e şi 

psihotism, angoasă ce ne 

face vulnerabili, uneori păcătoși 

dar și flămânzi de dragoste, însetaţi de 

amor... şi oare, e vorba de anotimpurile 

sufletului meu sau doar de clipe în care 

căutăm iubirea, există fericirea adevărată 

sau doar momente de fericire? 

           Să iubim tot ce este creat din iubire 

și vom găsi răspunsurile deținute de 

primavară, de vară,de toamnă și de iarnă. 

 

 

 

ALEXANDRA BALCĂ, clasa a XII-a G 
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Balcă Alexandra, clasa a XII-a G 
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Soare Nicky, clasa a XI-a F 

Un om obişnuit se duce într-o peşteră. 

Această peşteră  nu era obişnuită, era 

un loc special; 

Dar acest om nu ştia pe cine putea 

vedea: 

Însăşi zeiţa Artemis goală puşcă se 

pregătea să intre în lac! 

Muzele o dezbrăcară şi o pregătiră 

pentru baia cea divină. 

Omul din greşeală văzut se făcu, 

Muzele ţipară şi o acoperiră pe 

frumoasa zeiţă Artemis... 

Zeiţa, ruşinată, din puterile ei 

zbuciumă 

Şi din om cerb făcu. 

 

Cerbul speriat fu şi fugi instantaneu 

Se ascunsese în pădure, până auzi 

lătratul unui câine. 

Câinele îl găsi şi acesta după el 

imediat fugi. 

 

Cerbul disperat voia sa-i spună: 

-Nu! Te rog, sunt stăpânul tău! 

Dar nu se auzea decât răgetul disperat 

al unui cerb. 

Câinele îl prinse şi îl omorî. 

Oamenii veniră în urma câinelui şi 

ziseră: 

-Ce pradă minunată! 

Fără să ştie că era prietenul lor, cel 

care dispăruse. 
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Ploua-n gânduri 

Și în mine 

Cu stropi de rouă… 

Ziua  -  cristal 

Trece rece. 

 

Nopțile întunecate 

Țes stele pe cer; 

Luna a liniște să sune 

La ploaia din mine. 

 

Vin pe rând doar clipe 

În haosul de gânduri... 

Liniște să sune 

La ploaia din mine. 

Mănoiu Andra-Gabriela, clasa a-XI-a A 

Să sune liniște 
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Neliniştea 

 

Mănoiu Andra-Gabriela, clasa a-XI-a A 
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