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     O lume în care zâmbetul de pe fețele oamenilor este 

înlocuit cu o expresie tristă și plină de griji din cauza 

multor probleme cu care fiecare om se luptă în fiecare 

zi. Taxe, impozite, facturi de plată, decese, lipsa 

banilor. Toate aceste aspecte fac parte din viața 

noastră de zi cu zi. Nimeni nu poate spune că e fericit 

pe deplin, indiferent de averea sau de starea lui 

sufletească. Asta e viața noastră. Asta e lumea noastră. 



 

 

 

 O lume în care copilărimea nu se mai 

poate bucura de toate momentele frumoase ale 

unei copilării perfecte. Mii și mii de copii sunt 

abandonați pe străzi, în spitale și în centre de plasament, iar restul celor care au o familie, sunt 

lăsați în fața televizorului să urmarească toate programele stupide cu care mintea copiilor este 

controlată. Să nu mai vorbim de adulți. Mai bine spus, de copiii şi adolescenții care sunt 

obligați de la vârste mult prea fragede să devină adulți.  Acei adulți care nu mai au o viață 

personală, care nu mai au timp liber, care își petrec nopțile lucrând iar și iar pentru a câștiga 

un salariu foarte mic. Adulții care au devenit un fel de roboți care au în minte numai bani şi 

cum să facă rost de aceștia.  

De bătrâni nu mai avem ce să spunem. Ei sunt uitați în apartamentele lor vechi, 

îmbibate în miros de naftalină, stând și aşteptând ziua de mâine.  

Dar mai există o șansă. Noi suntem acea rază de speranță care ar putea schimba totul și 

care ar putea dărui tuturor o viață mai bună. Noi, adolescenții. Care cunoaştem foarte bine 

lumea de afară și care vedem în fiecare zi că acolo e un pic mai bine decât la noi. Dar asta 

depinde numai de noi şi de ambiția noastră. Dacă vom sta cu mâinile în sân și nu vom face 

nimic, exact ca și predecesorii noștri, totul va rămâne la fel, urmașii noştri vor duce aceeași 

viață mizerabilă și vor trăi în aceeași lume în care banul face legea.  

Lumea în care trăim 

de Codreanu Robert, clasa a XII-a G 
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         Pentru a deveni un elev bun trebuie 

să depui un efort relativ mare. A fi un elev 

bun într-un liceu slăbuț îți oferă o 

satisfacție extraordinară. Atunci când 

înveți nu o faci neapărat pentru a fi cel mai 

bun sau pentru a-ți depăși colegii de clasă. 

Nu o faci nici pentru familie, nici pentru 

rude, nici pentru prieteni, mai pe scurt 

pentru nimeni, decât pentru tine. Așa am 

făcut şi eu, pentru că știu că numai așa pot 

răzbi în viață. Iar modul în care am ajuns 

să intru în ,,Anghel Saligny" este oarecum 

ciudat. Având o problemă de sănătate, am 

hotărât sa merg alături de sora mea, astfel 

că ea a intrat pe profil sportiv, iar eu am 

intrat pe profil de mecanică.  

        La începutul clasei a-IX-a eram foarte 

hotărâtă să mă mut în alt liceu. Dacă la 

ȋnceputul semestrului I 

nu îmi plăcea  sau nu mă integrasem așa 

cum îmi doream, sau nu se preda în aşa fel 

ca toți elevii să învețe, acest motiv 

devenind prioritar, la sfârșitul semestrului I 

am fost foarte mulțumită și uimită. 

Învăţasem foarte mult și mi-am dat seama 

care este problema în acest liceu și de ce 

este considerat un liceu slab. Este 

Cum să fii un elev bun într-un liceu slab? 
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considerat în așa fel deoarece elevii, pur şi 

simplu, nu învață. Problema nu se afla la 

profesori, așa cum spun majoritatea 

elevilor. Ei acuză că nu li se predă pentru 

că sunt considerați elevi care nu au 

capacitatea necesară să învețe. Din contră, 

dacă toți elevii ar învăța cum învăț eu sau 

măcar dacă s-ar strădui mai mult, ar putea 

să ajungă în punctul în care să schimbe 

părerea profesorilor despre ei. Cred că 

aceasta boală a lenei și a nepăsării se 

transmite cu viteza luminii printre noi. 

Dacă printre noi se află câteva specimene 

care stau în indolență, aceasta zboară 

aproape către toți.  

          Dimpotrivă, dacă există asemenea 

copii, noi, restul colectivului, ar trebui să îi 

facem să învețe și să se dea după noi, nu 

invers. În acest mod ar crește prestigiul 

liceului, devenind chiar un liceu model şi 

totodată nu ar mai fi considerat slab. 

           Revenind la subiectul de la care am 

plecat, ”Cum să fii un elev bun într-un 

liceu slab?” pot spune că nu sunt genul de 

elev ”tocilar”, dar asta nu înseamnă că nu 

aloc destul timp învățatului. Avantajul pe 

care îl am este acela că reușesc să învăț 

destul de repede, așa că îmi împart timpul 

pentru a învăța la toate materiile pe care le 

am în decursul zilelor. Asta este tot ce fac 

pentru a fi un elev bun într-un liceu slab și 

cred că toți elevii pot deveni buni.

Mănoiu Andra, clasa a XI-a A 
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1. Dacă ai întârziat la oră, nu folosi scuze ca: „mi-a stat ceasul” sau „n-am auzit când a 

sunat”; caută sa fii cât mai convins de ceea ce spui şi fii ORIGINAL. 

2. Menţine  aceeaşi insistenţă asupra originalităţii şi în cazul neefectuării temelor de zi. 

3. Dacă eşti prins copiind, nu încerca să negi! Ia o figură cât mai nevinovată şi 

recunoaşte-ţi vina. Dacă metoda nu prinde, renunţaţi la copiat. 

4. Cât despre scrisul temelor sau efectuarea unei alte operaţii pe sub bancă, încearcă să 

reţii ultimele cuvinte spuse de profesor. 

5. În caz de conflict, aminteşte-ţi : ”Profesorul are întotdeauna dreptate„. 

6. În preajma tezelor 

caută să iei în 

considerare 

Decalogul liceanului  

          Întrebați după un semestru de școală ce părere și-au făcut despre noua 

echipă în care au intrat, bobocii și-au exprimat părerile, puțin timid și 

temător, dar suficient de matur și optimist pentru a supraviețui într-un loc 

nou, unde regulile sunt făcute de cei mai mari. Respectând câteva principii 

sau reguli de aur, stai liniștit, ești acceptat și poți să te dezvolți, după cum ai 

avut în plan atunci când ai optat pentru continuarea studiilor. 

Ghiţă Robert, clasa a IX-a G 
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factorul 

”timp„. 

7. Dacă 

ai tendinţa să 

acumulezi 

absenţe, nu uita să 

foloseşti un calendar, 

pentru a avea în 

permanenţă situaţia la zi. 

8. Dacă te-ai săturat să tot copiezi teme în 

pauză, încearcă măcar o dată să le pregăteşti de acasă. S-ar putea 

chiar să-ţi placă!  

9. Dacă viaţa de elev ţi se pare prea grea, închide ochii, 

concentrează-te şi repetă de trei ori: „Azi a fost ultima zi de şcoală„. 

10. Dacă nu merge varianta de la „9”, mai aşteaptă patru ani, o să 

termini liceul!  

 

 

 

 

1) Sa fii prietenos cu toţi 

colegii şi să rămâi în relaţie de prietenie cu ei. 

2) Nu ai voie să deranjezi orele aiurea, deoarece 

profesorii încearcă să te înveţe ceva, chiar dacă le este 

foarte greu, fiindcă nu toţi elevii vor să înveţe. 

3) Respectă-ţi colegii şi profesorii pentru a fi şi tu 

respectat la rândul tău de ei. 

4) La nevoie, ajută-ţi colegii cum poţi şi cu ce poţi, fiindcă nu ştii 

când vei avea vreodată şi tu nevoie de ajutor.  

Crangă Andrei, clasa a IX-a G 

Cinci reguli de aur 
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5) Rămâi în postura de elev şi nu te da în spectacol cu lucruri de genul ,,eu sunt cel mai tare , n-

am nevoie sa învăţ” etc., pentru că nu vei dovedi decât că eşti un ,,fraier”; dacă nu te înţelegi 

cu cineva, ignoră-l. 

          Orice copil (elev) de multe ori încearcă să se dea în spectacol pentru a  atrage  atenţia 

colegilor sau uneori chiar şi a profesorului. 

           Atrăgând atenţia în mod negativ unui profesor, acesta poate să îţi dea o notă mică. 

În primul rând, un elev nu trebuie să uite că profesorul poate să îl pedepsească într-un mod 

foarte uşor lui, iar profesorul nu va fi afectat. 

Profesorii deja şi-au format o viaţă şi nu mai depind de nimeni ca să crească, pe când elevul 

încă nu este nici pe departe în stadiul de a critica un profesor. 

Viaţa elevului este relativ una uşoară (fiind şi excepţii) faţă de cea a unui adult, neavând grijile 

şi problemele care apar mai târziu în viaţă. Elevii trebuie să înţeleagă rolul lor şi trebuie să se 

adapteze la el, deşi cu toate acestea, un elev trebuie să se bucure pe deplin de copilărie. 

Viaţa unui copil este foarte frumoasă şi trebuie să te bucuri de ea cât o mai ai, fiindcă odată cu 

timpul, aceasta se va pierde şi de-abia atunci vei realiza ce lucruri minunate ai pierdut. 

 

TRĂIEŞTE VIAŢA AŞA CUM ESTE!  
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Ca elev într-o şcoală nouă, într-un liceu trebuie să avem următoarele reguli la care să 

ne raportăm: 

  Să ne înţelegem bine cu colegii de clasă noi, pentru că acesta este un prim 

pas pentru încrederea noastră. 

 Să acordăm respect profesorilor, pentru că ei ne pot ajuta în diferite momente.  

 Să respectăm elevii care sunt mai mari, să le acordăm prioritate la uşa de la intrare, pentru că 

am putea avea nevoie de ajutorul lor în achiziţionarea manualelor sau pentru a le cere o părere 

vis-a-vis de profesori.  

 Să ne înţelegem cu paznicii şi să avem o stimă deosebită faţă de ei, pentru munca depusă şi 

grija pe care ne-o poartă. 

 Să ne ajutăm prietenii cu ce putem, pentru că la un moment dat s-ar putea să avem şi noi 

nevoie de ajutorul lor, aşadar, prietenul la nevoie se cunoaşte. Aşa cum ne ajutăm colegii de 

clasă, am putea să ne ajutăm şi colegii mai mari, pentru că o să avem nevoie de ei în anii 

următori. 

Ca să avem un avantaj favorabil în ochii profesorilor, trebuie să ne adaptăm regulilor liceului, cum ar 

fi să fim disciplinaţi, să învăţăm, să fim respectuoşi şi să dovedim multe alte calităţi pe care le 

dobândim în cei şapte ani de acasă. 

  Aşadar, consider că aceste puncte de reper sunt necesare pentru o adaptare într-o lume nouă. 

 

 

 

 

 

Silvian Matei, clasa a IX-a G 
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În fiecare zi, pe tot cuprinsul Terrei sunt sute de oameni care se droghează. Cei mai 

mulți dintre ei sunt adolescenții. Bineînțeles, sunt multe alimente ce pot cauza dependenţă… 

coca-cola, țigările, etc. Dar eu nu vreau sa scriu despre acestea, ci despre drogurile care sunt 

ilegale. 

Substanțele ca heroina sau cocaina fac parte din acestă categorie. Aceste droguri pot 

ucide. Dar oare câți oameni înțeleg asta? Câți oameni sunt conștienți că își fac rău cu mȃna 

lor? Din păcate, adolescenții se droghează cel mai mult. Adolescenţa este perioada cea mai 

grea din viața unui om, din punctul meu de vedere. Deoarece la această vârstă încep 

experimentele personale, nevoia de a fi înțeles, de a descoperi ceva nou. Apare anturajul şi nu 

întotdeauna este unul potrivit. Totul începe cu întrebarea „Vrei să încerci şi tu?” şi apoi 

nevoia de a încerca nu se mai termină.  

În fiecare zi... 
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Nu cred ca există cale de a elimina drogurile  din lume, nu cred că avem destulă putere 

încât să îi oprim pe tineri să nu se mai drogheze. Totul depinde de ei, trebuie sa fie conștienți 

că NU drogurile, tutunul şi alcoolul rezolvă problemele, ci ambiția, dorința de a fi cel mai 

bun. Ei aleg între „a trăi” sau „a muri”. Copiii din ziua de azi sunt ușor de influențat. Unii 

dintre ei sunt dependenți de ierburi ilegale, alții de telefoane, internet, alții de alcool, în cel 

mai rău caz unii își strică viața fiind dependenți de toate. 

Astăzi nu cred ca există copil fără telefon. Fără telefon nu se mai poate trăi. Și eu sunt 

dependentă de telefon. Dacă nu pun mâna pe el zece minute simt că  înnebunesc. Sunt 

curioasă de ce vor fi dependenți copiii generației următoare. Dacă astăzi citim romanele care 

ne trebuie pentru şcoală de pe tablete, de pe internet, oare ei de pe ce vor citi? Vom trăi și 

vom vedea!  

 

Bălăceanu Mădălina, clasa a XII-a F 
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Ai idee 

câți de „eu” 

sunt în lumea asta? 

Fiecare „eu” este diferit de 

celălalt „eu”, din fericire… suntem atât 

de schimbați, atât de ciudați și speriați, 

ființe firave în fața sorții care se ascund 

mai mereu în spatele unei măști de 

duritate. Fugim de noi înșine, ne ascundem 

de sentimentele 

noastre puternice, ne e 

frică să trăim și să iubim, 

alegem să ne transformăm în 

monștri, în roboți  de tinichea, și ușor ne 

îngropăm esența  înăuntrul nostru, uitând 

că suntem făcuţi din emoții și sunete.  

Eu… 
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Eu… sunt simplă. Mereu am știut 

că simplitatea e cea mai sigură metodă de a 

arăta celorlalți cât de complicat poate fi un 

lucru care aparent nu prezintă mult interes, 

dar care te poate uimi de splendoarea 

esenței lui. Gândesc diferit… cel puțin așa 

îmi place să cred. Îmi place să cred că în 

urma mea las un strop de culoare, o 

moleculă din mine trăiește în fiecare 

cuvânt,  în fiecare sunet, în 

fiecare pas lăsat în urma mea.  

Nu iubesc oamenii. Mereu 

am fost dezamăgită de 

cruzimea din privirile lor, 

de bucuria cu care se 

hrănesc atunci când 

văd ca îți plânge 

sufletul. Suntem atât 

de răi și cu toate 

astea același cer ne 

privește, același soare 

ne mângâie și același 

Dumnezeu ne iubește. 

Sunt propriul meu prieten și 

propriul meu inamic. E greu 

să fiu așa pentru că atunci când 

câştig, o parte din mine pierde. 

Un ochi râde, iar unul plânge.  

Am avut probleme… durerile mi-au 

amputat o parte din suflet, m-au făcut să 

mă răzbun, să fiu rea, să îmi doresc să văd 

cum ura îmi umple fiecare celulă a 

sufletului. Mi-am dat seama că mereu mă 

voi salva singură, îmi voi aduna forțele și 

mă voi ridica singură de la sol. Îmi cresc 

aripi. Una e albă… imaculată, ca lacrima 

unui înger. Cu pene lungi și fine. Eu cred 

că e 
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partea bună a sufletului meu. Când iubesc, 

când ajut, când mă uit pe jos să nu strivesc  

sub talpa pantofului ,,gândacii Domnului”. 

Cealaltă e înspăimântător de neagră, 

lucioasă. Penele sunt tăioase, ascuțite. Au 

parfum de ură si răutate. Sunt trăirile mele, 

fricile mele, lacrimile mele, părțile în care 

nu mă regăsesc când fug de mine și mă 

refugiez tot în mine. E greu să spun ce 

simt, pentru că mă doare. Sunt tristă… am 

știut să mă ascund mereu în spatele unui 

zâmbet când cerul plângea pentru mine. 

Îmi place ploaia. E așa de… rece și 

sinceră. Iubesc animalele. Mă regăsesc în 

ele. Mama îmi spunea tot timpul că zodia 

în care sunt născută reprezintă tigrul. E 

animalul meu preferat. E puternic, elegant, 

atât de grațios în fiecare mișcare. Atât de 

impunător, ca un rege. Te poate intimida 

ușor cu privirea lui tăioasă. Primul lucru pe 

care îl observ la o persoană este privirea. 

Ochii sunt oglinda sufletului. Puținii 

oameni care fac parte din viața mea sunt la 

fel de speciali ca și ochii lor. Poţi citi cu 

ușurință bucuria, setea lor de viață, 

blândețea nemărginită, dar și tristețea. 

Privirea este cel mai expresiv mod prin 

care poți arăta celorlalți ceea ce simți… 

sau prin care te poți ascunde.  Eu cred că 

oamenii triști sunt cei mai fericiți. Sunt cei 

mai puternici. Îți dai seama? Pe un om 

căruia cândva i-a plâns sufletul nimic nu-l 

mai poate speria. Devine puternic, de 

neînvins, e stapân pe sine -  dar sărac în 

sentimente. 

 Pe tine ce te face fericit? Pe mine, 

muzica mă face să zbor. Marea, mă face să 

meditez,  să-mi pun în balanță albul și 

negrul. Mă face să am ceva în comun cu 

mine. Cândva am iubit. Foarte mult. Dar 

am suferit de două ori mai mult. M-am 

dedicat cu toată ființa, i-am dăruit tot ce 

aveam… adică pe mine. I-am dăruit 

sentimentele mele, zâmbetele, visele, 

culorile, aripile mele, dar au fost de 

neajuns… nu am să-ți povestesc despre 

asta, pentru că mă vei întreba de ce nu mă 

mai doare, de ce nu mai simt nimic, de ce 

ochii mei își pierd expresivitatea;  iar eu îți 

voi răspunde că acest subiect face deja 

parte din colțul întunecat al sufletului meu, 

unde dacă voi intra mă voi pierde în 

întuneric și frig. Cum îți spuneam la 

început, sunt simplă. Lumea mea e viu 

colorată, cu mii de zâmbete cu nuanțe 

calde și reci, sunete de pian și praf de stele. 

Asta sunt eu și asta 

este esența mea. 

Coja Andreea, clasa a XII-a G 
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Clasa a doua... a 

treia... șapte ani... opt ani... 

nu mai mi-aduc aminte, dar 

eram mic și de când mă știu 

mi-au plăcut lucrurile 

incerte. Mă rog, pe vremea 

aia clasicul truc cu douăzeci 

și una de cărți cu care îți 

uimeai colegii mi se părea 

supranatural. Lucrurile s-au 

mai schimbat de atunci... în 

bine și în rău... Am crescut, 

și ca majoritatea care vor citi 

asta, mă gândesc la 

întâmplări din trecut și mă 

apucă râsul și simt o 

oarecare rușine când îmi 

aduc aminte de diferite 

scene în care probabil acum 

aș fi procedat altfel, dar asta 

vom face și în viitor când ne 

vom aduce aminte de acest 

prezent. În fiecare an vom 

spune "ce prost eram anul 

trecut". 

La început am 

pomenit de acel truc cu 

douăzeci și una de cărți și - 

cum probabil unii dintre voi 

știu - , eu am o pasiune 

pentru "magie"... deci în 

acest articol voi aborda acest 

subiect. Mai exact, vă voi 

povesti o întâmplare (care se 

petrece în timpul amintit la 

Banane și Power Rangers 
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începutul articolului) ce a avut o importanță majoră în viața mea. Poate nu vă pasă, dar citiți 

mai departe să nu mă simt prost :))).  

Deci... scuze, fără "deci"! eram la școală (undeva in perioada claselor I - IV) și am 

aflat că se va ține un spectacol de magie în sala de sport; după cum v-am spus, mie-mi plac 

chestiile astea, deci normal 

că m-am dus. A început 

spectacolul, iar după vreo 

cinci minute ce credeți că s-a 

întâmplat? normal... fiecare 

vorbea cu fiecare, țipam unii 

la alții, aruncam cu lucruri, 

ne băteam... eram mici. Ce 

vrei? (dar oare acum ce 

scuză avem?). Magicianul, 

văzând ca nu-l băga nimeni 

în seamă, s-a gândit să ne 

facă o ofertă: "Cine stă 

cuminte tot spectacolul și nu 

vorbește îl chem în față să 

facă o magie." Atât mi-a 

trebuit, propoziția asta, şi tot 

spectacolul am stat cu 

mâinile încrucișate și abia 

mai respiram. Parcă eram 

mort. Restu', pe lângă mine 

aveau un chef de caterincă 

de parcă mâncaseră "banane" 

(asta e pentru cei ce citesc 

"Suge-o, Ramona").  

Într-un final, 

magicianul vede că m-am 

prins în pânza de păianjen și 

mă cheamă în față să fac 

"magia" promisă. Știți 

formula aia magică 

"Abracadabra"? Ee, eu n-o 

știam. O știam doar așa... 

cum suna (ca melodiile în 

limbi străine). Pronunţam 

ceva gen "Adacadaba"( sau 

mai rău!). Magicianul, având 

și el chef de "caterincă", mă 

pune să imit o vrăjitoare 

bătrână și să lovesc cu 

14 



 

 

bagheta o cutie (ce era aparent goală) spunând formula "magică". Mă rog, scena asta, având în 

vedere că nu știam să pronunț formula, a fost de tot râsu' pentru ceilalți colegi. Până la urmă 

nimeresc formula și din cutie iese un porumbel alb. "Bă, ești prost?", mă gândeam eu. "Eu am 

făcut asta?". Și ca orice copil care se uita la "Power Rangers", am simțit că am făcut tot ce se 

poate-n viață. 

"Vrăjitorul" s-a gândit să ne 

mai prezinte niște vrăjeală și ne-a 

facut un truc cu un carnețel și o 

bancnotă. Carnețelul fiind special 

construit pentru "magie", ni s-a 

spus că putem achiziționa și noi 

unul sau mai multe de la ei după 

finalul spectacolului, dar cum eu 

cheltuisem banii pe dulciuri, nu 

mai aveam. Așa că am dat o fugă 

până acasă să iau bani sperând că 

mă voi întoarce la timp, dar nu 

mereu se întȃmplă cum sperăm. Eu 

fac maxim 3-4 minute de la școală 

până acasă cu tot cu oprire la baie 

și, ai naibii, dacă trebuia să plece 

nu plecau, dar când ai nevoie 

pleacă. Așa ca obținerea unui 

carnețel a devenit scopul meu în 

viață. Până la urmă am reușit să 

cumpăr unul de la un vecin care 

cumpărase două, dar nu mi l-a 

vândut tot cu 20.000 lei. Ce, era 

prost? El, nu. Eu - da, că am 

acceptat sa-i plătesc triplu pentru 

el. 

Ajuns acasă cu noua mea 

achiziție, am început s-o studiez, să 

văd cum funcţionează, iar apoi să 

găsesc o modalitate s-o reproduc. 

După toate astea, reușesc să fac 

vreo 3-4 bucăți pe care le-am 

vândut prin școală cu 50.000 lei 

fiecare. Păi ce, numai alții să facă 

bani?  
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Tata, văzând că a început să mă pasioneze vrăjeala asta ieftină, m-a învățat și el puțină 

vrăjitorie (trucuri d-alea vechi pe care le faci în clasa a şasea). Așa că am luat ce știam eu cu 

ce știam de la tata și m-am mai interesat, am dezvoltat, am creat până când deja intrasem în 

treaba asta destul cât să-mi dau seama că nu mă voi lăsa prea curând. După ceva timp mi-am 

cumpărat și niște cărți profesionale, renunţând la pachetele la 25.000 de lei de la magazinul 

din colț ce le cumpăram din 

restul ce-mi rămânea după ce-i 

cumpăram lu' taică-meu țigări. 

Cel mai mult mi-a plăcut 

magia asta "directă" ("magic 

street"), nu aia de scenă. Îmi 

place mai mult să distrez 5-6 

oameni arătându-le în față, cât 

mai real posibil, decât să distrez 

100 de oameni cu trucuri pe o 

scenă. Mi se pare mai interesant 

așa deoarece pe scenă e foarte 

ușor să ascunzi lucruri, rareori ai 

voie să te apropii și unghiul de 

vizualizare e stabilit anterior. Așa 

că îmi place că trebuie să mă 

adaptez mereu în funcţie de locul 

unde mă aflu, ce persoane sunt 

lângă mine, nivelul de aderență a 

mâinilor în acel moment și multe 

altele. Dacă ar fi mereu la fel m-

aș plictisi. 

Deci ... pff! Scuze, am 

uitat. Fără "deci". Aşadar, în 

acest fel am ajuns eu să am 

hobby-ul ăsta. Știu că v-am 

plictisit grav cu articolul ăsta, dar 

înțelegeți-mă și pe mine. Trebuia 

să-l fac ca să-mi iau notă la 

istorie. Și știu că nu vă 

interesează, dar simt nevoia să vă 

zic (aşa de final)... să știți că 

articolul ăsta am început să-l 

scriu când eram în locul ăla unde 

vă vin de obicei inspirațiile. Vă 

pup! :* 

 

 Dragoş Soare (Sunshine - nume de scenă), clasa a XII-a F 
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      S-a întâmplat 

într-o săptămână 

în care m-am 

trezit de 

dimineaţă și am 

realizat că 

trebuie să îmi 

prelungesc 

abonamentul la 

R.A.T.B. Am 

pornit spre casa 

de bilete la care  

urma să fac 

prelungirea. 

După o 

tranzacție reușită 

a urmat o zi 

minunată la 

școală și apoi, 

după  o după-

amiază plăcută,  

un antrenament 

târziu, dar foarte 

relaxant și ok. Am ajuns acasă și  am picat direct în  lumea viselor, nemaiștiind de mine până 

în dimineața zilei de marți. Urma o zi obișnuită, dar seara anunța o veste care avea să mă 

sfâșie. Primisem vestea că bunica avusese un accident care avea să îi aducă pieirea. 

      A urmat o perioadă de trei zile de cuget și suspin pentru mine, dar încercam să mă alin cu 

gândul că se putea chinui mai rău dacă trăia după acest accident. Am încercat să mă 

obişnuiesc cu gândul. După trei săptămâni,  încă nu am încetat să mă gândesc clipă de clipă la 

ea; chiar și acum când intru în casa ei am impresia că este acolo și îmi vine să o strig și să mă 

duc să o văd. Chiar și la școală m-a afectat această perioadă în  care am lipsit, deoarece am 

pierdut multe lecții și multe note pe care colegii mei le obținuseră deja. Încercând să îmi revin 

după acest şoc, îmi impun să nu mai am gândul acolo, dar nu pot - și totuși între două suspine 

și gânduri rele reușesc să scap și un zâmbet destul de șters. 

O  perioadă dificilă 
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         Parcă odată cu ea a 

plecat și o părticică din 

mine și nu mă mai 

comport și nu mai sunt 

cum eram eu înainte. Parcă 

sunt o persoană nefericită 

care nu se regăsește în 

această lume nedreaptă.   

         Dar toți spun că viața 

merge înainte, pomilor le 

cad frunzele și oamenii 

îmbătrânesc, dar nimeni nu 

știe cu adevărat această 

senzație devastatoare până 

în momentul când află că 

cineva drag nu se mai află 

printre noi și s-a dus sus, 

în locul plin de verdeață și 

de lumină. 

         Acum, după o 

perioadă de aproape două 

luni, parcă am început să 

mă simt mai bine și să îmi 

revin după șoc. Viața 

trebuie trăită și cu bune și 

cu rele, dar sufletul meu va 

rămâne mereu îndurerat și 

plin de tristețe în 

momentul în care mă voi 

gândi la ea.  

        Dumnezeu îi ia la el 

înainte de termen doar 

pe cei buni, pe care și El 

îi iubește. 

 

 

Gheorghe Valentin, clasa a-XII-a G 
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De mic copil am avut o 

personalitate ieșită din comun, fiind cea 

mai prietenoasă, amuzantă și veselă din 

gașca mea, atrăgând cât mai multe 

persoane în jurul meu. Jocurile erau 

nelipsite, de dimineață până seara strada 

devenise a doua casă a mea, deoarece 

nimeni nu se îndura să plece acasă. Eram 

aproape 30 de copii, prieteni buni, 

copilăria ne-am petrecut-o împreună, iar 

atunci când unul dintre noi avea o 

problemă, toți săream în ajutorul lui. 

Puneam ban pe ban și ne cumpăram din 

toate dulciurile, dar mai ales strângeam 

bani pentru faimoasa gumă de mestecat 

"Turbo", fericirea tuturor copiilor. 

Telefoanele erau aproape inexistente, 

principala noastră grijă fiind distracția și 

joaca. Atunci când ora mesei se apropria, 

mereu știam că o voi auzi pe mama cum 

mă va striga pe geam pentru a intra în casă, 

dar niciodată nu intram la timp, nu mă 

înduram să renunț la joc. 

Acum, când anii au trecut, gașca de 

prieteni s-a destrămat, dar amintirile au 

rămas întipărite ca un tatuaj care niciodată 

nu va fi șters. Sunt zile în care sufletul îmi 

este plin de dor, zile în care i-aș suna pe 

toți doar pentru a ne reuni, a ieși o oră în 

fața blocului, dar îmi dau seama că nu își 

are rostul, deoarece fiecare dintre noi are 

acum alți prieteni, alte locuri preferate în 

care iese și în care se distrează. Oricui m-

ar întreba acum cum a fost copilăria mea, 

i-aș spune că a fost una din cele mai 

frumoase pe care le puteam avea; încă duc 

dorul acelor zile, când eram copil fără prea 

multe responsabilități. Acum am crescut, 

sunt la vârsta adolescenței, am aproape 18 

ani și mă mândresc cu mine, văzând că am 

devenit persoana pe care mama și-a dorit-

o, că, ușor-ușor, devin un om cu capul pe 

umeri și cu o meserie care mă reprezintă de 

Eu și gândurile mele 
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minune, aceea de instructor sportiv. Am 

ascultat, am învățat, voi învăţa în 

continuare pentru a-mi face familia mândră 

de reușitele mele. Au fost și zile când îmi 

venea să renunț datorită programului 

încărcat, lipsei pauzei și odihnei între 

școală și antrenamente, dar niciodată nu 

am vrut să renunț la visele mele, luptând 

până la capăt ca o adevărată campioană. 

Încă de mică am fost o fată 

ambițioasă și cu o rezistență de fier. Nu voi 

renunța niciodată la felul meu de a fi şi nici 

nu voi renunța la bunătatea pe care o acord 

oamenilor care la rândul lor mi-o oferă şi 

mie. Respectul şi încrederea se câștigă în 

timp, dar se pot pierde într-un singur 

moment, fără a mai exista cale de 

întoarcere. Totul în viață se întâmplă cu un 

scop, pe care trebuie să știi să-l gestionezi 

fără grabă și cu mult calm. Aș avea multe 

cuvinte de spus, dar știu că ele nu ar umple 

golul din suflet, ci doar l-ar alina. Sufletul 

meu a rămas tot de copil, dar mintea şi 

înfățișarea s-au schimbat, crescând și 

maturizându-mă îndeajuns pentru a lua 

propriile decizii legate de viața şi de 

faptele mele. Niciodată nu voi uita 

persoanele care mi-au fost alături şi mai 

ales familia care m-a sprijinit în tot ce am 

făcut şi care mereu mi-a dat putere să lupt 

pentru visele mele. 

Am realizat într-un final că în viață 

tot ce îți este dat să trăiești se întâmplă 

doar o dată, oamenii vin şi pleacă, unii 

rămân, alții te rănesc şi fug, dar niciodată 

nu trebuie să te dai bătut, pentru că sus în 

cer este Dumnezeu, care veghează asupra 

faptelor tale. Țin capul sus și mereu voi 

încerca să ajung unde mi-am propus. 

Kalarachwani Georgiana, clasa a XII-a G 
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     Observ că timpul se scurge cu viteză şi 

momentele speciale din viața noastră nu 

stau pe loc. Începem să ne dorim să facem 

mai multe și să visăm mai puțin, și asta 

pentru că ne-am maturizat și în curând vom 

trece spre un an foarte important pentru 

viitorul nostru. 

 Mă întreb câteodată, oare ce mă 

reprezintă, ce mă caracterizează, care sunt 

idealurile și scopul în viață. 

 Am să încerc să-mi trezesc spiritul 

critic și să scot în evidență trasăturile 

persoanei mele. 

 Sunt o fire sociabilă, îmi  place să 

glumesc și să râd (nu din orice); îmi place 

să spun că ori de câte ori te afli în 

compania mea nu te vei plictisi, pentru că 

sunt energică și îmi place să înveselesc 

atmosfera. 

 Sunt un suflet care știe să iubească 

și să fie iubit. Sinceritatea mă 

caracterizează. Sunt sinceră cu mine și cu 

cei care-mi sunt în preajmă. 

 Sunt pasionată de tot ce este nou în 

domeniile care mă preocupă. Îmi place 

sportul îmbinat cu muzica de bună calitate. 

 Cateodată îmi mai place și să visez, 

ceea ce îmi creează o lume a mea unde îmi 

imaginez ce voi face în viitor. Măcar în 

vise să-mi realizez dorințele...   

Viața este o lecție continuă; când 

am crezut că știam un lucru, m-am trezit că 

nu știam nimic sau că lucrurile nu sunt 

chiar aşa cum credeam eu, că sunt mai 

nepregătită ca niciodată. 

Am acumulat destul de multe 

informații despre dezvoltarea personală, 

dar tot mi se întamplă deseori să uit de ele, 

să mă cufund în aceleași probleme de parcă 

sunt o începătoare, să scot în față persoana 

rea care știu că nu mă caracterizează și 

care îi face pe cei din jur să sufere. Vreau 

să arăt că eu sunt mai bună – este lucrul 

care trebuie demonstrat prin fapte. 

            Aveam împresia că sunt mai bună, 

diferită de alte persoane, dar de multe ori 

venea altcineva să-mi demonstreze că nu 

am dreptate, și că le provoc suferință celor 

Persoana mea 



 

 

din jur, că nu sunt cu nimic mai 

presus decât celelalte la care mă 

gândesc.  

Mi-a fost greu să accept 

faptul că sunt orgoliosă, 

mândră, că am defecte pe care 

trebuie să le schimb. Mi-a fost 

frică de eşecuri, mi-e frică să nu 

pierd ființa iubită, prietenii. Mi-

e frică de faptul că nu o să 

reușesc ce mi-am 

propus. De 

foarte multe 

ori poate am acționat irațional, am supărat 

și jignit mai multe persoane... 

 Poate sunt egoistă că mă gândesc 

doar la mine, dar nu e altceva decât 

conştientizarea faptului că mai am de 

învățat, că poate am o percepție diferită 

față de ceea ce arăt.  

De aceea, revin la titlul articolului 

și spun că trebuie să facem lucruri care ne 

caracterizează pentru  că suntem oameni și 

nu suntem perfecți. Învățăm puțin câte 

puțin din bune și rele, câte ni se întâmplă 

în viață.                                                        

                                                                 

 

              Ionescu Andreea Monica, 

clasa a XII-a G  
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Viața prin ochii unui fluture… 

       Să crezi că fluturii care trăiesc o zi pe pământ, trăiesc la maxim acea zi, e ca și cum ai 

crede că o viață de om e colorată doar în roz. Începi să crezi că de fiecare dată când clipești 

nu e decât neșansa de a-ți trece printre gene timpul ce se scurge fără să te întrebe nimic, nici 

de ești fericit, nici de poți socoti pe cineva a fi. 
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         Ajungi să crezi că trecutul nu pare 

atât de gri și negativist, că a chema în 

propria memorie suveniruri de emoții și 

trăiri nu trebuie să fie decât ceva obișnuit; 

ne gândim cum să punem prea multe măști 

într-o lume cu prea puține chipuri și că 

trăind împreună și totuși separat, încercăm 

de cele mai multe ori să ducem în abis ceea 

ce suntem cu adevărat, ceea ce gândim în 

anumite momente sau clipe ale vieții, însă 

ceva încurajator e că, să vrei să fii la fel ca 

ceilalți, nu e decât o idee paradoxală ce nu 

te ajută sa aduci nimic 

semnificativ în propria scenă 

a vieții. 

        Gândind în 

ansamblu, poate că tot ce eu 

iubesc altul urăște și că ce 

e sfânt pentru mine, 

de multe ori e călcat 

în picioare de alții. 

Ar trebui să ne 

gândim cum e să trăim 

fiecare 

moment ca și cum 

am 

avea doar o zi de trăit, ca și fluturii. 

Suntem arătați cu degetul de oameni cu 

fețe împietrite de ură și mânie. Oare când 

vom evolua la fel de accelerat precum 

tehnologia, încât să învațăm să ne iubim și 

să ne apreciem pentru ceea ce suntem?!  

Da, e adevărat… vorbim despre o lume 

teatrală în care fiecare își joacă propriul 

rol, în propria scenă, în care fiecare își face 

scenariul vieții îmbibat de egoism pentru 

că, conștienți fiind, gândim totul din 

prisma noastră, acționăm cum ne e nouă 

mai bine, fără să ne gândim la consecințe și 

că -  într-un fel sau altul - îi afectează pe 

cei din jur. 

        În viață ajungi la un punct în care te 

gândești dacă e bine să fii o persoană cu 

suflet, ce vrea să ofere totul și de asemenea 

să i se ofere același lucru în schimb,  sau să 

devenim și noi la rândul nostru, ca 

majoritatea, egoiști, gândindu-ne doar la 

noi. Să fii uman în zilele noastre putem 

spune că devine din ce în ce mai dificil, 

într-o lume în care să arunci cuvintele grele 

e mai uşor decât să faci un bine. 

        Alegem însă să fim buni, oameni cu 

suflet... și tindem să credem totuși 

că dacă am fi egoiști, am avea 

numai de câștigat, dar uităm un 

lucru important, conștienti că 

fiind așa, anumite persoane 

profită și îți calcă sufletul în 

picioare. 

 

 

 

 

Rămân la aceeași opinie, prefer să plâng că cineva a profitat de bunătatea mea decât 

să mă bucur de răul făcut altuia. 

Stuparu Andreea, clasa a XII-a G 
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      Viaţa pentru unii poate fi o permanentă 

dorinţă sau o permanentă renunţare. Numai aceia 

care trăiesc cu adevărat în prezent aleg calea cea 

dreaptă.   Tu ești singura persoană  care decide 

viața, destinul sau soarta ta!  

        Oamenii trăiesc mai degrabă în viitor sau 

trecut, decât în prezent. Visăm la lucruri 

imposibile, iar în momentul în care realizăm că 

pur și simplu nu avem cum să ajungem acolo, 

renunțăm și ne distrugem prin încercarea cruntă 

de a dobândi acel lucru. Fiecare individ luptă 

pentru a-și îndeplini visul, dar cea mai reală cale 

de îndeplinire a visului este TREZIREA!  

   Lupta de zi cu zi pentru a triumfa este o 

continuă bătălie între tine și propria ta persoană.  

Cu cât ne dorim mai mult, cu atât suntem mai 

aproape de adevăr, viața este ''o căutare de 

comori''. Un om slab sapă doi cm și se dă bătut, 

nu vede niciun rezultat. Acesta este pesimistul. 

Un om visător sapă peste tot, haotic, în căutarea 

diamantului, iar atunci când este mai aproape ca 

niciodată în atingerea scopului renunță, crede că a 

făcut atâtea sacrificii încât este imposibil, pleacă 

mai departe cu gândul că o altă groapă îi va oferi 

dublu. Acesta este visătorul. 

Un om ce crede cu vehemență în propriile 

lui puteri ''sapă până la capătul tunelului'' 

indiferent de timpul alocat, indiferent de viața pe 

care o trăiește și de greul ce încearcă să-l 

împiedice. Acesta este realistul, acesta este omul 

care, deși a reușit sau nu, are conștiința împăcată 

pentru că și-a urmat atât sufletul cât și mintea. 

Cel mai important lucru în viață este să facem 

ceea ce iubim, apoi să iubim ceea ce facem! 

  

 

 Alexandra Balcă, clasa a-XII-a G 

Lupta de zi cu zi 
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            Ce e de fapt fericirea? Oare ea chiar 

există? Fericirea este atunci când eşti copil 

şi primeşti o bomboană? Când faci primii 

paşi? Atunci când creşti? Când reuşeşi să 

percepi mai multe lucruri? Fericirea este 

atunci când razele soarelui ţi se aştern pe 

obraji? Când te îndrăgosteşti? Când îţi 

întemeiezi propria familie? Când ai un 

copil? Oare câţi oameni au cunoscut 

fericirea? Câţi oameni chiar sunt fericiţi că 

trăiesc?  

          Personal, nu mă consider o persoană 

împlinită. Am multe, dar de fapt nu am 

nimic. Plâng zi de zi, dar cu toate acestea 

zâmbesc. Mereu pe chipul meu se poate 

citi fericirea, doar dintr-un banal zâmbet, 

însă aparenţele de cele mai multe ori 

înşeală. Am ajuns la o vârstă la care deja ar 

trebui să îmi croiesc un drum spre viitor, la 

care ar trebui să simt iubirea, să mă bucur, 

să zâmbesc zi şi noapte, însă nu este aşa. 

Ziua, de cele mai multe ori, folosesc o 

mască. Acea mască emană bucurie. 

Zâmbeşte. Este tot ceea ce îmi trebuie ca să 

îmi ascund toată suferinţa pe care o port.  

        Nu aş fi găsit această mască fără 

ajutorul ei, al mamei mele. Ea este eroina 

mea. De-a lungul anilor, trecând prin 

greutăţile vieţii, ea m-a învăţat că 

indiferent dacă înving sau sunt învinsă, 

trebuie să plec cu capul sus. Fiecare 

greşeală este o învăţătură. Aşa că trebuie să 

zâmbeşti - indiferent de situaţie.  

         Nichita Stănescu, un mare scriitor, 

poet şi eseist român, născut în luna martie 

a anului 1933, aparţinând temporal, 

Fericirea ta  -  zâmbetul ei 
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structural şi formal poeziei moderniste şi 

laureat al Premiului Herder, spune în 

poezia lui, "Cea mai scumpă de pe lume" , 

că pentru orice fiinţă mama este cea mai 

importantă. Într-adevăr, autorul este realist, 

spunând că "Firul cepii-a zis de cepe", 

evidenţiind astfel, că nu doar oamenii sau 

animalele consideră că mama este cea mai 

scumpă, ci orice lucru de pe această 

planetă consideră că mama este cea mai 

importantă. Citind această poezie din nou 

şi din nou, am realizat adevărata 

însemnătate a acesteia, dragostea 

nemărginită pe care orice lucru micuţ i-o 

poartă mamei. 

         Îmi iubesc nespus de mult mama. 

Este cea care m-a educat, cea care m-a 

crescut, cu greu, însă mi-a oferit orice 

aveam nevoie. Un bun prieten, cântăreţ de 

meserie, a compus o melodie special 

pentru mama lui. Este un lucru minunat. În 

prima strofă, Cosmin îşi arată mulţumirea 

faţă de mama lui, care l-a ajutat 

întotdeauna, fiindu-i aproape. Copil fiind, 

nu îţi poţi răsplăti mama cu altceva în afară 

de "ascultare şi iubire".  Refrenul acestei 

melodii reflectă dragostea mamei, care îşi 

iartă copilul indiferent de 

problemele pe care i le 

creează. Iubirea 

către mama este 

necondiţionată, 

niciodată nu 

vei uita de 

mama ta, de 

felul în care 

te-a crescut, 

de educaţia 

primită de la 

aceasta şi de 

învăţăturile 

despre viaţă. În cea de a doua strofă, în 

continuare domină mulţumirea faţă de 

fiinţa iubită, spunând despre lecţiile de 

viaţă primite, despre impulsurile date de 

aceasta pentru a merge înainte. Cosmin îi 

promite mamei că îi va fi alături la 

bătrâneţe şi va avea grijă de ea. El şi-ar 

dori să poată schimba versurile în stări, 

astfel mama lui ar putea simţi adevărata 

dragoste pe care i-o poartă. Certitudinea că 

mama îşi va ajuta copilul indiferent de 

necazurile pe care aceasta le are, 

mulţumindu-i încă o dată mamei 

spunându-i că o iubeşte, încheie a doua 

strofă a cântecului.  

         Am fost foarte bucuroasă că am avut 

ocazia să îi ascult melodia lui Cosmin. 

Aceasta mi-a demonstrat încă o dată că 

nimic nu se poate compara cu dragostea de 

mamă, iubirea şi mulţumirea pentru 

aceasta fiind necondiţionate. Mama nu te 

va abandona niciodată, îţi va fi cea mai 

bună prietenă şi te va învăţa cum să treci 

peste orice problemă. Aşa este mama mea. 

Îmi este alături, m-a ajutat să descopăr 

acea mască pe care fiecare om ar trebui să 

o poarte în fiecare zi ca cei din jur să nu 

observe durerea din interior. Îmi iubesc 

mama şi sunt în stare să fac orice ca 

să o pot vedea pe ea fericită în 

fiecare moment. 

          Scriind aceste rânduri, 

mi-am răspuns la întrebare. 

Am aflat ce este fericirea, 

dar şi durerea. Durerea 

este lacrima care curge 

pe obrazul mamei tale 

şi neputinţa de a o face 

să zâmbească, iar 

fericirea este zâmbetul 

ei. 

 

Roşoga Andra, clasa a XII-a G 
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Dar lucrurile nu mergeau bine în familia mea. Părinţii se certau mereu din diferite 

motive, unele chiar banale, însă eu eram fericită că îi am aproape. Uşor, uşor, necazurile au 

început să apară. Mama a început să se simtă rău, aşa că a decis să îşi facă un control medical. 

Rezultatele nu au ieşit bune şi a fost nevoită să se interneze în spital. Nu ştiam prea multe, 

eram mică şi nu mi-au spus decât că trebuie să se opereze. Eram mică şi nu înţelegeam 

oricum, voiam doar să îmi văd mama sănătoasă; aşa a şi fost, operaţia a decurs bine. E atât de 

greu să îţi vezi mama întinsă pe o masă de operaţii la spital şi să nu ştii dacă mai iese vie de 

acolo, iar tot ce poţi face tu e să te rogi la Dumnezeu să o mai lase cu tine pe pământ, 

deoarece ai mare nevoie de ea aici. După ce am mai crescut, mama mi-a povestit totul. A zis 

că îi era nespus de frică de operaţie şi că nu ar fi vrut să o facă, dar apoi s-a gândit că are două 

fete de care trebuie să aibă grijă. Înainte de operaţie îmi spunea să am grijă de sora mea şi ea 

de mine, că o sa fie bine şi că ne iubeşte foarte mult. E greu să treci prin aceste momente şi să 

fii conştient că nu ai ce face, decât să speri, să speri că va fi bine. 

        Sunt multe de povestit 

despre mine şi familia mea; cu 

toate acestea, când mă gândesc 

la trecut e ca şi cum l-aş mai trăi 

odată. Îmi amintesc şi acum 

când eram mică şi mă jucam cu 

sora mea mai mare. Locuiam la 

bunici, deoarece părinţii lucrau 

foarte mult şi mergeam acasă la 

noi doar în weekend. Nu ştiu 

cum îi spuneam “acasă”, când eu 

mă simţeam ca o străină. 

Petreceam puţin timp cu 

părinţii, în schimb nu mă 

despărţeam niciodată de sora 

mea. 

       Anii au trecut, am crescut, 

iar eu şi sora mea ne-am mutat 

cu părinţii, care ne cumpărau tot 

ce ne doream, simţindu-se 

vinovaţi deoarece înainte nu 

petreceau mult timp cu noi. Era 

frumos să ai totul, dacă îmi 

doream ceva imediat primeam.  

Poveste de familie 
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      Timpul trecea, mama s-a însănătoşit şi totul părea că înainte, dar nu era aşa. Au început să 

apară certuri între părinţii mei, erau din ce în ce mai dese. Tata ţipa la noi şi mereu găsea motiv 

de ceartă. Avea de la un timp şi certuri cu sora mea. Într-un final, după numeroase certuri cu 

tatăl meu, sora mea a decis să se mute iar la bunici. A fost pentru prima dată cȃnd eu şi sora mea 

ne-am despărţit. A fost foarte greu să ne separam una de alta. Eram invidioasă pe sora mea 

pentru că eu eram obligată zilnic să ascult reproşurile tatălui meu referitoare la mine, jignirile pe 

care mi le adresa, iar acum intram şi eu în conflict cu el. Uneori stăteam şi ascultam cum ţipa la 

mine fără să zic nimic. Îl lăsam să ţipe, eram deja obişnuită, dar atunci când se certa cu mama, 

eram distrusă. Nu suportam să îi văd că se ceartă. De ce trebuia eu să aud toate jignirile şi 

cuvintele urâte pe care şi le adresau? Eu cu ce eram de vină? Mă duceam în altă cameră singură 

şi plângeam, îmi era greu să-i văd aşa, ei nu îşi dădeau seama că eu sufeream cel mai mult. 

Încercam să fiu veselă, să îmi ascund tristeţea pe care în ultimul timp o simţeam tot mai tare şi 

speram că într-un final vor termina cu certurile.  

       La un moment dat ceva s-a schimbat, 

din cauza atâtor tensiuni şi nervi acumulaţi, 

care nu-i făceau bine, tata a început să aibă 

mai multă grijă de sănătatea lui. Acum, în 

prezent, lucrurile s-au liniştit în familia 

mea, nu mai sunt certuri şi ne înţelegem 

bine. 

       Îmi iubesc familia şi nu regret nimic 

din viaţa mea, deoarece Dumnezeu nu îţi 

dă ceva ce nu poţi duce în viaţă. 

Adriana Chiţu, clasa a-XII-a F 
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  Mulţi copii au o 

familie unită, părinţi 

care îi susțin în 

absolut tot ce au de 

gând în viață, trec 

peste lucruri posibile 

şi imposibile. Însă nu 

e aceeași situație și la 

mine. În familia mea, 

în propria mea casă 

mă simt singură, 

neajutorată, străină, 

fără protecție. Mi-aș 

dori ca părinții mei să 

se schimbe, să mă 

susțină în ceea ce 

vreau să fac în viață. 

Visul meu e să ajung medic specialist în neurochirurgie şi chirurgie generală. Sunt 

conştientă că fără muncă și sacrificiu, fără luptă, nu se poate face nimic și nu ajung unde 

vreau să fiu, dar, important  e  să vreau. Dacă am aceste cuvinte în minte voi ajunge cu 

siguranţă acolo unde visez de mult timp. Însă părinţii mei în această privinţă au cu totul 

o altă părere. Ei nu cred că voi fi capabilă să învăţ pentru medicină, pentru că ei îmi 

spuneau de multe ori când deschideam subiectul: “Nu vei putea face faţă din cauză că în 

medicină se învaţă aproximativ toată viaţa”. Cum spuneam, sunt conştientă de toate 

cărţile care  trebuie să treacă pe genunchii mei, însă eu gândesc că dacă îmi place, învăţ 

foarte uşor şi prin această calitate am multe de câştigat. 

Singurătatea în propria familie 
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      Trecând prin toată situația, mi-am dat seama că uneori nu faci nimic cu ajutorul 

părinților, chiar dacă în mod normal ar trebui ca noi, copiii, să avem încredere și să ne 

fie aproape… mi-am dat seama că pot face multe lucruri singură în absența lor și că 

pot fi independentă! 

        În propria familie mă 

consider o persoană invizibilă, 

însă nu mă supară acest lucru 

pentru că părinții mei nu se vor 

schimba și pe mine acest lucru 

mă ambiționează, mă face 

puternică, să ajung undeva sus. 

    Câteodată mă doare când 

ajung acasă de la antrenament și 

mama sau tata trec pe lângă mine 

ca și cum nu aș fi copilul lor, 

câteodată mă întreb ce am făcut, 

oare cu ce i-am supărat, sau dacă 

i-am dezamăgit. Cu toate că nu 

sunt un copil rău, nu cred că nu i-

am făcut să nu se simtă mândri 

de mine. Însă nici în ziua de 

astăzi n-am încetat să îmi pun 

întrebările acestea și cred că mi 

le voi pune tot restul vieții. 

Stan Beatrice, clasa a-XII-a F 
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Fii cu cineva care este mândru că te are... 

Cancea Nicoleta, clasa a XI a F 

       Sunt persoane care nu încetează niciodată să iubească. 

Asta pentru că ceea ce îi uneşte este mult mai puternic 

decât ceea ce îi desparte. 

      Nu fi o femeie care are nevoie de un bărbat. Fii o 

femeie de care un bărbat are nevoie. Bărbaţii sunt în stare 

de orice pentru a face dragoste, chiar să şi iubească, iar 

femeile sunt în stare să facă orice pentru a iubi, chiar să 

facă şi dragoste. Niciodată o femeie nu ştie ce înseamnă 

jumătate de măsură, pentru ea înseamnă totul sau nimic. 

       De pierdut nu pierzi nimic prin dragoste. De pierdut 

pierzi doar atunci când nu-ţi exprimi sentimentele.  

Nimeni nu este dator pentru fericirea  ta, în 

afară de tine. Zâmbeşte, nu deţii toate 

problemele din lume. Dar totuşi, în preajma 

persoanelor potrivite, poţi găsi fericire, 

protecţie, grijă şi iubire. 

Niciodată nu te mulţumi cu o 

persoană care te place pe 

jumătate… Nu te irosi! 

 Nu-ţi irosi sentimentele, 

iubirea, corpul… Nu-ţi irosi 

tinereţea, bucuria, sufletul. Nu-ţi 

crea realităţi paralele şi nici 

imagini cu inimi despre care nu 

ştii nimic.  

           Alege cu grijă cine are 

privilegiul de a te avea, pentru că 

pentru unii însemni doar “o alta“, 

dar pentru alţii însemni totul. 

Găseşte persoana potrivită pentru 

tine. Iubirea nu înseamnă a trăi 

fericiţi până la adânci bătrâneţi… 

acestea sunt basme. Iubirea 

înseamnă a înfrunta viaţa 

împreună. 

Fii cu cineva care este mândru că 

te are! Cu cineva care te apreciază pentru 

ceea ce eşti ! Cu cineva care te priveşte şi 

vede perfecţiunea în tine, chiar dacă ea nu 

există! 
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          În acea zi îngrozitor de 

plictisitoare, cu o temperatură 

insuportabil de ridicată, stând pe 

canapeaua incomod de colorată, cu 

un bol de cereale obosite în mână, 

uitându-mă la desenele copilăriei 

mele, mă întind să îmi iau telefonul 

ce vibra cu zgomot pe masă. 

Răspund în același mod indiferent cu 

care făceam absolut tot în acea zi.  

Vocea dură a unui bărbat, care îmi 

vorbea în limba engleză, îmi spune 

exact ce aștept să aud de un timp 

îndelungat.  

            Mă îndrept spre camera mea 

cu o viteză uluitoare făcând o 

cunoștință nedorită degetului meu 

mic cu colțul mesei. Îmi scot 

jumătate de dulap, arunc în 

geamantanul ce putea concura cu 

mine la mărime o mulțime de lucruri 

nefolositoare, îmi sărut mama cu foc 

și mă îndrept spre aeroport.  

          Cozile erau mult prea lungi, 

secundele treceau mult prea greu. 

Privesc cu entuziasm panoul de 

îmbarcare spre Napoli, Italia. Mă sui 

în avion, cu mintea complet zăpăcită. 

Partenerul perfect 
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Stau pe scaun fără stare, picioarele 

parcă vor să fugă.  

           La destinație mă aștepta exact 

genul de bărbat puternic, cu un corp 

al unui dansator vizibil profesionist, 

ce îmi zâmbea larg. Mă întreabă 

prietenos cum mi-a fost călătoria, și 

începe a discuta despre posibilul 

nostru parteneriat.  

         Primele ore de antrenament au 

decurs minunat. Am decis să mai 

rămân o perioadă în vederea 

pregătirii celui mai important 

concurs al anului. Blackpool. 

          Eh și uite așa, mă trezesc într-

o dimineață târzie, sau cel puțin așa 

îmi spunea silueta aceea bărbătească 

care sincer îmi doream să dispară 

măcar cinci minute. M-am ridicat 

degrabă, după cum credeam eu, am 

aruncat ceva pe mine și am plecat la 

antrenament.  

           Ochii lui perfecți mă priveau 

pătrunzător şi rece. Nu îi înțelegeam 

mesajul. Expresia feței lui mi-a 

transmis un sentiment de frică și 

nesiguranță.  

          În următoarele cinci minute, 

era exact acel băiat de la aeroport.  

Schimbările lui bruște de 

comportament mă îngrozeau.  

         Așa mi-am petrecut prima lună 

în Italia. Frica se amplifica. Am 

decis să plec. Să părăsesc toată 

conexiunea în care am crezut  în tot 

timpul asta.  

         Avionul zâmbea împotriva 

mea. Am lăsat o parte din mine 

acolo în ochii aceia reci şi totuși atât 

de calzi. Am jurat că mă voi 

întoarce. Să mă mai oglindesc o dată 

în privirea lui era tot ce îmi doream 

în secunda cu pricina.  

        Un nou început mă aștepta 

acasă. 

Boroş Alina, clasa a-XII-aG 
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        În viitorul văzut de mine, în viața 

oamenilor un rol foarte important îl va avea 

tehnologia, care, după părerea mea, ne va 

schimba viața într-un mod cum nici măcar 

nu am fi reușit să ne imaginăm acum 100 de 

ani. 

       Datorită  schimbărilor accelerate din 

societate vom asista la apariţia unor inovaţii 

tehnologice destul de impresionante în 

următorii ani, care vor schimba lumea, însă 

în cel fel, rămâne de văzut. Dacă acum 

oamenii sunt dependenţi de calculatoare, ce 

sunt prezente în maşini, telefoane, jucării sau 

chiar pe frigidere, în viitor aceste dispozitive 

vor fi practic peste tot. Parcă văd deja cum 

vom vorbi cu asistenta noastră virtuală, cum 

nu vom mai fi nevoiţi să ducem gunoiul, să 

facem curat prin casă sau să ne aranjăm 

hainele singuri. Vom fi complet înconjuraţi 

de calculatoare, dar vom fi extrem de 

conştienţi de prezenţa lor. 

   Un lucru foarte important este cum ne va 

afecta această nouă tehnologie revoluţionară 

viaţa în mod direct, având posibilitatea de a 

ne prelungi existenţa, de a găsi noi 

modalităţi de a trata boli sau accidente care 

ne vor creşte şansele de supravieţuire în 

aceste situaţii critice considerabil. Precum 

am avut posibilitatea de a vedea numai în 

filme până acum, vor fi create animale 

Privire în viitor 
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virtuale, care în esenţă vor "trăi" în interiorul 

unui calculator şi poate într-o zi, aceste 

creiere digitale vor fi încărcate pe nişte 

avatare robotizate. 

    Apa potabilă din oceane nu va mai părea 

ceva ieşit din comun. Desalinizarea la scară 

industrială va începe, mai devreme sau mai 

târziu, planeta fiind din ce în ce mai 

populată, iar sursele de apă potabilă 

împuţinându-se din ce în ce mai mult. Astfel 

va exista posibilitatea ca apa potabilă să 

poată fi generată din apa oceanelor. 

    Gândindu-ne însă şi la eventualele aspecte 

îngrijorătoare, dezvoltarea computerelor, în 

special, poate fi o forţă perturbatoare la 

nivelul societăţii pentru că mulţi oameni vor 

face eforturi pentru a ţine pasul cu nişte 

schimbări considerate uimitoare şi derutante. 

Această schimbare rapidă, în opinia mea, 

poate să afecteze relaţiile dintre oameni, 

astfel încât acestea vor dura din ce în ce mai 

puţin. 

    În altă ordine de idei, sunt de părere că 

acest secol va fi o eră spaţială sau riscă să nu 

mai fie deloc. Dacă vrem să supravieţuim 

secolelor următoare, atunci specia umană cu 

siguranţă trebuie să se pregătească să 

călătorească în întunecimea cosmosului, 

pentru a ocupa noi lumi. Probabil că în 50 de 

ani oamenii vor trăi pe lună, iar peste încă 50 

de ani şi planeta Marte va putea fi populată 

de noi. 

În concluzie, viaţa, aşa cum o 

cunoaştem noi acum, va fi doar o amintire, 

depinzând de tehnologie şi folosindu-ne de 

ea pentru a putea supravieţui şi pentru a 

putea duce gena rasei umane mai departe.    

Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny”, Suciu Gabriel, clasa a-XII a G 36 



 

 

                                                                             

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globalizarea. O dezbatere pro şi contra 

       Ciocan Cristian, clasa a XI-a E 

       Globalizarea este procesul prin care 

o ţară îşi schimbă obiceiurile şi tradiţiile 

după modelul altor state. Din punctul 

meu de vedere, România şi-a păstrat 

tradiţiile şi obiceiurile în mare 

majoritate. În acest proces de globalizare 

apare cea mai mare sursă de cunoaştere 

care este internetul. Prin acest mijloc de 

cunoaştere, populaţia se poate informa şi 

adapta mai uşor la viaţa socială sau chiar 

politică. Cu ajutorul  internetului poţi 

ajunge să vezi  imagini, tradiţii sau 

obiceiuri din alte ţări cu doar câteva  

clicuri. Populaţia lumii se modernizează 

şi se inventează noi look-uri pe zi ce 

trece. Aproape în fiecare zi afacerile din 

lumea aceasta se fac cu ajutorul 

internetului,  care, în acest caz, te ajută 

să iei legătura cu oameni din alte ţări cu 

o situaţie financiară mult mai bună decât 

cei din ţara ta de provenienţă. 

Globalizarea este practic un proces 

inevitabil în viaţa de zi cu zi, deoarece 

omul este dornic de a cunoaşte aproape 

tot timpul vieţii sale. Globalizarea şi 

Internetul sunt două procese de neoprit 

şi în continuă dezvoltare. În opinia mea, 

internetul ar trebui să fie accesat de orice 

persoană, indiferent de rangul sau 

situaţia socială a acesteia. 

      Sunt trei domenii specifice 

globalizării: economic, tehnic şi cultural; 

una din problemele majore de 

globalizare este reprezentată de protecţia 

mediului, deoarece acest lucru se 

neglijează în ziua de azi, dar totodată 

este şi inevitabil, luând ca exemplu 

înmulţirea autoturismelor sau a multor 

substanţe chimice şi toxice. România 

este o ţară înapoiată faţă de celelalte 

deoarece aici, faţă de alte ţări, nu se 

pune problema protecţiei mediului. În 

concluzie, procesul de globalizare în 

Romȃnia nu este aşa de dezvoltat în 

comparaţie cu alte state care inventează 

lucruri aproape imposibil de controlat 

sau lucruri de necrezut, ca de exemplu… 

americanii şi navele lor spaţiale. 
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       Rusu Andrei, clasa a XI-a E 

       0 societate globalizată înseamnă o lume mai bună, transporturile de călatori şi mărfuri se 

realizează mult mai repede. Apar tot felul de aparate, maşinării, avioane, bărci şi vapoare mult mai 

bune, mai dotate, mai sofisticate şi mult mai rapide ca celelalte vechi sau care erau odată. 

        Azi se realizează aproape tot cu ajutorul internetului, prin intermediul lui se fac transferuri de 

date, convorbiri on-line, transferuri de proiecte şi multe altele mult mai rapid, faţă de cum era 

odinioară când totul se trimitea prin scrisori, pe când acum există poşta on-line numită e-mail. 

Telefonul nu mai este ce a fost odată telefonul fix; acum dacă ai un telefon performant (smartphone) 

poţi face aproape orice cu el, poţi primi e-mail-uri, vorbeşti şi te poţi vedea cu alte persoane indiferent 

unde se află, atâta timp cât au internet. 

        Europa îşi pune amprenta asupra globalizării în societate prin faptul că economia ajunge să fie 

mult mai bună, prin acest lucru se creează  drumuri şi autostrăzi, căi ferate, linii de tramvai şi de 

metrou. 

        După părerea mea, cea mai globalizată societate este America (S.U.A), deoarece aceasta nu a 

avut conflicte în istoria lor, iar prin acest fapt au avut timp să înveţe, să creeze, să se dezvolte pe plan 

economic şi de aceea eu consider că America este cea mai globalizată ţară, de unde se trage şi vorba 

aceasta:’’trăieşti visul american’’. 
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     Lupaşcu Anca, clasa a XI-a E 

      Globalizarea pentru unele 

aspecte ale societăţii a făcut câteva 

improvizări necesare culturii 

noastre, dar în acelaşi timp a reuşit 

să ne scadă originalitatea, 

aducându-ne chiar la copierea 

totală a ţărilor străine. 

 De exemplu, asimilarea limbii 

engleze; la început a fost 

folositoare integrării noastre cu 

celelalte ţări, dar pe parcurs am 

ajuns să folosim tot mai multe 

cuvinte, uneori înlocuim cuvintele 

din limba română cu altele în 

engleza totală. Un exemplu ar fi 

denumirea negaţiilor sau aceste 

cuvinte noi care în opinia mea, ne 

fac să ne îndepărtăm de originea 

noastră. La un moment dat, în timp 

ce românii erau mândri şi bucuroşi 

de limba lor, acum totul este 

schimbat, totul a devenit un fel de 

proiect în care oamenii încearcă să 

se comporte ca o altă persoană. 

Ajungem deseori să ne dăm seama 

că, deşi stăm de vorbă în fiecare zi 

cu o persoană, nu o cunoaştem cu 

adevărat, ştim doar imaginea pe 

care vrea să ne-o arate, care în 

majoritatea timpului este exact 

opusul adevărului. 

 Nu ştiu de ce facem asta… 

Probabil de frica de a nu fi 

judecaţi; astfel preferăm să ne  

creăm o imagine perfectă prin 

hainele pe care le purtăm, 

telefonul pe care îl avem şi tot ce 

ne înconjoară. 

 Nu  ştiu dacă globalizarea 

excedă pozitiv sau negativ  asupra 

societăţii noastre. Probabil este un 

pic din amândouă, ajutându-ne să 

evoluăm şi în acelaşi timp să 

decădem în alte aspecte. 
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Cancea Nicoleta, clasa a XI-a E 

     În prezent lupta pentru obţinerea 

statutului de super-putere se mută de 

pe tărâmul militar pe cel economic. 

Disputa se dă astăzi între globalizare 

si protecţionismul economic, fiecare 

ţară încercând să-şi protejeze 

propriile interese economice.   

      Noi în UE mai putem acoperi 

pieţele externe din propriile resurse? 

Deja China şi India se anunţă 

viitoarele motoare ale expansiunii 

economice globale. Noi aici nu le 

putem face faţă. Globalizarea nu 

poate fi împiedicată sau reversibilă, 

ea pur si simplu se produce.  

    UE nu are o putere economică 

bine definită, dovada fiind volumul 

investiţiilor directe americane. 

Fluxurile  de capitaluri străine  ne 

ocupă o mare parte din puterea 

economică şi noi  nu avem nicio 

eficienţă în indicatorii economici ai 

propriei noastre globalizări, şi asta 

doar pe plan economic. 

Cancea Adina 

 

 Are drept rezultat faptul că evenimentele care au loc într-o parte a globului au repercusiuni din 

ce în ce mai ample asupra societăţilor şi problemelor din alte părţi ale globului. 

 Globalizarea economică are patru aspecte ce indică patru fluxuri (tipuri de fluxuri) şi anume: 

fluxuri de bunuri/servicii (liber schimb), fluxuri de persoane (migraţia), de capital şi tehnologie. 

 În management, globalizarea este un termen de marketing sau strategie care se referă la 

apariţia unor pieţe interanţionale pentru bunuri de consum caracterizate de nevoi şi gusturi similare 

ale clienţilor lor, de exemplu: să vândă aceleaşi maşini sau săpunuri sau produse alimentare, unor 

persoane ce aparţin unor culturi diferite. 

 Dincolo de aceste analize, globalizarea rămâne un fapt real, viu, cu care trebuie să ne 

confruntăm, indiferent de voinţa sau opţiunea noastră. Lumea globalizată trăieşte în acelaşi timp pe 

fondul unei crize generale a sensurilor vieţii, un dezastru global, dar sigur, al barbarizării societăţii 

viitorului. 

 Cultura tradiţională a societăţilor dispare sau se preface în spectacol şi marfă (Mc 

Donaldizarea). 
40 



 

 

 

 

 

Grăjdan Teodor,  

clasa a-XI-a E 

 În societatea 

contemporană, procesul de 

globalizare este în plină 

desfăşurare şi are ca scop un 

sistem informaţional şi 

financiar unic. 

 În ziua de astăzi, 

lumea nu mai trăieşte după 

anumite valori, de aceea 

întâlnim din ce în ce mai rar 

caractere demne de urmat. În 

goana după avere, oamenii uită 

să-şi trăiască viaţa aşa cum ar  

trebui, cei mai mulţi nerealizând 

faptul că banii nu aduc fericire. 

 Lumea se ghidează după 

false modele, care din nefericire sunt tot mai 

numeroase. Oamenii ar trebui să investească în cultura şi educaţia lor, 

iar acest lucru trebuie să fie înrădăcinat încă de la vârste fragede. 
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 Copilul, încă din copilărie ar trebui, desigur în limita vârstei, să fie conştient că are 

anumite responsabilităţi şi să fie îndrumat să le respecte, şi acestea să ducă la implicare, 

pentru că tocmai din această cauză, a necunoaşterii unor responsabilităţi, copilul, pe măsură 

ce se maturizează, devine iresponsabil.  Dacă copilului nu îi este înrădăcinată o educaţie bună 

încă de acasă, el când va ieşi în lume nu va şti să se descurce şi va fi foarte uşor de manipulat. 

Cel mai mare manipulator din zilele noastre este televizorul, un obiect inutil la momentul 

actual, fară de care se poate trăi foarte uşor. Mass-media bombardează telespectatorii cu o 

mulţime de lucruri nefolositoare şi contradictorii, ceea ce duce la o varză totală de informaţii 

în creierul uman. O altă pacoste din zilele noastre este telefonul mobil. Asta deoarece trăim 

într-o lume în care telecomunicaţiile  ne invadează şi oricât ne-am opune, nu putem încetini 

procesul sau să ne ţinem departe. Am uitat mobilul şi toată ziua nu m-am simţit în siguranţă! 

Ştiu că se poate şi fără, dar astăzi chiar devenim dependenţi cu bună ştiinţă, acceptând 

avantajele acestor tehnologii pe care le folosim excesiv! 
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Plouă și e vânt puternic, atât de 

puternic încât mă face să mă chircesc de frig. 

Deschid fereastra larg, dau perdeaua la o parte 

și privesc cerul cenușiu... Cerul plânge, dar nu 

cu ochii, ci cu norii lui cețoși. Se apropie 

Sfânta sărbătoare a Paștelui, dar ninsoarea 

căzută la munte ne duce cu gândul mai degrabă 

la Crăciun. Mama se pregătește să plece la 

Denia celor Douăsprezece Evanghelii. Mă 

gândesc la modul în care mama a știut să ne 

îndrume pașii către biserică, către Dumnezeu. 

Doar ea, mama, cu a ei credinţă, ne ajută să 

pășim pe calea cea dreaptă, sfătuindu-ne să ne 

încredințăm viața în mâna Domnului. Credința 

în Dumnezeu este cea mai importantă latură 

din viața majorității oamenilor. Ea contează cu 

adevărat. Putem comunica cu Domnul prin 

diverse mijloace - rugăciune, gând sau cuvânt. 

Dumnezeu este pretutindeni, ne ascultă, ne 

îndrumă, ne veghează pașii spre bine. Credința 

trebuie să fie puternică, să nu dispară la prima 

dezamăgire sau la primul eșec. Dumnezeu are 

o mare influență în viața mea.  

În viața fiecărui om există momente în 

care simte că nimic nu mai are rost dacă nu 

reușește să ducă la bun sfârșit un anume plan. 

Indiferent cât de mult efort depune, uneori este 

imposibil ca acțiunile sale să ducă într-o 

direcție favorabilă lui. În plus, atunci când 

rezultatele obținute nu sunt cele așteptate, 

dramatizează și are impresia că din acel 

moment, nimic nu o să meargă. Chiar și când 

lucrurile par să meargă cum trebuie, viața 

poate să aibă o groapă - una interioară, care nu 

poate fi vazută cu ochiul liber - dar pe care 

inima o simte. Lumea asta în care trăim e 

măcinată de violențe, de răutate, de suferință, 

durere si tristețe. Dar oare avem unde să găsim 

stabilitate indiferent ce se întâmplă în lume sau 

în viața noastră? Mulți dintre noi considerăm 

că Dumnezeu este singura constantă din viața 

noastră. Lumea se schimbă, dar Dumnezeu 

rămâne același, este întotdeauna aici pentru noi 

și este mereu demn de încrederea noastră. 

  Pentru a putea fi mai aproape de El, 

pentru a ne găsi liniștea și echilibrul interior, 

părinții mei au luat hotărârea de a merge la 

Mănăstirea Prislop, mănăstire în care se află 

mormântul Sfântului Ardealului, părintele 

Arsenie Boca. Despre părintele Arsenie am 

aflat lucruri uimitoare, am citit despre 

unicitatatea picturilor realizate de el în biserica 

parohială din Drăgănescu unde a pictat timp de 

15 ani, despre picturile extraordinare din 

Mănăstirile Sinaia și Prislop, dar mai ales 

despre multele minuni săvȃrșite de el.  

De la intrarea pe porțile mănăstirii am 

fost învăluit într-o mantie de liniște. Deși în 

jurul meu se aflau zeci de oameni, eu simțeam 

că sunt singur, doar eu, cu gândurile mele și 

senzația că mi-aș putea petrece așa toată viața.     

Adăpostul sufletelor 
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Mă simțeam 

ocrotit, mintea mea 

construise un zid 

împotriva tututor 

gândurilor 

negative. Nu știu 

cum am ajuns pe 

dealul unde se află 

crucea Părintelui 

Arsenie. Acolo, în 

fața crucii, se 

formase un șir de 

oameni, un șir al 

tăcerii, la care 

oamenii așteptau,  

majoritatea cu 

smerenie.  Toată lumea vorbea în șoaptă,  iar 

eu am profitat de asta pentru a mă ruga în 

liniște și pentru a admira locul în care se află 

înmormântat Sfântul Ardealului. Mormântul 

este înconjurat de brazi argintii și de un covor 

imens de flori, țesut cu multă îndemânare de 

călugărițele aflate acolo. Lângă mormântul 

Părintelui se află crucile măicuțelor așezate 

într-o ordine perfectă, dar din păcate nu îmi 

amintesc multe nume - Miriami, Zamfira - sunt 

unele dintre ele. Îmi amintesc însă adierea 

diafană de vânt care bătea acolo sus 

mângâindu-mi obrajii, sentimentul de pace şi 

liniște de care am fost străbătut timp de două 

ore și jumătate cât a durat așteptarea.  

           Până să ajung la cruce mi-am concentrat 

atenția asupra oamenilor de lângă mine. Văd 

oameni grăbiți, dezamăgiți, triști, cu chipurile 

brăzdate de griji și probleme. Văd oameni cu 

zâmbetul pe buze, văd copii, oameni tineri și 
oameni bătrâni. Văd oameni mai puțin 

norocoși și oameni ajutați de soartă. Atunci 

când ajung în fața Crucii Sfântului, simt cum 

un scut de lumină albă mă înconjoară complet, 

simt că mă încarc cu credință, încredere, 

putere, simt că mintea mea se curăță de toate 

relele, simt că am forța de a-mi vindeca 

temerile. Îngenunchez și toate 

rugăciunile și gândurile îmi 

dispar din minte, ating crucea 

simplă de lemn și lacrimile de pocăință sunt 

gata să picure pe pământ. Am plecat de la 

întâlnirea cu Bijuteria Ardealului - Mănăstirea 

Prislop -  cu siguranța că de-acum părintele 

Arsenie Boca va veghea asupra noastră așa 

cum veghează și asupra Mănăstirii. Cu 

siguranță, dacă Dumnezeu se implică în viața 

noastră, putem sta liniștiți. Căci pe măsură ce 

îl cunoaștem și ascultăm ce spune El, ne aduce 

în suflet o pace deosebită. Vedem viața din 

punctul Său de vedere, fiind conștienți de 

credinţa și de capacitatea Sa de a avea grijă de 

noi. Așa că orice ne-ar aștepta în viitor, putem 

să ne punem încrederea în Dumnezeu, știind că 

el va rămâne neschimbat. Și, pe lângă aceasta, 

abia așteaptă să ne dovedească ce turnură poate 

lua viața noastră dacă ne întoarcem la El şi Îl 

căutăm cu sinceritate. 

       Vizita aceasta la Prislop mi-a influențat 

viața, acolo am simțit iubirea divină, o energie 

caldă și o bucurie pe care nu am mai simțit-o 

niciodată în alt loc. M-am rugat să pot avea 

parte de liniște, lumină, încredere... M-am 

rugat să fiu ajutat să-mi găsesc calea, să pot să 

mă ridic de fiecare dată când viața mă 

îngenunchează. M-am rugat ca sufletul meu să 

fie transformat într-o flacără vie, din care să 

radieze bucuria. Am avut nevoie de mângâiere 

acolo unde omul a rănit, am avut nevoie de o 

busolă pentru a nu mă rătăci. La Prislop le-am 

găsit, iar sâmbătă abia aștept să merg la slujba 

de Înviere alături de familia 

mea pentru a lua lumină.

. 

                                                                                             

Mandache Bogdan, clasa a XII-a G 
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Poveste de iubire de „VALENTINE’ S DAY” 

         Soarele cu razele călduroase îmi bătea în geam, semn că astăzi va fi o zi specială. Un 

gând ascuns îmi trecea prin minte, oare este adevărată iubirea? Chiar există? Ziua ce abia 

începuse putea fi răspunsul la toate întrebările legate de sentimentul iubirii. 

        Persoana care îmi rostește cuvinte puternice în orice minut al zilei se uită la mine cu o 

privire iubitoare dar ȋn același timp secretoasă, sigur îmi ascunde ceva frumos! Şi cu 

nerăbdare aștept momentul minune!     Orele tot treceau și lumea din jur era fericită, iubită, 

toți din jur erau cu capul în nori, mă gândeam - de ce? în jur se producea atâta armonie 

sufletească! sau poate așa vedeam eu lucrurile în acea zi... 
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     Ziua decurgea normal, programul meu 

nu se schimbase ȋn niciun fel, aveam 

impresia că era o zi monotonă, dar la un 

moment dat  apare în faţa ochilor mei 

băiatul misterios, băiatul care încerca din 

răsputeri să-mi facă o zi unică din viața 

mea. 

     Pași înceți și discreți se apropie de 

mine, ușor îmi șoptește la ureche: ”Iubito,  

astăzi este o zi specială!”. Încercam în acel 

moment să înțeleg de ce!  Se petreceau 

acele clipe minunate, și totuși trăiam ca 

într-un vis cu prinți și prințese, un vis de 

iubire. Mi-aș  fi dorit să nu se termine nici 

măcar o secundă plăcerea de a fi iubit cu 

adevărat. 

     O floare ușor roșiatică, gingașă ca un 

porumbel  voiajor, discretă dar cu totul 

specială, îmi este oferită cu toată dragostea 

pură. Buzele lui fine ca două petale de flori 

şi dulci ca o picătură de miere, ușor, tandru 

mă sărută cu o sensibilitate nemărginită. 

Clipele alături de el aveau sens în viața 

mea, toate întrebările mele de iubire încetul 

cu încetul se sfârșeau, răspunsul de fapt era 

lângă mine, omul care mă făcea să simt 

fiorul ascuns al iubirii. 

      Iubirea apare în viața 

oricărei ființe de pe 

acest pământ, un 

sentiment care de multe ori te rănește iar 

alteori te face să crezi că poate fi un 

sentiment plăcut de încredere, de respect, 

de prietenie, şi, cel mai important, de 

dragoste, creat de o persoană iubită. 

     Dar totuși mă gândeam de ce toată 

lumea în această zi se comportă altfel, de 

ce pe stradă erau cupluri fericite și își 

rosteau “te iubesc” de prea multe ori? 

Răspunsul l-am primit în următoarea 

secundă de la persoana care îmi rostise la 

ureche că “astăzi este o zi specială!” Ziua 

îndrăgostiților, o zi care se sărbătorește în 

fiecare an pe data de 14 februarie, ziua în 

care orice om, de la  mic la mare, oferă 

toată dragostea către o ființă aparte.  

Momentele frumoase continuă să apară, 

îmbrățișări calde, pline de bucurie şi multă 

iubire. 

      Ziua  se scurgea lin, noaptea își punea 

amprenta cu micile steluțe pe cer care 

străluceau ca niște cristale prețioase. 

Gândul meu fugea la toate clipele 

frumoase petrecute alături de el și am 

înțeles că în orice moment al vieții poți 

primi sau oferi iubirea adevărată, nu există 

nicio limită de vârstă, de caracter și nici de 

lucrurile financiare, dacă simți cu adevărat 

fluturași în stomac atunci când ești 

iubit. 

                                                                                            

 

 
Cazan Ana Maria, clasa a XII-a G 
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Aş putea începe cu definiții interminabile, 

fără niciun fel de sens în realitate, dar adevărul este 

că atunci când o întâlneşti totul este minunat. Nu 

poți explica sentimentul pe care îl ai în acele 

momente.Te gândești la viitor sperând la mai bine, 

că vei avea un loc al tău și că vei fi fericit lângă cel 

iubit, că vei avea liniște și nimeni și nimic nu te va 

mai supăra.  

Dacă stai să te gândeşti mai bine și aștepți 

ca timpul să treacă, vei observa că între voi este 

totul minunat, doar că cei importanți pentru tine îţi 

pun oarecum beţe în roate și îţi spulberă toate 

visele în câteva secunde. Degeaba încerci să nu 

bagi în seamă toate micile răutăți de care te lovești 

cu timpul. Degeaba îţi pui căștile și dai muzica la 

maxim, crezi că vei uita? Nu, nu ai nicio șansă. Ai 

observat și tu că lucrurile între voi decurg  foarte repede și  că pe voi nu vă deranjează asta, doar că 

sunt alte persoane pe care le deranjează.  

Acum trei zile am plecat împreună undeva departe de casă, de toți și toate, ne-am desprins așa 

cum voiam și am uitat de toate necazurile. Am fost împreună și am văzut apusul; eram înconjurați de 

un râu și iarbă verde. Era minunat. Ne țineam strâns în brațe și priveam peisajul uimiți de primul 

nostru moment de acest fel. El mi-a spus cât de mult se bucură că sunt lângă el, cât de mult însemn 

pentru el; după aceea m-a întrebat cum este să fii așa departe de casă. I-am răspuns ca nu îmi 

imaginam niciodată că el îmi va îndeplini unul din cele mai frumoase vise. Am mers la un lac și am 

Iubirea... 
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aruncat pietre în apă, încercam să fac „broaște”, doar că mie nu îmi ieșea. Cu zâmbetul pe buze și cu o 

asemenea fericire de nedescris în suflet, aveam sentimentul că lumea este a noastră și că nimeni și 

nimic nu ne mai poate face rău. Seara am privit împreună stelele, erau așa de multe şi străluceau așa de 

tare, era superb, am văzut  vreo două constelații...  

A doua zi m-am trezit lângă el ținându-mă strâns în braţe și spunându-mi că mă iubește și că 

sunt cea mai frumoasă. Văzând că eu vreau să mai dorm, a început să mă gâdile și aşa m-am trezit 

râzând iar și iubindu-l din ce în ce mai mult. Ne-am schimbat de pijamale cu pupici și râsete și am ieșit 

în curte unde erau gâște, rațe, găini. Mie îmi este cam 

frică de aceste animăluţe. El a prins o raţă şi m-a lăsat să 

o mângȃi puţin, apoi m-a alergat cu tot cu rața, și 

uite așa am făcut și sportul de dimineață. Cum ar fi 

să vezi un nebun care aleargă cu o raţă în mână 

râzând cu gura până la urechi  și altcineva 

care țipă de frică? Amuzant, cred... Este 

minunat să iubești, dar este și mai 

frumos când și cel de lângă tine te 

iubește.  

Călătoria s-a sfȃrșit 

atât de repede, încât înainte 

să plec, singurul lucru pe 

care l-am făcut a fost 

să stau cȃteva minute 

în cameră strângȃnd 

lucrurile și 

plângând, 

aducându-mi 

aminte cât de 

frumos a fost și cât 

de repede s-a 

terminat tot. Toți 

zicem că iubim și toți ne 

mințim odată și odată că 

în sfârșit iubim, dar nu e așa 

deloc... nu iubești când vrei tu. 

Pe mine bunicul m-a învățat să 

fac numai și numai ce îmi spune 

inima și niciodată să nu regret absolut 

nimic din ceea ce  fac. Ca să închei 

povestea,  pot să vă zic că merită să trăiţi 

absolut fiecare clipă din plin și să iubiți cât puteți 

de mult, pentru că așa simţi frumuseţea vieţii.                                         

 

 

 
Constantin Sabina, clasa a XII-a E 
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         De câteva zile nu îmi pot reveni. Mi-

a fost dat să aud o poveste incredibilă, 

cutremurătoare. Povestea aceasta este 

legată de doi îndrăgostiţi. Băiatul este 

foarte îndrăgostit şi era în stare să-i aducă 

fetei şi luna de pe cer. În fiecare zi el îi 

dăruia din iubirea şi fericirea pe care o 

simţea când era alături de ea.  

           La un  moment dat el a primit un 

telefon şi a aflat ca fata a avut un accident 

în care şi-a pierdut vederea. A simţit ca i s-

a tăiat respiraţia, într-o 

fugă a ajuns la spital, a 

vorbit cu doctorii, iar 

ochii i  

s-au umplut de lacrimi. 

          În câteva zile fata 

şi-a revenit, dar vederea 

nu. Ea  stătea în pat când 

telefonul a sunat şi i  s-a 

propus o operaţie gratis 

pentru a-şi redobândi 

vederea. A onorat 

această propunere şi s-a 

dus la spital. A făcut 

operaţia şi în timp şi-a 

revenit. Nu îşi revenise 

bine fata şi a aflat cu 

stupoare că prietenul ei 

îşi pierduse şi el vederea. Fata şi-a revenit 

de tot, dar nu suporta că el este orb. L-a 

suportat câteva luni, dar la un moment dat 

l-a sunat şi i-a spus că nu mai poate să îl 

iubească de când e orb şi-ar dori să se 

despartă.  

          Băiatul, cutremurat, tremurând, i-a 

spus fetei să aibă grija de ochii lui şi că o 

iubeşte. El i-a închis telefonul, şi atunci ea 

a realizat că el a fost protagonistul şi omul 

care i-a redat ei  vederea, pierzând-o pe a 

lui, iubind-o şi mai mult după accident.  

         A fost de negăsit după ce a vorbit cu 

ea. 

 

Al-Ajeeli Abed, clasa a XII-a G 

Iubire şi durere 
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Despre bani şi fericire în zilele noastre 

           Se spune că banii nu 

aduc fericirea dar întreţin 

iubirea, şi mai bine plângi în 

BMW decât în tramvai. Banii 

în secolul în care trăim sunt pe 

primul plan, deoarece Omul 

şi-ar risca sănătatea pentru 

bani. Eu de mic am vrut să fac 

ceva ca pe viitor să pot avea 

un trai bun, deoarece îmi voi 

întemeia o familie şi nu vreau 

să se chinuie 
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           Vorbind  despre mine... sunt un băiat căruia îi place să se distreze, să iasă cu băieţii şi multe 

altele, deoarece sunt atracţiile vieţii, dar pe lângă asta, sunt instructor de dans sportiv şi am cinci grupe 

de copii, pot spune că pentru vârsta mea câştig foarte bine, dar nici nu ştiu cât voi mai rezista astfel, 

deoarece timpul nu îmi permite să fac prea multe fiindcă în fiecare zi vin la şcoală, merg şi la sală şi 

predau şi dans la copii, zi de zi lucrez până la epuizare. 

          De  mic am fost preocupat de  muncă, când prietenii mei  

ieşeau pe afară la joacă  eu mergeam la antrenament ştiind că 

asta va fi meseria mea. Şi îi mulţumesc mamei că a tras de 

mine  şi m-a ţinut să fac orice sport. Eu recunosc sunt genul de 

persoană care ar face orice pentru bani (sau aproape orice) şi nu 

cred că sunt singurul, deoarece banul în ziua de azi are cea mai 

mare putere. Sunt genul de persoană care mă zbat, nu îmi place 

să stau, îmi place să ajut, să încerc să fac mult mai multe, 

mereu îmi doresc ceva mai mult de la viaţă. Cel mai greu este 

să lucrezi cu omul. 

          În ziua de azi, ca să poţi să fii om şi să te integrezi printre ceilalţi trebuie să ai 

cunoştinţele minime şi o poziţie materială destul de bună. În ziua de azi sunt diferenţe 

mari între oamenii bogaţi şi cei săraci. Faptul că uneori ne întâlnim o bucată de drum, face 

să iasă în evidenţă discrepanţa. 

         Noi, oamenii, suntem conduşi de bani, suntem dispuşi să facem absolut orice pentru 

a avea un trai mai bun, indiferent că ne place sau nu ceea ce facem. Eu la vârsta de 17 ani 

pot spune că sunt suprasolicitat, sunt instructor de dans la copii şi am 5 grupe de dans. Alţi 

copii de vârsta mea stau prin oraş, se plimbă şi se distrează, dar eu mi-am propus să fac 

ceva important în viaţă, să valorez ceva şi totodată să câştig nişte bani. Dar pentru mine 

este un efort prea mare.  
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         Ca să trăieşti ca un rege 

trebuie să munceşti ca un sclav. 

Nu mă plâng de ceea ce fac 

pentru că mulţi adolescenţi  de 

vârsta mea şi-ar dori să fie în 

locul meu. Am muncit enorm să 

obţin pregătirea necesară de a-i 

putea antrena pe alţii. În ziua de 

azi nu mai contează ce crezi sau 

ce vrei, în ziua de azi nu te mai 

obligă nimeni să faci ceva 

anume, dacă vrei să faci, bine, 

dacă nu, nu, aşa este acum. 

          Eu nu aş fi ajuns să fac 

ceea ce fac acum dacă nu ar fi 

fost părinţii mei să mă susţină şi 

să tragă de mine din toate 

punctele de vedere. Educaţia 

pleacă în primul rând de la 

părinţi. 

        Să trecem mai departe la 

subiectul iubire (dragoste). În 

ziua de azi nu mai există 

demnitate şi respectul faţă de o 

fată care este domnişoară. Toate 

fetele din generaţia mea au luat-

o razna din toate punctele de 

vedere, nu mai găseşti fete cum 

erau înainte pe vremea când 

trebuia să ieşi de mai multe ori 

cu acea fată şi trebuia să o 

cucereşti din toate punctele de 

vedere ca să poţi ajunge cu ea în 

pat.  
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         Acum  este cu totul şi cu totul diferit, au ajuns fetele să tragă de baieţi, fetele nu mai sunt 

fete, au început să vorbească foarte urât, nu mai au pic de respect, de bun simţ sau de 

demnitate. De asta au ajuns să fie foarte dispreţuite. Au ajuns să facă orice pentru a ieşi în 

evidenţă cu orice lucru, indiferent că este prost sau bun. Lumea în care trăim este o lume într-o 

schimbare totală în rău, mai ales la capitolul morală.  Dezamăgit de generaţia mea, mă întorc la 

munca mea. Pasiunea dansului, din care pot şi câştiga. Nu atât cât să cumpăr fericirea, căci nu 

se poate, dar dacă nu ai bani, nu ai nici fete. Contează mai puţin ideile tale, felul în care te 

porţi, bunul simţ. Banii contează. La ce maşină ai, ce cluburi îţi permiţi… Pe cât de uşor o fată 

vine spre tine, pe atât de repede pleacă, orientându-se după puterea de cumpărare a celui care 

nici nu mai depune efort. Are bani, fetele vin. 

Constantin Mihai,  clasa a XI-a E 

21 
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Ce este fericirea pentru mine? 

         Chiar așa, ce este fericirea pentru mine? Ei bine, de multe ori m-am gândit la asta și am găsit o 

mulțime de explicații și definiții; chiar îmi întrebam prietenii ce înseamnă cuvântul ''fericire'', dar un 

răspuns la această întrebare nu cred că poate da cineva, deși câte ceva am putea spune despre ce 

simțim, gândim sau vizualizăm cu toții. 
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Fericirea este de fapt iubire, bunătate, frumusețe, 

puritate, naivitate și credință! 

         Tot ce am spus mai sus 

este ceea ce simt, ce cred eu 

despre fericire și ce înseamnă 

ea pentru mine! 

          Fericirea pentru mine se rezumă la ceea ce fac, la ceea ce 

obțin și la modul în care privim fericirea, iar eu cred că ea este de 

mai multe feluri; chiar dacă mulți mă contrazic, eu simt că fericirea 

o găsim în mai multe variante, situații, trăiri, simțiri care au la bază 

iubirea. De exemplu, când sunt îndrăgostită, sentimentul mă face să 

mă simt fericită, când fac sport și reușesc ceea ce mi-am propus, 

radiez de fericire, sunt mai multe cazuri în care simt fericirea. 

Pentru mine fericirea vine din mai multe direcții, fericirea nu este 

un sentiment pe care îl regăsesc doar într-un anume moment sau 

într-o anume activitate, fericirea mea vine din mai multe momente, 

important este să simt, să mă bucur și să savurez aceste momente 

atunci când le întâlnesc, nu mereu mi se întâmplă asta, de aceea 

profit din plin. Ai să râzi, dar pentru mine fericirea mai este și acea 

bucată de ciocolată mâncată pe nerăsuflate, poveștile cu cea mai 

bună prietenă până dimineața etc. 

Andreea Mihăilă, clasa a IX-a G 
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Realitatea este elementul în care 

trăim. Aceasta este percepută de fiecare 

om în funcție de situația pe care o deține. 

Unii sunt mulțumiți de propria realitate, 

aceștia având tot ceea ce își doresc, fiind 

împliniți atât material, cât și spiritual. Cei 

săraci și plini de neajunsuri consideră 

realitatea ca fiind tristă.  

Idealurile sunt punctele pe care 

orice om își dorește să le atingă, însă 

pentru asta trebuie să muncești foarte mult. 

Există și oameni care tind să creadă că pot 

obține orice își doresc fără pic de sudoare, 

însă satisfacția pentru lucrurile primite fără 

efort este nesemnificativă față de lucrurile 

obținute prin muncă și dăruire.  

Idealurile sunt cele ce mențin 

realitatea vie, acestea dându-ne motive de 

a merge mai departe, de a munci pentru 

ceea ce vrem să obținem. Fără idealuri, 

realitatea ar fi banală, viețile tuturor ar fi 

roz, nu ar fi rău, dar nu ar exista motivația 

necesară pentru a merge mai departe, 

pentru a lupta să-ți atingi scopurile în 

viață. Totul ar veni de la sine.  

Realitatea și idealurile se află în 

                                       Ambiţia- 

           adevăratul ideal pentru schimbarea realităţii 

Roşoga Ruxandra Amelia, clasa a-XII-aG  
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interdependență; prin prisma idealurilor 

personale și a muncii pentru îndeplinirea 

acestora, realitatea este una frumoasă, 

plină de împliniri.  

Mi s-a povestit de curând ceva care 

m-a făcut să mă gândesc mai mult la 

propriile idealuri şi la faptul că realitatea 

poate fi schimbată cu ajutorul ambiţiei. Mi 

s-a arătat că ambiţia este lucrul ce poate 

schimba totul. Este vorba despre un simplu 

băiat, ce era capabil de mult mai mult 

decȃt arăta, dar era leneş şi trecea clasa la 

limită, mereu. Nota cinci domina carnetul 

său de note. La începutul clasei a 

douăsprezecea, acesta a pus piciorul în 

prag. A realizat că urmează examenul ce îi 

poate schimba viaţa, bacalaureatul. A avut 

o discuţie cu părinţii lui, împărtăşind cu 

aceştia sentimente de auto-stimulare, de 

motivaţie pentru propriul său viitor. Avea 

de trecut peste un examen foarte greu, 

susţinând bacalaureatul la limba română, 

matamatică, biologie. A început meditaţiile 

la toate cele trei materii. Ambiţia băiatului 

i-a uimit pe părinţi, prieteni, chiar şi 

profesori. Era considerat un copil de nivel 

mediu, ce putea mai mult, dar nu voia; 

profesorii au rămas uimiţi de cunoştinţele 

pe care acesta le acumula pas cu pas şi de 

participarea lui la orele de curs, care 

devenise din ce în ce mai frecventă. Zilele 

au intrat repede în sac, iar examenul de 

bacalaureat a venit. În urma rezultatelor pe 

care acest băiat le-a obţinut, mi s-a 

clarificat faptul că idealurile pe care ţi le 

fixezi în viaţă sunt cele care îţi schimbă 
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viitorul. A obţinut următoarele note: 7.80 

la matematică, 9.40 la biologie şi 8.90 la 

limba română. Şi-a atins idealurile, astfel 

şi-a schimbat propria realitate. În prezent, 

acest băiat studiază la două facultăţi bune, 

în Bucureşti: Facultatea de Drept şi 

Facultatea de Ştiinte Politice.  

O altă situaţie este cea a unei 

prietene, care şi-a propus să ajungă departe 

în cadrul sportului pe care aceasta îl 

considera ca pe un stil de viaţă. Nu se 

poate despărţi de baschet, şi în ciuda 

greutăţii pe care aceasta o avea, ce îi crea 

probleme când trebuia să alerge, şi-a 

propus să ajungă în lotul naţional. După o 

perioadă destul de lungă în care 

alimentaţia ei devenise bogată în fructe şi 

legume, iar fast food-ul a fost total exclus, 

după câteva luni de muncă intensă, mese 

fixe şi odihnă, Alexandra slăbise astfel 

încât să ajungă la greutatea ideală pentru 

înălţimea pe care o avea. Alergarea de 

rezistenţă nu îi mai punea probleme, iar 

viteza a fost îmbunătăţită considerabil. 

Muncind din greu, aceasta şi-a perfecţionat  

de asemenea şi stilul de joc. Antrenorii de 

la marile cluburi ale ţării o urmăreau din ce 

în ce mai des. Odată cu sosirea 

convocărilor la echipa naţională, 

antrenoarea a avut parte de o mare 

surpriză. Printre fetele ce erau convocate 

regulat, apăruse o nouă convocare, cea a 

Alexandrei. Ambiţia fetei i-a uimit pe toţi 

apropiaţii acesteia. Lotul naţional te ajută 

în configurarea unui viitor, îţi conferă o 

bună imagine şi o posibilitate mai mare de 

a ajunge peste hotare. În urma multiplelor 

convocări la lotul naţional, Alexandra a 

jucat alături de echipa României în cadrul 

a trei campionate europene, iar anul trecut 

a avut ocazia de a reprezenta ţara la un 

campionat mondial. Aceasta a participat la 

campionatul mondial de streetball. După 

acest campionat mondial, a primit oferte 

de la diferite echipe de peste hotare, însă 

nu a vrut să-şi părăsească ţara. A ajuns 

titulară la cea mai bună echipă a României, 

este apreciată de toţi antrenorii, iar ambiţia 

ei este cunoscută de majoritatea oamenilor 

din lumea baschetului. Mi s-a dovedit din 

nou faptul că prin muncă idealurile pot fi 

atinse, iar realitatea este schimbată în 

momentul în care propriul ideal a fost 

împlinit.  Acum Alexandra are o viaţă 

minunată, fiind foarte bună în ceea ce face. 

Se descurcă din banii câştigaţi de ea însăși, 

părinţii mândrindu-se cu ea mereu.  

Astfel, fiecare dintre noi ne aflăm 

între realitate şi ideal, Puterea de muncă şi 

Ambiția fiind principalele calități care pot 

demonstra faptul că idealurile pot fi 

realizate. Toţi suntem egali şi avem 

această putere de a lupta pentru a ajunge 

unde ne dorim. Totul ţine de noi, de modul 

de a percepe lucrurile din jur, dar mai ales 

de munca pe care suntem dispuși să o 

depunem pentru a ne îndeplini visele. 

Realitatea este de cele mai multe ori dură, 

însă noi nu trebuie să lăsăm armele jos, ci 

trebuie să mergem înainte, cu capul sus.  

Idealurile se află în interdependență 

cu realitatea, deoarece numai luptând 

pentru idealuri îţi poţi transforma realitatea 

astfel încât aceasta să fie pe placul tău. 

Ambiția este primordială în realizarea 

idealurilor. Nu te opri din luptă, ambiţia îţi 

va schimba cu siguranţă realitatea în ceea 

ce tu îţi doreşti cu adevărat! 
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    Perioada comunistă în România a 

început la 23 august  1944 și s-a 

încheiat cu Revoluția din 21-22 

decembrie 1989. Acești 45 de ani de 

dictatură așa-zis proletară au distrus 

elita intelectuală și morală a țării și 

aproape au reușit să desființeze statul 

românesc tradițional. 

    Comunismul este o doctrină 

politică importată din Rusia de 

către activiști, în marea lor 

majoritate străini de poporul 

român. Sub lozinca egalității, 

ei au naționalizat industria și 

agricultura, au confiscat case, 

terenuri, vite și utilaje de la 

orășenii și țăranii care le 

agonisiseră prin munca 

stăruitoare a câtorva generații. 

Toți cei care s-au împotrivit pe 

față au fost condamnați la ani 

grei de închisoare, cu regim de 

exterminare sau, în unele 

cazuri, au fost condamnați 

România în perioada comunistă 
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direct la moarte. Câțiva, prin puterea credinței 

în Dumnezeu și datorită unei extraordinare tării 

morale, au supraviețuit, în ciuda condițiilor 

inumane și incredibil de dure din închisoare. 

    Însă și pentru cei din libertate, țara era o 

mare închisoare; oamenii erau supravegheați, 

iar securiștii erau infiltrați peste tot. În prima 

decadă a perioadei comuniste orice reclamație, 

chiar lipsită de dovezi, ducea la condamnarea 

celui "turnat". În afară de membrii activi de 

partid, peste toți cetățenii români domnea 

teroarea. A fost o perioadă în care oportuniștii 

cei mai lipsiți de scrupule  au parvenit și s-au 

îmbogățit. 

  Treptat, oamenii care nu renunțaseră la 

moralitate și intelectualii care nu fuseseră 

închiși au dezvoltat o rezistență pasivă, 

ascunsă de ochii autorităților. Au început să 

apară cărți în care, împotriva cenzurii, se 

făceau aluzii la nedreptățile suferite; de 

asemenea, circulau foarte multe bancuri 

datorate capacității noastre de a face "haz de 

necaz". 

    Câteva personalități exemplare, precum 
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preoții Ilie Lăcătușu, Ilarion V. Felea, Adrian 

Făgeteanu, Iustin Pârvu, alături de mirenii 

Valeriu Gafencu, Ion Ianolide, Virgil Maxim, 

au întreținut vie demnitatea românilor, unii din 

ei chiar cu prețul vieții. 

    Momentul Revoluției a fost resimțit de toți 

românii ca o eliberare. Au ieșit la iveală atunci 

dragostea de libertate, curajul și credința în 

Dumnezeu, ascunse și înăbușite 

de către autorități. 

    Chiar dacă auzim acum voci 

care regretă perioada comunistă, 

aducând ca argumente anumite avantaje 

materiale, pentru cei care cunosc adevărata 

istorie, a terorii și nedreptăților regimului 

comunist, nu există nicio părere de rău legată 

de încheierea acestei perioade. 

"Un neam nu este învins atunci când forțe din 

afara lui îl strivesc; un neam e învins atunci 

când, renunțând la afirmarea demnității lui, se 
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consideră el, în forul lui intim, învins. Or, 

rezistența împotriva comunismului, 

împotrivirea aceasta fără speranță, împotrivirea 

aceasta fără șanse, semnifică atât afirmarea 

acestei demnități, cât și refuzul lăuntric al 

capitulării." (Viorel Gheorghiță) 

 

În timpul comunismului, lumea era 

supravegheată mereu, iar din cauza fricii pe 

care securiștii o băgaseră în oameni, cei mai 

mulți se supuneau regimului, sau pur și simplu 

le era teamă să acționeze. De exemplu, dacă 

cineva vorbea de rău regimul, se făcea gol în 

jurul său deoarece celor de față le era frică să 

nu fie acuzați că au fost martori și nu au venit 

să denunțe pe cel cu pricina. Partidul trebuia 

ridicat în slăvi, iar cei ce se 

împotriveau aveau foarte mult 

de suferit. De pildă, mult 

iubitul "Nea Mărin" al oltenilor 

și de fapt al tuturor românilor, 

acest actor extraordinar, bătea 

apropouri în comediile sale de 

genul: "Prostul din capul 

satului" (toată lumea înţelegea 

trimiterea la "prostul din capul 

STATULUI"). Din această 

cauză a avut mult de suferit; 

fiind iradiat de securiști a 

sfârșit murind de cancer. 

    Astăzi suntem în extrema 

cealaltă, poți spune orice, că 

oricum nu te bagă nimeni în 

seamă. Ca în orice caz, desigur, 

sunt și excepții. Dacă vorbești despre teme care 

supără prea tare sistemul, ești imediat 

penalizat. 

    Toate lucrurile se leagă între ele și astăzi, ca 

odininioară, omul este tot rob, doar că este 

stăpânit mai subtil decât înainte; astfel, în 

multe cazuri, nu realizează ca este stăpânit și 

supravegheat din ce în ce mai amănunțit și are 

impresia că este liber. Acest lucru se datorează 

în special mass-mediei care distrage lumea de 

la realitate. La televizor sunt prezentate numai 

lucruri banale care au menirea să inducă 

oamenii în eroare și să-i umple cu tot felul de 

informații nefolositoare. De asemenea, tinerii 

din ziua de azi au drept modele niște nonvalori, 

niște nulități, nemaifiind îndrumați spre lucruri 

cu adevărat folositoare. Mass-media 

manipulează lumea care este din ce în ce mai 

neinformată; astfel, privarea de libertate a 

îmbrăcat forme mult mai subtile, greu de 

observat, și nu se mai face cu forța, ci prin 

intermediul tehnologiilor. Pe lângă faptul că 

televizorul transmite privitorilor numai prostii, 

are și urmări medicale: emite radiații 

cancerigene, iar atunci când telespectatorul se 

uită la televizor, emisfera stângă a creierului 

amorțește, creierul intrând într-o stare de 

pasivitate, astfel fiind "hipnotizat". 

    În timpul comunismului și în școli era o 

lipsă totală de libertate, elevii nu aveau voie 

să-și exprime punctele de vedere, cei care erau 

împotriva regimului erau dați afară, iar pe 

pereți, icoanele erau înlocuite de portretul lui 

Ceaușescu. Nici în ziua de azi, copiii nu prea 

sunt lăsați să își exprime punctele de vedere, 

iar dacă cineva o face, intră în conflict cu 

cadrele didactice. 

    De asemenea, revistele din acea vreme erau 

cenzurate și nu conțineau decât articole care 

ridicau în slăvi regimul. În general, "lingăii" o 

duceau cel mai bine și erau lipsiți de probleme. 

Cei care "îndrăzneau" să scrie împotriva 

partidului erau imediat anihilați. Și astăzi, 

multă lume se teme să vorbească despre 
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această parte din istoria României. Istoricii nu 

au curajul să își exprime un punct de vedere în 

privința unor teme mai delicate și se fofilează, 

evitând să dea un răspuns concret. Puține 

publicații mai fac excepții, și anume, revistele 

"Familia ortodoxă", "Atitudini", "Rost" și încă 

câteva, însă nu sunt promovate din cauza 

faptului că adevărul întotdeauna a deranjat, iar 

multe din ele cad pradă falimentului. 

    Nici în casa ta nu puteai fi în siguranță 

deoarece unii oameni, pentru a-și păstra 

libertatea, își denunțau chiar propriile rude. Pe 

lȃngă acest fapt, casele erau supravegheate și 

de cei din sistem, fapt ce se întȃmplă şi  în 

perioada contemporană. Pe lângă faptul că 

discuţiile sunt interceptate și ascultate, prin 

intermediul noilor tehnologii, oamenii sunt 

urmăriți peste tot. De exemplu, un telefon 

mobil poate înregistra ceea ce se întâmplă în 

jurul persoanei cu pricina chiar și când acesta 

este închis. 

    Oamenii cinstiți erau chinuiți şi obligați să 

trăiască în condiții mizere, având rație fixă la 

alimente. Magazinele 

erau goale, lumea 

fiind nevoită să 

îndure foamea, în 

timp ce susţinătorii 

regimului o duceau 

foarte bine și aveau 

de toate. Mătușa mea 

avea o colegă care 

era fiică de securist și 

care, având totul de-a 

gata, pur și simplu nu 

putea să creadă când 

ceilalți colegi îi 

spuneau în ce condiții 

trăiesc ei. Astazi, 

lumea are de toate, 

însă lipsurile 

materiale s-au 

înlocuit cu cele 

spirituale. Societatea 

de consum cumpără 

și risipește în prostie, 

fără să se gândească 

la consecințe. 

    Aceste lucruri se întamplă și în ziua de 

astăzi din cauza faptului că lumea a rămas cu 

traume, iar la conducere sunt urmașii 

comuniştilor, astfel ideologia de azi o continuă 

pe cea comunistă, dar cu mijloace mult mai 

eficiente. 

    Personalitățile exemplare care au suferit din 

cauza comuniștilor și-au iertat proprii călăi 

(asta ne spune multe despre ei), care îi 

condamnaseră din cauza faptului că aceștia au 

prețuit idealurile mai mult decât propria viață 

și nu au acceptat să facă compromisuri.

Grăjdan Teodor, clasa a-XI-aE 
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 În acest sens  am prevăzut 5 tipuri de activităţi: 

1.         -Voluntariat: implicarea acestor copii în acţiuni de voluntariat la case de bătrâni şi de copii, alături de 
reprezentanţi ai Crucii Roşii; activităţi în aer liber, pentru promovarea Crucii Roşii; instruire prim ajutor;  
organizarea unui pom de Crăciun pentru aceşti copii în cadrul centrului de documentare şi informare; 
        -Activităţi sportive: organizarea de jocuri sportive de baschet, volei, fotbal pentru aceşti elevi, alături de 
echipele şcolii noastre formate din elevii de la clasele cu profil sportiv; 
        - Activităţi de comunicare şi consiliere: întâlniri cu psihologi, specialişti în comunicare şi consiliere, 
profesori de limbi străine, specialişti în resurse umane în vederea consilierii elevilor implicaţi în proiect;  
        -Activităţi cultural artistice: ateliere de lucru şi vizite la muzee;  participarea la spectacole de teatru; 
vizionări de filme; participări la expoziţii, târguri de carte, dezbateri  în cadrul centrului de documentare şi 
informare din şcoala noastră cu oameni de cultură; 
        -Activităţi practice şi creative:  activităţi practice în cadrul atelierelor de zidărie, gips-carton şi finisaje, 

urmărindu-se dezvoltarea abilităţilor practice şi punerea corectă în operă a materialelor moderne asigurate de 

partenerii noştri; vizite la fabrica de ciment Holcim, fabrica de gips-carton Siniat, în scopul conştientizării 

importanţei  siguranţei la locul de muncă şi lucrului în echipă, înţelegerii organizării liniilor de producţie din 

cadrul fabricilor;  la amenajarea grădinii din curtea şcolii vor participa toţi elevii implicaţi în proiect ce vor 

planta flori şi copaci sub îndrumarea unui profesor de la Facultatea de Horticultură; ateliere creative: design 

vestimentar, tricotaje, ateliere de nutriţie şi culinare, ateliere de pictură. 

Atelierul creativ 
“Copii sunt educaţi prin comportamentul adulţilor” Carl Jung 

Proiectul  Îngeri păzitori se adresează unui număr de 60 de copii orfani de unul sau ambii părinţi, cu nevoi sociale, 

din familii numeroase. Scopul acestui proiect este integrarea socială, cu tot ceea ce implică acest aspect. 
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   Într-o zi de miercuri din luna decembrie, în centrul de documentare din şcoala nostră s-au 

întâlnit elevii implicaţi în proiectul „Îngeri păzitori” ce s-au înscris la secţiunea ateliere practice 

şi creative, cu aceleaşi hobbyuri: meşteritul, tricotatul şi croşetatul manual. 

   Doamna profesoară Ioana Zlătoianu a iniţiat atelierul creativ pentru a veni în întâmpinarea 

dorinţei elevilor  de a le arata bunicilor că nici ei nu sunt mai prejos, că pot crea lucruri moderne 

cu ustensilele pe care ele le cunosc. 

   Sub îndrumarea doamnei Ioana Abeaboeru, specialistă în realizarea produselor  handmade, 

cu migală elevii au realizat cu croşeta broşe şi cercei. După ce au învăţat toţi cei prezenţi în 

cadrul atelierului să realizeze lănţişorul cu croşeta, mâinile noastre dibace au pornit singure în 

căutarea variantelor caracteristice fiecăruia dintre noi, a stilului propriu.La atelier am folosit 

diferite materiale  în realizarea obiectelor decorative, şi anume: coşulete cu ghemuri, croşete, 

andrele, nasturi, mărgele şi paiete. A fost plăcut să-i învăţ pe elevi alături de doamna Ioana 

Abeaboeru şi de colegele mele cum se ţine croşeta, cum se face lănţişorul, cum se croşetează pe 

dos. În cadrul atelierului au predominat fetele, dar au participat şi băieţi – pe seama lor se distra 

mereu cineva, însă ei erau foarte serioşi, concentraţi, demni de toată lauda. Ei  au învăţat să coasă 

nasturi şi să decoreze broşe. Eleva Cristina Marinescu din clasa a IX a A, ceva mai 

experimentată decât ceilalţi elevi,  s-a axat pe tricotat  bentiţe, căciuli, fulare şi poşete.

Mărţişoare, broşe, cercei, coliere, brăţări, ca 

de altfel orice alt cadou migălit în acest fel, 

va fi întotdeauna unul de suflet şi durabil.                     

Ing. Ioana Zlătoianu 
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             Totul a început cu mulţi ani în urmă, 

ţinând cont, bineînţeles, de vârsta mea. Sunt 

un adolescent care mă apropii de vârsta 

majoratului, recunosc, cu mare nerăbdare. 

De mic am fost mai zvăpăiat, iar mama, ca 

să mă ajute să-mi consum energia, m-a dat la 

mai multe sporturi: înot, baschet, atletism, 

street dance... 

             Ani de zile  am fost pasionat de 

sporturile extreme, am distrus multe plăci  

de skateboard şi am avut  patru biciclete, 

spre disperarea mamei. Dar mi-a plăcut mult 

şi desenul şi tot pe mama am disperat-o când 

a primit reclamaţii de la toţi vecinii din bloc 

pentru că eu mi-am exprimat talentul pe 

pereţii blocului, iar ea a trebuit să îi 

revopsească. Eu sunt în continuare pasionat 

de desen şi se pare că sunt pe drumul cel 

Premiul meu: cursul de fotografie 
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bun, pentru că de curând am participat la un 

concurs al liceului şi din fericire  am obţinut 

locul al doilea cu desenul meu. Premiul 

oferit  a fost un curs de fotografie. 

              Am învăţat lucruri interesante şi noi 

pentru mine în cele patru săptămâni, în 

fiecare joi seara. Cursul m-a captivat  încă 

din prima zi, când am învăţat componentele 

unui aparat foto. Am aflat multe secrete ale 

fotografiei şi am realizat în acest curs că  o 

poză  nu este pur şi simplu doar o imagine, 

ci are o întreagă  istorie în spate. Am realizat 

că de fapt fotografia este doar lumină, dar 

trebuie  să ştii cum să o foloseşti şi pot ieşi  

adevărate opere de artă, bineînţeles şi cu 

puţin noroc. De altfel, cuvântul “fotografie” 

provine din limba greacă şi tradus 

literalmente înseamnă "a  picta cu lumina". 

Anul oficial al invenţiei fotografiei este 

1839. Ne-au fost prezentaţi mari fotografi ai 

lumii care au făcut istorie cu  pozele lor,  

unele chiar imposibile, mai ales că pe 

vremea aceea nu exista aparutura din 

prezent. Mulţi fotografi din trecut  se axau 

foarte mult pe  spirala lui Fibonnaci,  având 

un şablon. 

               Pentru mine a fost ca şi o călătorie 

plăcută în trecut, simţind parcă mirosul 

vremurilor apuse. Sunt convins că mă vor 

ajuta aceste cunoştinţe, pentru că sunt de 

părere că orice informaţie este binevenită. Şi 

poate cel mai mare câştig a fost că am 

interacţionat cu oameni care aveau o pasiune 

şi am legat noi prietenii. 

 

          Behrooz Răzvan, clasa a-XI-aF                                                               
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Experienţă artistică 

Concurs “Faţade urbane” 

Mă numesc 

Bacriţă Mădălina, sunt 

elevă la Coegiul Tehnic 

“Anghel Saligny”, şi aş 

dori să vă împărtăşesc 

experienţa pe care am 

trăit-o ca participant la 

concursul "Faţade 

urbane", coordonat de 

către doamna profesoară 

Ioana Zlătoianu. 
 

Bacriță Mădălina, clasa a XII-a D 
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Concursul s-a desfăşurat în 

două etape pe care participanții le-au 

parcurs. Mai întâi s-au ales cele mai 

bune lucrări, după care au fost expuse 

în cancelarie, unde au fost votate de 

către profesorii şcolii. Din fericire, 

lucrarea mea a primit cele mai multe 

voturi, fiind astfel desemnată 

câştigatoare a premiului întâi. 

Premiera concursului s-a desfăşurat ȋn 

incinta liceului "Anghel Saligny, unde 

au fost prezente şi cele două doamne 

directoare, doamna Rădoi  Maria şi 

doamna Buşe Manuela,  alături de 

elevii care au participat la concurs. 

Am fost premiaţi de către doamna 

coordonator cu instrumente pentru 

desen, iar premiul întâi a  constat în 

două cursuri gratuite, unul de desen şi 

unul de portret, la “Fundaţia Calea 

Victoriei”. 

Aici am avut o experienţă de 

neuitat: am învăţat lucruri noi despre 

arta portretului de la lectorul Maria 

Irina Bălan. 

Ȋn prima oră pe care am avut-

o  la cursul de portret am învăţat 

despre  "noţiuni de bază despre desen 

şi caracteristicile unui 

portret  din  profil şi semiprofil". 

Doamna profesoară  Maria Irina 

Bălan a avut foarte multă răbdare cu 

mine şi cu oamenii de la curs. Ne-a 

explicat şi ne-a arătat fiecăruia în 

parte cum să ţinem cărbunele şi cum 

trebuie să stăm ca să avem mereu 

aceeaşi perspectivă asupra obiectului 

pe care dorim să-l desenăm, cum să 

măsurăm ca să  putem reda pe foaia 

de desen portretul dorit. La cursul de 

portret am întâlnit oameni talentaţi şi 

sensibili. Oameni cu experinţe de 

viaţă diferite şi cu vârste diverse, dar 

toţi având în comun aceeaşi pasiune 

pentru artă. Cu ajutorul 

doamnei  profesoare am reuşit să 

ducem la bun sfârşit portretele lui 

Adonis si al lui Venus. După cum 

vedeţi, acestea sunt primele 

noastre  portrete pe care am reuşit să 

le facem în prima oră de curs.  
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        În a doua oră, tema pe care 

a trebuit să o respectăm a fost 

"Portret în culoare", unde a 

trebuit să ne alegem un portret 

din creaţia unor diferiţi artişti, 

pe care să-l transpunem pe un 

carton mare. Mai întâi,  toţi am 

făcut schiţa, după care, la 

sugestia doamnei profesoare de 

portret, a trebuit să adăugăm 

culoare. Dânsa ne-a explicat 

despre îmbinarea culorilor 

şi  cromatică, precum şi despre 

modul în care trebuie să 

le  folosim ca  să putem reda 

expresivitate portretului nostru. 

De asemenea, dumneaei ne-a 

ajutat foarte mult cu informaţii 

şi îndrumări, pentru a  ne 

apropia şi mai mult de portretul 

dorit. Eu am ales-o pe Frida 

Kahlo, una dintre pictoriţele 

mele preferate. 

  

        În a treia oră, ultima din 

păcate, tema pe care am 

abordat-o a fost "Compoziţie cu 

portret", unde a trebuit să 

decupăm diferite forme 

geometrice din ziare, cartoane 

colorate, şi să ne “jucăm” cu 

diversitatea tehnicilor pe care 

le-am acumulat pe 

parcursul  cursului de portret, 

desen, pictură şi colaj.  

 

       Cu ajutorul doamnei 

profesoare  Maria Irina 

Bălan  am reuşit să îmbin toate 

cele trei elemente într-o singură 

lucrare. Am învăţat tehnici noi, 

despre care nu ştiam. Am 

învăţat lucruri diferite, am 

acumulat informaţii, şi, chiar 

dacă am dispus doar de trei ore, 

aceastea au dus la 

îmbunătăţirea  tehnicii mele, la 

o nouă perspectivă asupra artei 

portretului. 
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De asemenea, am mai participat la cursul de 

desen ale doamnei profesoare Teodora 

Vărzaru, de la  care am acumulat informaţii 

despre arta desenului.  

Prima oră pe care am avut-o   a fost 

incredibilă, deoarece am fost surprinsă de 

diversitatea de vârste şi ocupaţii pe care 

oamenii din grupa de desen  le aveau. M-a 

bucurat faptul că oamenii încă acordă 

atenţie la ceea ce le place şi că nu şi-au 

pierdut identitatea  în mulţimea 

preocupată  mai mult de partea materială decât 

de  cea spirituală. 

Prima oră de desen a fost despre "bazele 

desenului", unde, cu ajutorul doamnei 

profesoare, am desluşit  cum să încadrez o 

imagine pe foaia de desen. Cum se începe o natură 

statică şi ce  înseamnă compoziţie, care sunt regulile 

ei că să  poată indica dacă o lucrare este bună sau nu. Am 

învăţat cum să măsor şi cum să-mi coordonez simţul 

vizual mână-ochi. Am mai aflat cât de preţioasă este 

forţa liniei, ce inseamnă linia modulată şi cum 

poate să mă ajute să redau expresivitate 

desenului. 

În a doua oră desen am aflat de la doamna Teodora Vărzaru cum să redau pe aceeaşi 

natură statică umbrele. Am învăţat despre haşuri şi cum trebuie să le folosesc corect, despre 

tipuri de contrast, despre degrade-uri fine şi tonuri subtile.  

În a treia oră, doamna profesoară ne-a invitat să pătrudem în lumea  marilor  artişti ai 

lumii, şi cu ajutorul unor fragmente  să ne inspirăm din desenele lui Da Vinci, Renoir, Rodin, 

Picasso, Van Gogh. Ne-a făcut să înţelegem diferenţele  dintre desenul caracteristic picturii, 

cel al graficii, desenul de arhitectură sau cel al sculptorilor. 

În   timpul celei de-a patra ore, ultima, ne-am folosit de informaţiile acumulate în cele 

trei ore şi am încercat să  facem schiţe după corpul uman, adică crochiuri. Mi s-a dezvoltat 

simţul artistic şi acum am încrederea că pot concepe o lucrare mai bună având toate tehnicile 

necesare învățate la acest curs al lectorului Teodora Vărzaru. 

Îi mulţumesc foarte mult "Fundaţiei Calea Victoriei" pentru cursurile gratuite 

acordate, pentru ajutorul pe care mi l-a oferit în scopul dezvoltării laturii mele artistice. Îi sunt 

recunoscătoare doamnei Ioana Zlătoianu din Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" pentru că m-a 

ajutat şi m-a susţinut  să ajung la această minunată fundaţie, unde am întâlnit oameni care vor 

să mă ajute  şi mai departe  ca  să-mi dezvolt şi mai mult simţul artistic şi să merg pe  acest 

drum al artei. Le mulțumesc celor două doamne minunate Teodora Vărzaru şi Maria Irina 

Bălan pentru tot sprijinul acordat pe parcusul orelor de desen şi de portret şi pentru toate 

îndrumările, informaţiile preţioase acumulate. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot! 
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           Proiectul se adresează elevilor din 

învaţământul liceal, filiera teoretică, 

profilul real, şi filiera tehnologică, din 

regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov şi 

Sud-Muntenia (elevi din clasele  terminale 

şi, în principal,  a-XII-a). Grupul ţintă al 

proiectului, 3600 elevi, a fost selectat din 

30 de licee, printre care se numără şi liceul 

nostru, respectiv, Colegiul Tehnic ,,Anghel 

Saligny”. 

        Scopul principal al proiectului este 

creşterea ratei de tranziţie către nivelurile 

superioare de educaţie. Elevii vor avea 

posibilitatea să se pregătească suplimentar 

şi gratuit pentru bacalaureat, accesând o 

platformă, crescând astfel posibilitatea 

promovării bacalaureatului şi implicit 

şansele ca absolvenţii să pătrundă ca 

studenţi pe băncile facultăţilor tehnice. 

        Proiectul generează efecte pe termen 

CSAPCS Competenţe ştiințifice şi abilităţi practice pentru o carieră de succes 
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lung, oferă servicii de consiliere tinerilor în 

ce priveşte drumul lor în viaţă, crescând 

calitatea procesului educaţional 

preuniversitar şi universitar. Elevii vor fi 

îndrumaţi şi instruiţi către viitoarea lor 

carieră profesională, proiectul contribuind 

la obiectivul general al POSDRU prin 

corelarea educaţiei şi învăţării pe tot 

parcursul vieţii cu piaţa muncii.   

        Şi elevii noştri, iată, beneficiază de  o 

platformă cu conţinut educaţional în format 

digital, audio şi video, şi de o suită de teste 

on-line pentru disciplinele de bacalaureat. 

Se adaugă o secţiune de întrebări şi 

răspunsuri, unde elevii pot dialoga cu 

formatorii implicaţi în proiect. Vor avea 

loc vizite de studiu la universităţi tehnice, 

îmbunătăţindu-se percepţia noilor generaţii 

cu privire la mediul universitar tehnic, în 

cădere din anii '90. 

Universitatea Politehnică din Bucureşti în 

calitate de beneficiar, în parteneriat cu 

Inspectoratul Judeţean Prahova şi cu 

Alianţa Colegiilor Centenare, au realizat 

selecţia celor 30 de unităţi şcolare după 

criterii strict precizate în proiect. 

        Proiectul a fost inaugurat şi în 

colegiul nostru, participând şi managerul 

proiectului Ecaterina Andronescu, alături 

de d-na director ing. Rădoi Maria care 

coordonează implementarea proiectului în 

colegiul nostru. Elevii au primit cu 

încredere informaţiile şi s-au grăbit să 

profite de această oprtunitate, imaginile 

fiind concludente în acest sens.

 
Prof. Ştefan Marinela 
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Pasiunea mea  

  În primul meu meci am jucat 

împotriva echipei „Viitorul”,  unde 

am debutat cu o victorie.  În acest 

meci am marcat 24 de puncte pentru 

echipa mea, câştigȃnd cu scorul de 

68 la 34. Marcant pentru viitorul 

meu şi mai ales pentru sinele meu, 

pentru încrederea pe care am 

căpătat-o în mine. 

          După acest meci am început 

să mă antrenez din ce în ce mai mult 

şi am crescut în performanţă. După 

multe antrenamente şi concentrare, 

mi s-au dezvoltat tehnicile obişnuite 

de ochire, pasare şi driblare. Cel mai 

greu mi s-a părut aruncarea la coş pe 

doi paşi, dar până la urmă am 

învăţat-o. 

        Pasiunea mea este 

baschetul. Practic acest sport 

de aproape cinci ani, de la 

vârsta de 13 ani, de când am 

început baschetul la echipa 

Steaua.  

 Baschetul este un 

sport frumos, care se joacă 

în cinci oameni plus rezerve; 

în acest sport ai nevoie de 

spirit de echipă, de 

sacrificiu, inteligenţă şi 

rezistenţă nervoasă. Şi acum 

îmi aduc aminte când am 

intrat în sală şi am făcut 

cunoştinţă cu actualii mei 

colegi de echipă; a fost o 

amintire foarte plăcută. Mi-a 

fost greu la început până m-

am obişnuit cu echipa, cu 

doamna antrenoare, cu 

tactica şi tehnica.  
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          În acest sport mingea poate fi pasată, 

arunctă, lovită, rostogolită, driblată în orice 

direcţie. Poţi să îţi păcăleşti uşor adversarul, şi 

pentru asta se folosesc fentele. 

 Un joc de baschet are loc între două 

echipe a câte cinci jucători pe teren fiecare. 

Scopul fiecărei echipe este să introducă mingea 

în coşul adversarilor şi să încerce să împiedice  

cealaltă echipă să înscrie.  

 Echipa care înscrie cele mai multe 

puncte la terminarea timpului de joc va fi 

învingătoarea jocului respectiv.  Un meci de 

baschet are 60 de minute şi 4 reprize, fiecare 

repriză durând câte 15 minute. Aceste minute te 

marchează, te fac să trăieşti la maxim, să dai ce 

ai mai bun în tine şi dacă ai ieşit învingător, 

bucuria pe care o simţi este incomparabilă, te 

face să trăieşti acolo sus pe culmi… 

          După fiecare meci mergeam 

la un suc cu echipa şi aşa am ajuns 

să mă împrietenesc cu coechipierii, 

să ne cunoaştem mai bine. 

Baschetul m-a ajutat  să socializez 

mai eficient. 

 Echipa mea preferată este 

„Miami Heats” unde joacă Lebron 

James, care este idolul meu de 

când am început să practic 

baschetul. Alţi jucători  care îmi 

mai plac sunt Kobe Bryant, 

Michael Jordan, Shaquille O’Neal 

şi Ghiţă Mureşan. 

 Baschetul este unul dintre 

cele mai răspândite sporturi de 

echipă din lume, se caracterizează 

prin fineţe, precizie şi aruncările 

fantastice. 
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            Pentru început să vă spun de ce iubesc acest sport. Într-o zi de vară, eu şi cu fratele 

meu am hotărât să ieşim afară cu mingea de fotbal; deodată, un om s-a oprit, m-a admirat cum 

lovesc mingea şi apoi, din greşeală, mingea a ajuns la el.  În acel moment m-am speriat şi în 

loc să îmi dea mingea mi-a dat un bilet, pe care eu, la vârsta de şase ani, nu ştiam să-l citesc, 

aşa că l-am rugat pe fratele meu să-l citească. După un timp mi-am recăpătat mingea şi am 

aflat ce scria pe bilet. Era o invitație pentru a practica fotbal. 

            După şapte zile, mama m-a întrebat dacă vreau să fac un sport, şi în următoarea clipă 

am spus din inimă DA, ca şi când eram o mireasă. Anii care au trecut mi-au adus şi medaliile 

pe care le dăruiesc familiei. Din  ziua în care am spus „da”, mi-am impus o poruncă pe care 

încerc să o respect tot timpul. 

            La vârsta de 6 ani am 

avut primul meci oficial.  

Deși nu știam prea multe, 

încercam să nu dezamăgesc. 

După un an și jumătate am 

avut prima ofertă de la un 

club la care sunt și în 

prezent.  

După ce am progresat cu 

lovirea mingiei am fost 

avansat la un an mai mare 

Fotbalul, o iubire nesfârşită    

Matei Silvian, clasa a IX-a G 
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Cum să dai cu capul  Cum  așezi mingea 

unde și acolo trebuia să învăț unele lucruri, dar pe parcurs le-am învățat. Ȋn cei 9 ani de fotbal 

am evoluat în acest sport. Ca  toți ceilalți practicanți de fotbal, am evoluat fizic, adică mi-am 

dezvoltat corpul,  psihic  gândesc alfel, fiind gata pentru a da o soluție. Aceste calități le-am 

dobândit în timp,  cum ar fi lovirea mingiei pe care dacă nu o exersezi, nu ai cum să o lovești 

corect. De la fiecare antrenor am învățat câte ceva.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau  opresc mingea atunci cȃnd vine spre mine 

Cum să driblez 

         Așadar, fiecare antrenor la care am fost elev 

m-a învățat câte ceva și sunt mândru chiar dacă  

le-a trebuit timp să mă învețe. 

         În ziua în care am avut o accidentare m-am 

gândit foarte bine dacă să mai continui sau să mă 

opresc, dar un antrenor mi-a spus atunci: ,,Nu 

contează de câte ori cazi sau de câte ori te doare, 

contează ca de fiecare dată să te ridici şi să ţii 

capul sus”, iar atunci am spus că trebuie să 

muncesc mult ca să devin ceea ce vreau. 

         După ani şi ani care au trecut cu victorii şi 

eşecuri, am învăţat să joc aşa cum trebuie la 

vârsta mea, dar câteodată tot nu reuşesc  să fac 

lucrurile cum îmi doresc. După şapte ani pot să 

mai spun o dată din toată inima: ”Da, acum 

începe cu adevărat fotbalul de performanţă!”. 

Mă uit în urmă şi privesc cum eram la început, un 

copil care se bucura pentru fiecare gol dat în 

poarta ”duşmanului”, dar şi cum mă speriam 

atunci când arbitrul băga mâna în buzunar şi nu 

ştiam ce va urma. Dacă urma să primesc cartonaş 

galben, nu era nimic, dar roşu era ca un sfârşit de 

drum cu o prăpastie în faţă, fără să ştiu nicio 

metodă de a trece dincolo de ea; din fericire, 

publicul întotdeauna mă ajuta să trec peste 

situaţiile de acest fel. 

           Aşadar, sunt fericit că am ales acest sport 

şi cândva sper că astfel o să pot avea singur grijă 

de părinţii mei dragi. 
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      Ce presupune acest 

sport? 

Atletismul este un sport 

minunat, favorabil copiilor la 

diverse activităţi, jocuri. 

Necesită ambiţie, sacrificiu, 

dorinţă şi puterea de a continua 

chiar şi atunci când nu mai poţi. 

 

      Ce sacrificii eşti nevoit 

să faci pentru a fi cel mai 

bun? 

Pentru a deveni cel mai bun 

trebuie să dai dovadă de 

seriozitate, ambiţie, caracter şi 

hotărârea necesară. Nu ai timp 

liber pentru fel şi fel de 

distracţii, iar în acelaşi timp 

trebuie să fii concentrat la şcoală 

şi la alte lucruri pe care ţi le-ai 

propus în viaţă. Eu, unul, am 

renunţat la toţi prietenii mei, 

deoarece nu am timp de ei, aşa 

Atletismul 

O secundă când eşti  în aer 
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cum aveam până să aflu ce reprezintă sportul 

de performanţă. De la un timp eu nu mai ştiu 

ce este aceea distracţia în grup, când am puţin 

timp liber, mă odihnesc  sau învăţ pentru 

şcoală. Cel mai important lucru este să nu 

neglijăm şcoala. Degeaba ai rezultate dacă nu 

ai cultură generală. 

 

 Ce simţi în acele secunde când pluteşti? 

În cele două secunde cât plutesc  am o lume 

a mea unde o secundă este echivalentă cu 

eternitatea. Am o lume a mea care este 

desprinsă de viaţa reală. În lumea asta pot să 

fac ce îmi doresc, dacă vreau ceva nu trebuie 

să fac sacrificii pentru a obţine, sunt detaşat de 

toate problemele mele. 

 

       Este uşor să fii cel mai bun? 

Nu! Nu este uşor să fii cel mai bun. Este uşor 

să ajungi sus! Dar este foarte dificil să te 

menţii. Trebuie să munceşti de două ori mai 

mult decât o făceai în trecut. Trebuie să rămâi 

serios şi hotărât pe visul tău. 

 

      Care este proba ta preferată şi de ce? 

Proba mea preferată este lungimea. Şi 

celelalte sunt frumoase, dar pe mine m-a atras 

aceasta. Din afară se vede ca ceva foarte 

frumos şi banal, dar dacă stai cu fiecare atlet la 

antrenamentele pe care le face, îţi vei schimba 

complet părerea. 

     Lungimea îmi place deoarece în timpul 

săriturii, când plutesc, simt că mă eliberez de 

toate greutăţile şi problemele pe care le am. 
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Este ceva unic pentru mine şi nu poţi înţelege 

decât dacă eşti prezent şi simţi asta pe propria 

piele! 

 

      Ce satisfacţie ai când îţi depăşeşti 

toate barierele? 

Păi... mă simt nemaipomenit de bine. Simt că 

nu am muncit în zadar şi am făcut totul pentru 

satisfacţia mea. Când urc pe podium, nu doar 

eu mă simt fericit, ci întreaga echipă: părinţii 

mei şi a doua mamă numită “antrenoare”, de la 

ea am învăţat tot  ce este bine şi tot ce este 

legat de ATLETISM. 

 

      Care este povestea ta? 

 Mă numesc Valentin Tănase, am 17 ani, sunt 

un tip destul de OK! În privinţa mea şi a 

sportului pe care îl practic este mult de spus şi 

o să încerc să vă povestesc totul. 

 M-am mutat din comuna Aprozi la 

Bucureşti din motivul despărţirii părinţilor mei. 

Am intrat într-o clasă destul de bună şi 

călduroasă. În clasă aveam două colege 

sportive, ele niciodată nu stăteau la orele de 

educaţie fizică spunând că au antrenamente. La 

o oră obişnuită de sport am dat probele de 

viteză; eu fiind clasa a şaptea, am avut timpul 

la 50m mai bun ca al celor mai mari. 

Profesoara mea de sport m-a selecţionat pentru 

un cros pe sector reprezentând şcoala. Am 

participat şi am câştigat locul al treilea. Eram 

foarte fericit; ajungând la şcoală, m-a prezentat 
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întregii comisii de profesori ca fiind cel mai 

bun copil pe care l-a avut ea. După un anumit 

timp, profesoara mi-a spus că am talent şi să 

merg odată cu cele două sportive la 

ATLETISM să văd cum mi se pare. Şi evident, 

am acceptat, mai greu, dar am acceptat, mami 

nu era de acord cu sportul crezând că este lipsă 

de ocupaţie, dar cu toate că mai multe pedepse 

primeam de la ea, am continuat să merg la 

alergat. Aşa că într-o dimineaţă am mers cu 

cele două fete la atletism. Profesoara lor m-a 

văzut, m-a analizat, nu avea mari speranţe de  

la mine, dar m-a acceptat.  

 Când a venit vorba de forţa fizică, eu 

nu aveam forţa necesară să mă ridic din 

abdomen, şi tot auzeam cum îi lăuda pe 

ceilalţi, aşa că asta m-a ambiţionat. Nu aveţi 

idee cate lacrimi am vărsat chinuindu-mă  

acasă singur să fac forţă. După o lună era mai 

bine, mă menţineam lângă ceilalţi, apoi am 

avut tăria şi ambiţia să fiu cel mai bun, şi am 

muncit de zece ori mai mult decât ei doar ca să 

aud că eu voi fi cel mai bun şi că mă va da 

drept exemplu. 

        După un an aşa a şi fost. Am început să 

execut cât mai bine exerciţiile, mişcările, totul. 

Tot ce făceam şi fac, şi tot ce voi face, este din 

pasiune şi iubire. Îmi iubesc antrenorul enorm, 

îmi este ca şi al doilea tată, dar iubesc şi 

atletismul. L-am început doar ca să arăt că pot 

munci să ajung cineva, mi-a plăcut pentru asta.      

Am lângă mine tot ce îmi doresc, dacă am o zi 

mai proastă am cui să mă descarc. 

       Alergând mă simt liber, mă simt într-o 

lume doar a mea, mă relaxează, mă ajută, mă 

iubeşte. Am întâmpinat multe greutăţi în viaţă 

şi o să mai întâlnesc, am fost singur, am învăţat 

să mă descurc de unul singur, iar asta m-a 

ambiţionat să fiu cel mai bun. Este relativ uşor 

să fii cel mai bun, dar este foarte greu să te 

menţii.  

Puterea de a te ridica şi a fi cel mai bun 

 

82 



 

 

  

NU UITAŢI! Dacă doriţi să faceţi ceva, să o faceţi cu pasiune şi nu 

veţi da înapoi! 

Tănase Valentin, clasa a XI-a E 
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          Numele meu este 

Niky şi m-am apucat de 

atletism acum patru ani, 

fiind adus de nişte prieteni 

la dna profesoară Crişan 

Anca. Totul a început ca o 

joacă pentru mine şi nu a 

contat foarte mult ce 

făceam la antrenament, 

eram pus să alerg pe o 

anumită distanţă, şi eu 

alergam, chiar dacă nu 

ştiam cum sau cât să alerg, 

tot ce ştiam era că trebuie 

să plec din locul în care îmi 

zicea doamna profesoară 

până în locul în care stătea 

dumneaei cu 

cronometrul în mână. 

Tot ce îmi amintesc era 

că alergam şi mă 

distram. 

     Cu timpul, am ajuns 

să progresez încet, încet, 

dar nesemnificativ… 

După o lună de 

antrenament eram 

echipat, aveam tot ce îmi 

trebuia -  de la tricou 

special, până la adidaşi 

universali cu ţinte. 

      Primul concurs 

pentru mine a fost  o 

experienţă greu de uitat, 

participând la proba de 

100m în concursul 

municipal. Şi acum îmi 

amintesc că din clipa în 

care am ajuns pe stadion 

inima îmi bătea mai rău 

Pe locuri… Fiți gata… Start! 
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ca tobele unui toboşar în mijlocul prestaţiei, 

mâinile şi picioarele parcă erau din piatră 

(”imobile şi grele”), respiraţia era din ce în ce 

mai greoaie. Încălzirea nu prea mi-o mai 

amintesc, dar îmi aduc aminte cum eram parcă 

speriat de moarte, încercând să îmi stăpânesc 

emoţiile; şi acum când mă gândesc, pulsul îmi 

creşte treptat. 

    „Pe locuri...” Când am auzit asta, părea că 

sângele meu era făcut din gheaţă, iar mâinile 

îmi tremurau, după aceea m-am aşezat în loc, 

corpul şi chiar fiecare atom din mine tremurau 

de parcă era cutremurul din '77. Stăteam pe 

poziţie, secundele deveneau minute, încercând 

să mă stăpânesc, deşi era foarte greu. 

     „Fiţi gata...”! Bun, aici trebuie să îţi 

stăpâneşti tot corpul, să ai încredere în tine, să 

îţi controlezi respiraţia şi să fii pregătit, gata! 

      „START”! Am pornit, fiind primul pe 10m 

cu cea mai bună plecare din serie, continuarea 

nefiind pe măsură, cu toate că după primii 50m 

eram ultimul din serie. Trăgeam de mine, iar 

alergarea mea era dezordonată, iar concurenţii 

se depărtau încet, încet… Concurenţii au 

terminat, iar la diferenţă de 15m am ajuns şi eu 

într-un final la linia de sosire... 

       Urmează partea a doua...la care m-am 

angajat de atunci și lucrez în fiecare zi să 

rămân pe podium, să dovedesc că pot să rămân 

acolo, din ce în ce mai ușor, să fac lucruri din 

ce în ce mai grele! 

Soare Niky, clasa a XI-a E 
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Oare de ce nu simţim 

bucuria la acelaşi nivel 

precum tristeţea? 

 

Să ştii să apreciezi o 

poezie frumoasă, 

muzică de calitate, să fii 

om inteligent, 

credincios şi sincer, 

atunci te poţi numi om 

şi nu lume! 

 

Oamenii slabi cer 

involuntar să fie minţiţi. 

Vor să audă cuvinte 

frumoase! Siguranţă! 

Aceasta n-o poate oferi 

nimeni, nici tu, nici 

viaţa ţie! 

Vor să audă cuvinte 

mari ştiind că nu poate 

fi real! Trăiesc în frică. 

Trăiesc de frica 

viitorului, însă ceea ce 

nu ştiu oamenii slabi 

este că viitorul este într-

o secundă clipa de 

acum! 

 

Moartea este un 

trandafir ce se ofilşte 

atunci când încetezi să 

mai iubeşti! 

 

Sobra eternitate este 

moartea ce niciodată nu 

va naşte stele! 

Citate 
de Balcă Alexandra, clasa a XII-a G 
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Şi-n ochii tăi verzui, adânci, voiam să mă înec... 

Dar nu mai ştiu cȃt te iubesc când zilele nu trec 

Ai socotit să îmi arunci o lacrimă ş-apoi să pleci? 

Eu ţip în mine şi omor prea recile secunde-n veci! 

 

Oare sunt în agonie, vreun critic pustiit cumva? 

Căci în clipa ce învie, moare amintirea Ta! 

Oare sunt un visător, vreun om ce a înţeles greşit 

Că în viaţa noastră tristă omul nu trebuie iubit? 

 

Am pus viaţa-ntr-o speranţă când ai zis "mâine am să vin" 

Am făcut din lăcrămioară trandafir fără un spin 

Am prefăcut esenţa nopţii într-un soare arzător 

Iară tu, suflet prea negru, te-ai creat ca trist să mor. 

O ultimă speranţă 
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Nu ştiu dacă ai realizat, 

Dar grea-i tăcerea-n noapte, 

Ş-aş vrea să-mi spui că mă iubeşti, 

Atât cât se mai poate. 

În noapte, clinchet cronologic, 

Prin şoaptă se redă, 

Lumina caldă şi difuză 

Credinţa mi-o fură. 

Şi-n fărâme de rostiri, 

 

 

Murmuram al nostru cânt, 

Cu gluma rece-n suflet cald, 

Nu-mi dăduse niciun gând... 

Un gând că ai alege strict, 

O tristă libertate-n care 

Să fii singur, să trăiesc 

O prea crudă nepăsare... 

 

 

Clinchetul tăcerii nocturne 

Balcă Alexandra, clasa a XII-a G 
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Își sprijină tâmplele grele în 

podurile palmelor încărcate de bătături. 

Fruntea ridată îi ascunde genele blonde 

răvășite. Uneori privirea amorțită, 

tulbure, mângâie pereții scorojiţi ai 

încăperii. E o cameră îmbibată în fum 

de țigară, muzică de proastă calitate, 

glume vulgare și parfumuri cu arome 

grele. Este locul unde dușmanii devin 

prieteni, unde amintirile sunt invocate, 

este acel loc în care condiția umană este 

la cea mai joasă treaptă. Pare trist, pare 

că o durere îi sugrumă sufletul. Ce îl 

doare?  Ce îl chinuie? Nu îi pasă de 

nimic, e un nimic într-un mare ocean de 

alte nimicuri. Fața sa boțită, ca o hârtie 

mototolită, îi oferă un aer frivol și 

primitiv. Nu îl mai atinge nimic, nici 

Sărmanul bețiv 
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durerea, nici bucuria, nici razele calde 

ale soarelui sau cele reci ale lunii. 

Primește indiferență și oferă indiferență. 

Ce rost ar avea să se complice? Oricum 

nu înțelege nimic în momentele astea… 

și nici mâine. E îmbrăcat în aceeași 

geacă ruptă și veche care îl acoperă de 

atâția și atâția ani. Se apropie de el o 

femeie grasă cu un decolteu vulgar 

pufăind un tutun cu miros înăbuşitor, 

întrebându-l obraznică 

“- Îți mai aduc ceva dom’le?” 

Sărmanul bețiv își ridică privirea 

debusolat de întrebarea care îi tulbura 

visarea acută.  Scoate din buzunar un 

portofel la fel de vechi ca și geaca lui. 

Scorojit, plin de amenzi şi  fără un sfanț. 

Femeia grasă și plictisită îşi aruncă ochii 

bulbucați şi grosolan machiați în 

portofelul plin de aer al bietului bețiv 

nevinovat. 

-  Nu mai ai bani. Ieși afară, și 

așa te-ai îmbătat iar ca un porc. Hai ieși, 

că oricum ocupi locul degeaba! 

Și cu o putere uimitoare îl înșfacă de o 

mânecă și îl împinge fără milă afară din 

cârciuma cu vise. Amețit, cu capul 

înțesat de nimicuri, deschide ochii larg și 

își dă seama că pur și simplu ocupă 

acum un mic petic  din cimentul din fața 

barului. Nu pare să-l deranjeze, 

dimpotrivă, pare chiar comod. Aici se 

poate întinde totuși să vadă stelele, 

ignorând mașinile care treceau pe lângă 

dânsul zgomotoase. Sărmanul bețiv… de 

ce nu-și găsește liniștea nicăieri? De ce 

toată lumea îl alungă și îl ceartă? Ce a 

făcut rău? E un biet om care din pricina 

gândurilor rele și ale grijilor a ales să-și 

înece suferința. E derutat şi obosit. Își 

adună ultimele forțe, respiră adânc, 

privește cu ochii umezi în jurul său și se 

ridică stângaci ca un pui de căprioară 

care abia învață să se ridice. O picătură 

curată îi mângâie obrazul murdar. 

Ploaia pare să-i mai înțeleagă suferința 

surdă. Se uită la cer și își dă seama că 

Dumnezeu îl iartă și de data asta.  Din 

ușa ruginită a cârciumii aceeași mână 

puternică mai scoate un alt suferind în 

stradă. Se uită unul la altul și își 

zâmbesc  tâmp. Sunt în același loc sub 

același cer care îi plânge pe amândoi, la 

fel de săraci și la fel de indiferenți de 

postura lor.  Nu se cunosc, dar se privesc 

blând ca doi frați.  

 - ‘Ai acasă!  

Cei doi frați străini se urnesc cu greu 

spre casă. Își târâie inofensivi picioarele 

pe asfaltul ud. Mâine e o nouă zi, noi 

probleme şi noi raze de soare care să le 

mângâie viețile amândurora.  Of, 

sărmanul bețiv, câte e dator să îndure... 

 

 

 

 

Coja Andreea, clasa a-XII-aG 
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Îţi aduci aminte? 

Eram licăr de stele 

oglindite pe cer. 

Se topise Luna peste noi, 

licuricii sclipeau în note de pian 

şi dansam desculţi, diafan. 

Nu râde! 

Cum adică nu erai tu? 

Recunosc, mi-e dor de cel de atunci. 

 

Gata de plecare, 

te foieşti stingher. 

Iarna aruncă bulgări 

de tăceri între noi. 

Mi-e teamă să visez! 

Aruncă vălul uitării peste mine 

dacă pleci... 

Mi-e dor 

Te caut cum marea caută ţărmul 

Spărgând valurile de mal. 

Te caut cum caută zorii 

În rouă, sclipiri de cristal. 

 

Să alergăm pe malul mării 

Până la fereastra castelului alb. 

Apuc frâul, arunc năframa 

Şi îmi şopteşti uşor ,,te iubesc". 

 

Şi să nu fie veri 

Întrerupte între noi, 

Când viaţa merită totul! 

 

Te caut 

Mănoiu Andra-Gabriela, clasa a-XI-a A 
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             Viaţa este un timp imens, care are o singură direcţie: înainte. 

Fiecare dintre noi trebuie să preţuiască orice clipă a vieţii, să trăiască 

clipele frumos, pentru ca viaţa să fie interesantă. Orice faptă rea pe care 

ai făcut-o nu mai poate fi modificată. Timpul nu se mai întoarce. 

Regretele nu pot schimba nimic, de aceea trebuie să avem grijă cu ce 

umplem clipele timpului. 

Eu îmi doresc de la viaţă tot ce e mai frumos, dar pentru aceasta tot eu 

trebuie să muncesc. Voi munci sistematic şi voi continua această muncă 

pe cursul întregului meu timp. Nu vreau ca oamenii să ţină minte numai 

data mea de naştere. Îmi doresc ca pe parcursul vieţii mele să culeg 

succese şi copiii, nepoţii, strănepoţii să aibă un bun exemplu de urmat. 

Nu îmi doresc să fiu nemuritoare, nu-mi doresc să fiu cea mai bogată din 

lume, vreau doar ca viaţa pe care mi-a dat-o Dumnezeu să o trăiesc 

frumos şi cu folos alături de o familie care mă iubeşte şi alături de nişte 

prieteni credincioşi. 

Timpul meu 
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Copilărie, grădina mea de aur... 

Aş vrea să mă întorc la tine azi, 

Să port pe cap cununi de lauri, 

Să fiu un Făt-frumos viteaz. 

 

Să mă întorc în frumuseţe 

Cu tot ce poate fi iubit 

Să uit adânca mea tristeţe... 

Copilărie, du-mă în trecut! 

 

Aş vrea să zbor ca altă dată 

Pe aripi de vis, 

Să pot zâmbi la lumea toată 

Copilărie, amintiri de nedescris! 

 

Copilărie, iubita mea dintotdeauna, 

Cu gândul te voi retrăi 

Şi inima-mi şopteşte-ntruna: 

Copilărie, vino, nu veni! 

 

Copilărie 
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Călător a fost o simplă floare 

Sub  nori uriaşi cu chiciură. 

O floare ce-a răsărit  într-un  apus de lume şi căldură. 

M-a ocrotit doar pentru graiul frunzelor 

Atunci  când forţele certurilor mi-au zdrobit petalele. 

Şi-n putregai m-am prefăcut  şi eu 

La chemarea pămȃntului… 

Dar  m-am recompus şi-am renăscut. 

Aici şi  acum sunt fără straiele experienţelor mele, 

Fără memorii, fără dorinţe şi pasiuni. 

Acum şi aici, doar eu şi al meu nume 

Ne aşteptăm forma şi memoria. 

Sunt tot eu: 

O dulce simfonie de cuvinte ce-mbracă nenumarate chipuri, 

Un spirit veşnic călător prin  vieţi… 

 

Un spirit veşnic 
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