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      Gheorghe Valentin: La mine scrisul în revistă a început ca fuga unui tânăr întârziat, după un 10. 

Dar după câteva virgulițe și două semne de întrebare, acest ,,sport”, scrisul, a început să mă 

binedispună. Acum scrisul mă reprezintă și pot spune că  face parte din mine.  

         Ionescu Monica: Este foarte sensibilă, dulce și totdeauna amuzantă. Îi place sportul, în special 

baschetul, îi place să doarmă mult, să deseneze și să iasă cu prietenii. Iubește muntele, dar și marea. 

Și nu în ultimul rând, îi place să scrie. 

       Andra Roșoga: Este pasionată de sport, dar și de școală. În articolele sale povestește lucruri 

inspirate din realitate care o ajută să descopere adevărata lume în care trăiește. 

Pentru că avem idei 

Pentru că ne pasă 

Pentru că ne implicăm 

Pentru că suntem cei mai buni 

REDACTORI 

        Balcă Alexandra : Iubește să scrie, să deseneze, să picteze, să facă artă într-un cuvânt. Ea 
consideră că este singurul mod prin care se detașează de această lume imperfectă și creează un 
basm, pentru că viața nu este deloc așa cum și-o dorește și pentru că mânia, tristețea și lacrimile 
sunt mult mai bine împărtășite pe o foaie cu un pix. 



 
 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elev în București... 
2014 

Gheorghe Valentin, clasa a XI-a G 

 

      Plec spre școală. Ajung în stația de 

autobuz și, uitându-mă la ceas, încep a 

mă gândi dacă  voi ajunge la timp, oare 

voi reuși azi să iau o nota bună? Zăresc 

un loc liber și, încercând să mă așez 

lângă o persoană ”mare”, reușesc să îmi 

fac loc între acea persoană şi fereastra 

de care parcă voia să ne lipim.  
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Viața poate fi înghesuită de timp sau probleme, dar întotdeauna omul trebuie să 

reușescă, îmi spun încercând să găsesc în ghiozdanul plin de cărți și caiete căștile pe care 

credeam că le-am adăpostit în bluză, dar, văzând că nu sunt nici acolo, mă întristez, încep a mă 

gândi dacă le-am luat sau dacă au rămas întinse pe birou în bătaia luminii care va încerca să le 

prăjească ca pe o pungă de floricele în cuptor. Dar chiar sunt necesare? Scot telefonul și încerc 

să conectez internetul care parcă nu voia să fac asta, să accesez pagina de facebook. Murise, nu 

se mai conecta. Mă îngrijoram din ce în ce mai tare și remarc că nici telefonul nu mai are 

baterie, ce să fac ? Introduc telefonul în buzunar și cu greu decid să extrag din ghiozdanul plin 

caietul de română pentru a învăța și mai ales pentru a îmi umple timpul pe care urma să îl 

petrec în autobuz alături de cei doi ,,prieten” ai mei, fereastra și persoana care mă lipea de 

fereastră. Respirând din când în când, mă reazem de fereastră din ce în ce mai mult, și pe mine 

îşi sprijină greutatea doamna prea plină, care se făcuse una cu ceilalți, presați ca într-o cutie de 

sardine. Stau într-un picior și citesc, oricum nu mă vede nimeni din interior și nici de afară nu 

au cum să mă vadă, la cât de vopsită cu reclame e mașina. 

        Reușesc, ajung la stația unde trebuia să 

cobor, și la cât de mic sunt, mă strecor 

printre o bătrânică și o elevă pe care parcă 

o cunoșteam de undeva, dar nu reușeam să 

îmi aduc nici în ruptul capului aminte de 

unde. Acel roșu aprins care îi acoperea 

buzele fine ca două petale care aveau 

legături strânse de prietenie m-au făcut să 

mă gândesc și mai mult de unde… oare de 

unde o cunosc pe această ființă minunată și 

delicată care mă fermecase. Rămân cu 

gândul la ea și cu greu realizez că știam și 

chiar aveam dreptate! O cunoșteam de la un 

ultim concurs la care participasem și îmi 

atrăsese atenția prin modul frumos de a se 

comporta față de colegii ei și de 

organizatori. Ea urca și brusc mi-am 

amintit că tocmai coboram, așa că am lăsat 

pe altădată amintirile și curiozitatea. 

              Nerealizând că m-au năvălit 

gândurile la pătrat, ajung la școală, paznicul 

mă salută și îmi solicită carnetul de elev. 

Încep să răscolesc bagajul făcut de parcă aș 

fi plecat în altă țară, nu doar la școală. 

Pierzându-mi toate speranțele, deschid cu 

frică cartea de istorie și realizez că la pagina 

15 ascunsesem un prieten, era carnetul care 

mi-a permis să intru în școală lăsându-l pe 

agentul de pază fără cuvinte. Mă urmărește 

privirea lui de detectiv. Încep să urc scările 

și descopăr elevul de serviciu, care cu 

greutate și reținere mă introduce în incinta 

școlii care urma să mă țină captiv după  

gratiile de la ferestre și ușile prin care 

putem fi urmăriți prin micuțul geam 

dreptunghiular.  

          Izbutind să îmi îndeplinesc obiectivul 

de a ajunge la timp, pun un picior în clasă și 

se aude clopoțelul, răsuflu ușurat… După 

puțin timp intră în clasă și doamna 

profesoară care ne este și dirigintă. Aveam 

istorie. Urma o oră minunată  de creație, 

dar din păcate “oile negre” ale  clasei au 

distrus speranța profesoarei de a fi deplină 

liniște în clasă. Intervenim noi, “oițele albe”, 

elevii buni și preferați de doamna dirigintă, 

care-i reducem la tăcere pe cei certați cu 

buna înțelegere, încântând-o și arătându-i 

că vrem să păstrăm ștacheta clasei ridicată 

și să demonstrăm că încă vrem să fim cei 

mai buni. Intervine și diriga cum știe ea mai 

bine, amânând pe altă dată trecerea în 

catalog a notelor mari.  

               După această oră care s-a dovedit a 

fi una frumoasă și comunicativă, au urmat 

alte trei ore în care atmosfera a fost la fel de 

minunată ca la ora de istorie. OARE? “Oile 

negre” deveniseră gri? Oare se poate, chiar 

se va întampla? Vor deveni și ei “oițe albe”? 

Poate că nu se va întâmpla niciodată, dar 

vom încerca să îi liniștim la fiecare oră 

pentru o atmosferă minunată de curs. Însă 
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n-am obținut nicio notă azi, deși mă 

pregătisem… pe drum! 

                Pierd două ore, așteptând  la 

secretariat  începerea programului de lucru 

cu publicul, pentru o banală adeverință. 

Salutând suprema birocrație  - foarte 

punctuală de altfel, dacă îndrăznești să 

deranjezi mai devreme cu zece minute - , am 

terminat toate sandwich-urile. Am terminat 

și răbdarea. Evadez din școală, răsuflând 

ușurat și fug, dar nu înainte de a fi verificat 

de supremul portar, care dorea să știe la ce 

oră terminăm cursurile. Convingându-se că 

am terminat regulamentar, mi-a oferit 

libertatea de a părăsi incinta școlii.   Cu 

stomacul chircit, dar respirând libertatea, 

mă chinuiesc să revin în acel loc de unde am 

început această zi. VOIAM din tot sufletul 

ACASĂ, dar  urma un drum de o oră în 

care speram să nu îmi mai găsesc ,,prieteni,, 

precum cei pe care îi găsisem dimineața, 

căci nu îi voi uita curând  pe doamna 

supraponderală, cea mai “apropiată” 

persoană din această zi. Reușesc cu greu să 

îmi fac loc printre bătrâneii care nu știu de 

ce pleacă de acasă mereu, chiar și când e 

gerul cumplit, chiar și pe o vreme de 40 de 

grade la care și cea mai sănătoasă persoană 

riscă să leșine de căldură și să se distrugă!  

              Rezist tot mai greu în  aglomerația 

ce  mirosea a oameni care munciseră din 

greu într-o zi epuizantă. TREC și peste asta 

și ajung aproape de casă, nemairămânând 

decât un drum de cinci minute, în care 

nimic rău nu se mai putea întâmpla. 
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                                       O zi furtunoasă 
                                                                      de Marinică Alexandru 

                                                                  clasa a XI-a G 

 

 

 

 

 

 

 

          Ora 7-7.05. Alarma sună de zor, iar 

eu, iritat de acel zgomot deranjant care îmi 

perturba somnul cel blând, încercam să o 

închid cu pleoapele închise. 

           Într-un sfârşit, zgribulit de frigul 

surprinzător de afară, am sărit din pat cât 

de repede am putut. Cu toate  geamurile 

casei închise, frigul persista în casă, iar eu 

tremuram necontenit, şi aveam atâtea de 

facut... Spălat, îmbrăcat, pregătit de şcoală, 

mi-am aţintit privirea asupra geamului 

pentru a vedea cum vremea îşi făcea de cap 

pe străzile din spatele blocului. 

         Contând pe picioarele mele de baschetbalist de performanţă şi pe faptul că staţia de 

tramvai nu era departe, am luat în piept vântul şi ploaia ... Dar se vede că planul de acasă nu se 

potriveşte pe furtună, căci tramvaiul nu venea; supărat, udat din cap până în picioare de parcă 

aş fi făcut duş îmbrăcat, m-am adăpostit într-o scară de bloc  până la venirea următorului 

transport de salvare până la şcoală. Vântul şi ploaia erau aşa necruţătoare că nici în scara de 

bloc nu-mi dădeau pace.  

         Într-un sfârşit ,,salvarea” se zărea venind alene, şi fericit de venirea sa, am mai îndurat 

câteva secunde necruţătoarele forţe ale naturii şi m-am dus acoperit cu ghiozdanul în cap spre 

“staţia salvării”. Urcat în tramvai, căldura persista şi mă încălzea. Mă făcea să mă gândesc la  

acea  căldură emanată de  şemineul bunicii.  Drumul era liniştitor, huruitul tramvaiului 

întreţinea atmosfera, iar peisajul şi jocurile de lumini influenţate de picăturile căzute pe 

geamuri creau o imagine de vis, ai fi putut-o privi ore în şir fară a te plictisi. Să nu te gândeşti să 

cobori! 

         Dar cum sunt elev eminent - vorbesc despre asta catalogul, colegii şi profesorii -  şi nu 

vreau să am absenţe nici măcar când vremurile sunt furtunoase, părăsesc tramvaiul salvator şi 

încă optimist, înfrunt forţele naturii pentru a doua oară în drumul nesfârşit spre şcoală. Vântul 

şi ploaia parcă se zvârcoleau mai rău, de parcă aveau un obiectiv clar, să mă împiedice şi să mă 

oprească în drumul spre  şcoală. Dar  voinţa mea de fier, de elev model şi ambiţios, se impunea 

în faţa acelor obstacole  supraomeneşti.         

        Parcurgând acest drum infernal, cu urme vizibile provocate de forţele naturii şi ud din cap 

până în picioare, mă îndreptam spre sala de sport, şi, slavă cerului, aveam la mine  

echipamentul sportiv,  reuşind aşadar să scap pentru puţin timp de acele haine ude. Încercând 

să uit de furia tomnatică, mă antrenam absent, pentru că sentimentul  că  voi îmbrăca din nou 

hainele ude mă măcina. Orele de sport s-au terminat prea repede. M-am îndreptat cu dispreţ 

spre vestiarul sălii, unde hainele ude mă aşteptau cuminţi. Ploaia, nemaiputând acţiona asupra 

mea, şi-a lăsat amprenta pe hainele mele. Cum aleg să-mi respect profesorii şi prin ţinută, n-am 

o altă  alternativă, le îmbrac. Ploaia  reuşeste să-şi exercite în continuare puterile malefice 

asupra mea, de parcă nu era de ajuns tot ce îmi făcuse... 

 

          Cum am vrut să-i vin de hac 

acestei ploi necruţătoare, m-am gândit 

că umbrela ar fi cea mai bună armă 

pentru a o înfrunta. Am ieşit din bloc 

încrezător în forţele mele, dar ploaia şi 

vântul necruţător formau o echipă 

imbatabilă, mi-au smuls umbrela şi  

mi-au  rupt-o în mai puţin de zece 

secunde. Neştiind ce să fac, să mă întorc 

acasă, să nu mă întorc, fiind şi în 

întârziere, am hotărât că nu îmi 

rămâne altceva de făcut, decât să 

înfrunt ploaia şi vântul pe cont propriu. 

4 



 
 

 

 

 

 
                   

 

 

 

            

. 

               

 
      Plin  de încercări după o zi furtunoasă la şcoală, mai ales că hainele mele 

erau încă ude şi odată cu ieşirea din liceu, frigul pătrundea şi mai mult în mine, 

sub influenţa vântului de afară, aveam de dus o a doua bătălie împotriva forţelor 

naturii care au încercat să acţioneze asupra mea dimineaţa. Acum urma  partea a 

doua a încercărilor. 
        Eram la ieşirea din şcoală, nu ştiam ce să fac, am aşteptat câteva minute potolirea vremii, dar fără 

niciun folos, norii parcă se rupeau, mai aveau puţin şi cădeau. Norocul meu a fost că m-am dus repede 

lângă o colegă care avea o umbrelă şi fata, ştiindu-mă băiat finuţ, m-a acceptat. Primeam şi eu puţin 

ajutor! Chiar şi aşa, nu puteam face faţă împreună, furtuna era prea puternică, ţineam umbrela cu totul 

altfel decât normal, era îndreptată în faţă, fără a ne proteja de picăturile înţepătoare şi iuţi.  Şi acest 

drum a fost unul chinuitor, iar când am constatat că tramvaiul era blocat chiar în staţie, eram în el de 

zece minute. Ce-i drept eram ferit de furtună, dar tramvaiul, călduros de obicei, acum s-a dovedit a fi 

neîncălzit, căldura nefuncţionând la rândul ei, precum tramvaiul. Hainele-mi erau ude, eu tremuram 

din încheieturi, iar tramvaiul nu mergea. Încă  o oră pierdută şi înfrigurată în acest tramvai lovit de 

furtună ca și mine... 

        După ora de coşmar petrecută în tramvai, acesta s-a urnit în drum spre casă şi căldura a pornit  şi 

ea tocmai la coborârea mea din tramvai. 

         Ajuns în staţia de lângă casă, cobor, ud tot, cu frigul pătruns până în oase; nu mai aveam nimic 

de pierdut, aşa că am mers prin ploaie şi furtună imaginându-mi că nu e nimic afară, în timpul acesta 

furtuna făcându-şi de cap cu mine. Hainele cântăreau din ce în ce mai mult, eu devenind o mică 

maşină de pompieri. 

        Ajuns în faţa blocului, intru în scară. Nu chem liftul de teamă că nu funcţionează, urc pe scările 

sigure, intru în casă şi acolo, ce să vezi? îmi dau haina jos şi mă uit pe geam, dar când ajung în faţa 

acestuia, ramân fără cuvinte! Mă întorc şi mă îndrept spre baie fără a mai schiţa vreo mişcare sau vreo 

expresie a feţei. Afară soarele îşi arăta razele ca în timpul verii, iar furtuna parcă fusese înghiţită de 

soare. Aşa ceva era imposibil, acea zi era complet împotriva mea!  

         În urma acestor întâmplări, în ziua imediat urmatoare răceala m-a lovit.

                  

              Ajuns în clasă, ploaia accentuase şi 

mai tare urmele de mai devreme. Stăteam în 

bancă îngheţat cu geaca pe mine, aşteptând să 

treacă orele cât mai repede pentru a ajunge 

acasă şi a scăpa de hainele cu pricina. 

              Începe ora de română; clasa noastră 

fiind fără note, după prezenţă, doamna 

profesoară începuse să asculte. Deschizând 

catalogul la întâmplare, m-a nimerit şi a 

început să mă asculte fix pe mine! Recitând 

lecţia, din când în când mai poceam unele 

cuvinte din cauza frigului, gura îmi tremura 

şi mă bâlbâiam. Bâlbâindu-mă foarte des, 

doamna profesoară m-a văzut că sunt ud şi 

m-a lăsat să stau în bancă pentru a încerca să 

mă încălzesc. 

Ora de română se terminase; pauza trecea, 

venea istoria. Reuşind să trec peste un 

obstacol, dau de altul. Cu hainele ude şi reci 

în continuare, ora de istorie începuse, iar 

doamna profesoară începea să asculte. Eram 

foarte puţini fără note şi eram printre aceia, 

nu ştiam ce să fac, citeam printre rânduri 

pentru a reuşi să nu mă bâlbâi la fel de tare 

ca la ora de română, iar eu, cu toate 

necazurile mele, intrasem în panică, căci nu 

citisem lecţia de prea multe ori. Venise și 

momentul meu, profesoara mă ridicase în 

picioare spunându-mi să prezint lecţia de zi. 

Cu hainele ude m-am ridicat din locul în 

care am stat încremenit mai tot timpul 

pentru a mă încălzi, începând a recita lecţia. 

Mare parte din lecţie am bâlbâit-o, profa 

ştiindu-mă un elev vorbitor cursiv, nu 

înţelegea ce se petrece cu mine de mă bâlbâi 

atât. Dar ea nu ştia că frigul pătrundea până 

în măduva oaselor şi eu tremuram din toate 

balamalele, şi cu părere de rău în catalog îmi 

trecu un opt,  fiind foarte dezamagită de 

mine. 
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           După terminarea liceului rămânem 

cu foarte multe amintiri plăcute şi 

neplăcute; păcat că acestea rămân doar în 

memoria noastră şi faptele nu se vor mai 

petrece niciodată. 

Parcă ieri eram la începutul clasei a IX a, 

nerăbdători, în acelaşi timp emoţionaţi, 

aşteptând cu nerăbdare să vedem ce colegi 

vom avea şi mai ales ce domni şi doamne 

profesoare aveau să ne călăuzească paşii. 

În aceşti ani ai adolescenţei ne-am făcut 

noi prieteni dar şi ,,adversari’’, am 

cunoscut profesorii, unii mai îngăduitori, 

alţii mai severi. 

           Adolescenţa în liceu trece prin 

multe etape, aici am cunoscut prima iubire, 

ne-am izbit de numeroasele teste şi teze, 

visam că aici vom veni să ne distrăm şi să 

învăţăm. Dar am cunoscut mai multe 

lucruri: unul dintre acestea era fuga de la 

ore, continuată de plimbarea prin parcuri, 

foamea, când covrigii deveneau cei mai 

gustoşi atunci când aceasta punea stăpânire 

pe noi, aruncarea cretei prin clasă urmată 

de pedeapsa din partea profesorului, un 

mic test sau o ascultare, desigur nota mică 

era a noastră, recreaţia prelungită cu încă 

cinci-zece minute venind cu scuza că ,,a 

fost aglomerat la magazin’’ sau ,,am fost la 

baie’’, şuşotelile şi râsetele din timpul 

orelor, conflictele cu profesorii şi colegii, 

poreclele adresate acestora, copiatul 

temelor de la unul la altul, lacrimile vărsate 

pentru notele şi mediile mici… şi multe 

altele. 

            Anii de liceu ne-au oferit momente 

plăcute, certuri, împăcări; liceul rămâne 

locul unde am putut da frâu imaginaţiei şi 

viselor… de ce să nu ne bucurăm de toate 

Anii de liceu 

           Se spune că cei mai frumoşi ani din viaţa 

unui om sunt ,,anii de liceu’’. Aceşti ani nu se 

compară cu nimic altceva. 
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aceste lucruri! Am lăsat în urmă şi câteva 

amintri celor ce o să urmeze după noi, 

mesaje scrise pe bănci, câte un virus prin 

calculator, peri albi profesorilor, prin 

catalog câteva absenţe şi notele care sunt 

amestecate -  şi bune şi rele. 

             Din aceşti frumoşi patru ani nu 

rămânem decât cu foarte multe informaţii, 

cu saci plini de amintiri, diplome, colecţia 

deosebită de note a fiecăruia şi prieteniile 

pe care le clădeşti şi pe care în altă parte nu 

prea le mai găseşti. Aceste toate amintiri 

încep cu clasa a-IX-a, cu spectaculosul bal 

al bobocilor, unde fetele şi băieţii se luptă 

pentru câştigarea titlului de miss şi mister. 

Împreună cu profesorii am participat la 

activităţi extraşcolare cum ar fi vizitarea 

muzeelor, a  mânăstirilor, excursii la 

munte, plimbarea prin salină, participarea 

la cor şi la piese de teatru, participarea la 

activităţi sportive pe diferite ramuri de 

sport şi multe alte activităţi deosebite. 

         Sfârşitul anilor de liceu se apropie cu 

paşi repezi, deja două luni de cursuri au 

trecut şi nici nu am băgat de seamă. Unii 

profesori sunt mai indulgenţi cu noi, iar 

orele devin mai distractive. Avem foarte 

mult de învăţat acest an deoarece trebuie să 

obţinem note mari la bacalaureat, un 

examen foarte important, care poate fi 

decisiv pentru viitorul nostru, un examen al 

maturităţii, de aceea seriozitatea este pe 

primul plan. La limba română avem multe 

comentarii de învăţat, la geografie trebuie 

să învăţăm harta pe de rost, iar la istorie să 

ştim toţi anii şi războaiele. 

        Cam acestea sunt lucrurile care mi-au 

trecut prin gând şi îi sfătuiesc pe cei care 

vor parcurge aceşti patru ani ai 

adolescenţei să dea frâu imaginaţiei şi să 

trăiască aşa cum au visat împreună cu 

profesorii şi colegii. 

 

 

 

 
David Mihaela, clasa a XII-a F 
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Tineri 

de la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny“  

 s-au aflat în pelerinaj 

la mânăstirile din Ilfov 
Actualitate religioasă  
Marţi, 2 aprilie 2013  
      35 de tineri de la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny“ din 
Capitală au participat ieri, 1 aprilie, la un pelerinaj la patru 
mânăstiri din judeţul Ilfov, organizat de Parohia „Adormirea 
Maicii Domnului“ şi „Sfântul Corneliu Sutaşul“ - Balta Albă din 
Protoieria II Capitală, în colaborare cu Agenţia de pelerinaj 
”Basilica Travel” a Patriarhiei Române.                .                      
Pelerinajul, sponsorizat de Asociaţia „Faptele Credinţei“, se 
înscrie în proiectul „Hristos, Bucuria tinerilor“, care se 
desfăşoară în cadrul parteneriatului încheiat între parohie şi 
liceu, şi a fost prilejuit de săptămâna de activităţi extraşcolare 
şi extracurriculare „Să ştii mai multe, să fii mai bun!“. Tinerii 
liceeni, însoţiţi de părintele paroh Vasile-Cristian Niţă, de 
coordonatorul proiectului în școală, prof. Elena Bădiţă  şi de 
alte şase cadre didactice, au vizitat mânăstirile Ţigăneşti, 
Snagov, Căldăruşani şi Sitaru.  
            La Mânăstirea Ţigăneşti, tinerii s-au închinat la icoana 
făcătoare de minuni a Maicii Domnului, au aflat istoricul 
bisericii şi al mânăstirii şi au vizitat atelierele în care se 
prelucrează stofă pentru veşminte preoţeşti şi broderii, 
precum şi muzeul mânăstirii. În continuare, grupul s-a 
îndreptat către ctitoria domnitorului Mircea cel Bătrân de pe 
insula Snagov, pentru a se închina în biserica zidită de Sfântul 
Neagoe Basarab în 1521. La Mânăstirea Căldăruşani, tinerii s-
au închinat la moaştele Sfântului Grigorie Dascălu, Mitropolitul 
Ţării Româneşti, aşezate spre închinare în biserica mânăstirii, 
construită de domnitorul Matei Basarab în doar o sută de zile, 
în 1638. Tot aici au vizitat colecţia de obiecte bisericeşti a 
mânăstirii, unde au putut viziona câteva din icoanele pictate 
de Nicolae Grigorescu, în perioada uceniciei la şcoala de 
pictură de la Mânăstirea Căldăruşani. Ultima locaţie vizitată a 
fost Mânăstirea Sitaru, ctitorită de străbunicul Sfântului 
Voievod Constantin Brâncoveanu, boierul Papa Greceanu, în 
1627. (Gheorghe-Cristian Popa) 
  
Articol  aparut  în  ziarul  “LUMINA” – 2.04.2013 
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                  Alături de Crăciun şi Paşti, 

Ziua Internaţională a Copilului -1 Iunie 

conferă an de an un prilej de mare 

bucurie, o „întâlnire” fericită a celor 

mari cu cei mici, nu doar prin 

intermediul unor cadouri, ci şi prin 

participarea împreună la acţiuni şi 

evenimente inedite, atractive pentru 

copii şi aducătoare de amintiri şi 

nostalgii pentru cei mari.  

                  Un grup de elevi de la 

Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”, 

însoţiţi de cadrele didactice Zlătoianu 

Ioana, Bădiţă Elena,  Mihai Costel, 

Abeaboeru Petrică au hotărât să facă o  

vizită copiilor de la Căminul de copii 

Diaconia din sectorul 1, pentru a le aduce 

bucurie în suflet, venind cu cadouri de ziua Internaţională a 

copiilor. Participanţii la acest eveniment au dorit să ofere copiilor ocazia şi 

bucuria de a-şi materializa emoţiile, cu prilejul 

zilei lor, într-un 

mod inedit, aşa 

cum doar copiii 

ştiu să o facă. 

Vizită de neuitat 

Căminul de copii  - Diaconia 
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Ne-am întâlnit în curtea liceului de unde 

trebuia să plecăm spre Căminul de copii 

Diaconia pentru a-i vizita pe cei care trăiesc 

fără căldura sufletească a familiei. Am plecat 

de la  şcoală cu două maşini, în primele eram 

noi, profesorii şi elevii, iar în urma noastră, 

maşina tip microbuz  care transporta cadourile pentru copii. Am fost ajutaţi în această 

activitate de voluntariat  şi de oameni minunaţi de la Firma SINEAD şi de la Asociaţia 

SELENA, care ne-au sponsorizat şi cărora le mulţumim din suflet.           Drumul a fost liber,  

astfel încât  am ajuns  destul de repede la destinaţie. La coborârea din maşină îşi face apariţia 

şi imensul gol în stomac… Este pentru mine  prima experienţă de acest gen. Păşesc încet.  În 

capul meu aleargă  o mulţime  de întrebări: Oare cum va fi ? Ce vor spune copiii? Cum 

trebuie să procedez? Cum mă voi apropia de ei? 

        Uităm barierele care ne despart și 

reușim să ne jucăm împreună.Toți avem 

dreptul la copilărie! 

11 
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         Oameni primitori 

au venit  în 

întâmpinarea noastră. 

Copiii ne-au 

întâmpinat şi ei cu 

mare bucurie. 

          Am descărcat 

hăinuţele, jucăriile, 

alimentele şi  cărţile de 

colorat pentru cei mici.  

           Copiii s-au 

bucurat de venirea 

noastră şi am început 

să facem cunostinţă. Am organizat un picnic  

şi ne-am jucat împreună fără a face diferenţe 

între noi şi ei. De la mici la mari, cu toţii 

 ne-am înţeles foarte bine, am făcut poze, am 

vizitat dormitoarele, am văzut nişte copii 

foarte ordonaţi; paturile şi le aranjau singuri, 

încălţămintea era frumos aranjată şi hăinuţele 

erau puse în dulăpior. 

           Cert este că ne-am simţit  foarte, foarte 

bine. 

 

 

     
9 

Elev  Sion Adrian Marius – clasa a XI a E 

Profesor coordonator  Bădiţă Elena 
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                 Petrecând  împreună  această 

ZI, am trăit clipe de neuitat, iar zâmbetul 

şi entuziasmul copiilor au făcut acest loc 

mai luminat, plin de fericire şi bucurie. 

                 După câteva ore petrecute în 

mod minunat plecăm pentru a-i lăsa să se 

bucure de cele aduse. Ne luăm la revedere 

de la ei şi nu în ultimul rând de la oamenii 

care au grijă de micuţi. Toate felicitările 

pentru aceşti oameni minunaţi care au un 

suflet  foarte mare şi fac în aşa fel încât 

aceşti copii să nu ducă lipsa familiilor lor! 

                Gândul  meu este tot la ce am 

văzut şi trăit acolo... o experienţă unică, 

un gest simplu... pe care cred că îl putem 

face oricare dintre noi.  Nu ne costă mai 

nimic... 

              CĂMINUL DE COPII… ce 

cuvinte simple, dar care au o greutate 

uluitoare!  

              Mă gândesc la aceşti copii... oare 

nu merită şi ei ceea ce majoritatea copiilor 

din ziua de azi au deja: casă, familie, 

bucurie şi dragoste ?    



 
 

Călătoria hărniciei 

 

     Anul acesta ne-am propus să ne 

asumăm responsabilitatea de a organiza o 

excursie de un weekend în superbii munţi 

ai bogatei noastre 

ţări. Peisajele 

Apusenilor  

ne-au incitat.   

 O călătorie spre misterele bătrânilor 

Apuseni nu strică niciodată. Ne-am 

regrupat şi am ajuns, din păcate,  la 

dezamagitorul număr de 30 din cei 35 de 

elevi care au avut posibilitatea să participe 

la frumoasa noastră excursie. 

     Am pornit cu multă voie bună şi cu 

spirit de echipă, plini de entuziasm. 

Desigur că nu ne-am putut abţine şi am 

început să cântăm tradiţionalele cântece de 

drumeţie. Chiar dacă pe doamna dirigintă a 

început să o doară capul, noi ne-am cerut 

scuze şi am continuat sa cântăm. Ne 

simţeam mult prea bine! 

    Prima noastră oprire a avut ca scop 

aducerea unui omagiu marelui domnitor al 

ţării noastre, Mircea cel Bătrân, la 

Mânăstirea Cozia. O mânăstire mare, 

frumoasă, plină de flori. Cum spunea un 

comediant al zilelor noastre, ,,Mânăstirea 

Cozia este Bamboo-ul mânăstirilor”. 

     Următoarea oprire a fost în nou 

restauratul centru 

istoric al 

oraşului 

Sibiu. Nu pot 

spune prea 

multe, 

deoarece orice 

laudă la adresa 

Sibiului ar păli 

în faţa 

frumuseţii 

acestui bătrân 

oraş. Plin de culori vii, care  îţi dau energie 

şi o aprigă dorinţă de a vizita tot ce se 

poate. Dar ca orice alt grup de adolescenţi 

turişti, după plimbările îndelungate pe 

străduţele centrului istoric, ne-am oprit la o 

cafenea, că, de, nu puteam veni până în 

Sibiu fără să dăm tradiţionalul „check-in”.  

Poate adulţilor li se pare o prostie, o 

pierdere de timp 

sau chiar o 

modalitate de 

manipulare a 

minţilor noastre, dar 

nu putem face nimic 

împotriva acestui 

fenomen ce ia 

     Clasa noastră este una foarte specială. Nu este foarte diferită de o clasă normală, 

dar ce ne diferenţiază pe noi faţă de restul liceului este sentimentul fraternităţii care 

ne uneşte şi  oţeleşte legăturile dintre noi. Suntem sociabili, comunicativi, glumeţi şi 

ne bucurăm de plăcerile vieţii de fiecare dată când avem ocazia. Deşi greşim de foarte 

multe ori pentru că exagerăm şi suntem fericiţi peste măsură în timpul orelor de curs,  

compensăm prin ambiţie, seriozitate, dorinţă de afirmare. SUNTEM O FAMILIE! 
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amploare pe zi ce trece. Aşa se 

socializează în zilele noastre. Multă lume 

are mai mult curaj să se prezinte în spatele 

unui ecran decât faţă în faţă.  

     Pe drum am făcut un popas pe o pajişte. 

Un peisaj mirific cu piscuri înzăpezite de 

munte, cu dealuri pline cu turme de oi şi cu 

tradiţionalul ciobănaş pus la locul potrivit. 

Un peisaj de poveste. Dar pe noi nu ne-a 

interesat prea mult. Am scos păturica şi 

mâncărica şi am început să mâncăm fără să 

mai respirăm. Cu stomăcelele pline până la 

refuz, ne-am început mica siestă de după 

amiază. 

           

Am înnoptat la 

Sibiel, mic şi 

cochet, în condiţii 

decente, demne de amintiri. După o zi aşa 

de plină, nimeni nu avea voie să doarmă, 

deşi ni se închideau ochii de somn, fără ca 

nimeni să recunoască. A fost o noapte de 

cabană unde am depănat amintiri, am râs şi 

ne-am împrietenit mai bine. În amorţeala 

provocată de soba rustică, am surprins 

câţiva colegi care îşi odihneau câte un 

ochi, chiar doi. Am depăşit stadiul 

glumelor de cabană de la gimnaziu şi chiar 

am fost lăudaţi de dirigintă, cât de 

minunaţi am fost, din pricina oboselii. 

    Dimineaţa am plecat din nou la drum, 

spre antica cetate a oraşului Alba Iulia, 

locul unde vechile istorisiri de fericire şi 

supărare se întâlnesc. Locul unde moartea 

marilor eroi Horea, Cloşca si Crişan se 

întâlneşte cu Prima Unire a Transilvaniei 

cu Ţara Românească şi Moldova. Adânc 

mişcaţi la vederea celulei eroilor români, 

am călcat în tăcere pe urmele celui care a 

unit pentru prima dată în istorie ţările 

române - Mihai Viteazul. 

          Am avut ocazia să vizităm și Sala 

Unirii, locul unde în urmă cu 95 

de ani s-a 

împlinit 

idealul 

românilor 

de 

pretutindeni: 

Marea Unire. 

Am salutat 

România, i-

am respirat 

istoria și ne-

am recules. 

        Pe drumul de întoarcere am oprit de 

câteva ori, am făcut fotografii pentru 

albumul clasei şi am cântat de nenumărate 

ori că vom repeta şi altădată  această 

călătorie,  pentru ca noi să nu trecem prin 

liceu fără a ne cunoaşte - cu hărnicie -  

istoria patriei... Au urmat referatele, 

prezentările power-point şi depănarea 

amintirilor, după cum mi-am făcut şi eu 

aici tema la istorie şi la dirigenţie, prin 

această rememorare a evenimentelor.  

 

 

Codreanu Robert, clasa a XI-G 
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              Au rămas doar câteva zile până 

la acea săptămână plină de diverse 

activităţi extraşcolare, o săptămână în 

care descoperim o mulţime de lucruri 

noi şi interesante, în care învăţăm şi 

experimentăm noi lecţii şi moduri de 

viaţă, în care pur şi simplu suntem mai 

buni atât cu noi cât şi cu cei din jurul 

nostru. 

   Am aflat despre fiecare plan, despre 

fiecare activitate care fuseseră propuse 

pentru o săptămână de excepţie, dar 

princiala atracţie a fost încă de la 

început vizita la Penitenciarul Jilava. 

Când am auzit de această idee nu am 

fost foarte încântată, dimpotrivă pot 

spune. Toţi colegii vorbeau pe tema asta, 

unii cu entuziasm, alţii cu teamă. 

          Este vineri, ultima zi înainte de o 

săptămână de cunoaştere şi de relaxare. 

Suntem cu toţii fericiţi că în sfârşit 

putem spune ,,vacanţă”. Tot weekend-ul 

m-am gândit la această săptămână, dar 

mai ales la acea vizită. Căzusem pe 

gânduri, orele se scurgeau încet, iar 

gândul meu era acolo.  Weekend-ul 

trecea, iar eu începusem să fiu 

entuziasmată şi nerăbdătoare în 

aşteptarea zilei de marţi. Aflasem o 

mulţime de detalii despre acest 

penitenciar, ştiam că acolo se află doar 

bărbaţi şi că poate spiritele se vor agita 

la venirea noastră acolo, dar acest lucru 

nu m-a împiedicat să rămân 

entuziasmată. 

          Este adevărat că această activitate 

m-a atras cel mai mult, dar nu le-am 

neglijat pe celelalte şi m-am implicat în 

fiecare activitate din restul zilelor 

următoare. 

         Eram entuziasmată şi totodată 

gânditoare, ştiind că vizitând un 

penitenciar poţi reflecta mai bine asupra 

faptelor pe care le faci, ţi se poate 

schimba atât modul de viaţă cât şi 

gândirea. Te poate schimba psihic, te 

poate 

O adevărată lecţie de viaţă 

14 



 
 

face mai înţelept şi mai grijuliu cu tine, 

dar şi cu cei din jurul tău. 

          A mai rămas doar  o zi până la o 

adevărată experienţă de viaţă.  Atât  de 

mult mă captase acest lucru, încât am 

povestit despre asta tuturor apropiaţilor 

mei. 

Minutele treceau cu repeziciune, dar 

parcă orele stăteau în loc, iar eu duceam 

o luptă aprigă cu timpul. 

        A venit şi ziua cea mare. Marţi, 2 

aprilie 2013, ora 9.00. Mă trezesc şi 

încep să mă pregătesc în grabă pentru a 

merge să mă întâlnesc cu restul 

colegilor. Ne-am întâlnit şi cu toţii 

vorbeam despre această călătorie, în 

aşteptarea microbuzului care ne va duce 

până la poarta Penitenciarului Jilava. 

Până acolo nu aveam foarte mult de 

mers. Dar discuţiile erau în toi, fiecare 

îşi exprima teama de acel loc, mai ales 

fetele, dar eu nu aveam deloc frică, ba 

din contră, număram minutele până să 

ajungem. 

          Suntem întâmpinaţi de 

comandantul Popa, care ne va însoţi şi 

care ne va dezvălui fiecare secret care se 

ascunde în acea mică fortăreaţă. Am fost 

rugaţi de către acesta să ne comportăm 

civilizat şi să nu dăm curs discuţiilor cu 

deţinuţii. Ne-am lăsat lucrurile 

personale la poarta 1, numită şi poarta 

principală, şi doi câte doi am intrat în 

incinta penitenciarului. Cum ni se 

spusese, se auzeau tot felul de zgomote, 

deţinuţii strigau după noi, pentru un 

moment am tremurat şi am simţit 

puţină teamă,  dar mi-am dat seama că 

nu se poate întâmpla nimic atâta timp 

cât noi suntem păziţi de gardieni. 

Domnul Popa ne povesteşte despre 

fiecare detaliu şi fiecare lucru pe care 

deținuţii îl puteau face, despre fiecare 

loc în care ei puteau să se recreeze. Cel 

mai important dintre aceste lucruri este 

că acest penitenciar are un regim semi-

deschis şi deschis, aici fiind închişi 

oameni care au o pedeapsă până la 

maxim zece ani şi care nu au comis o 

infracţiune deosebit de gravă. 
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Plimbarea continuă, poveştile continuă 

şi ele şi parcă gradul nostru de 

curiozitate să aflăm mai multe creștea 

cu cât ne deplasam mai mult.  

            La urmatoarea poartă, numită și 

poarta 2, eram aşteptaţi de doamna 

directoare adjunct a acestui penitenciar. 

Mi-ar fi foarte greu să o descriu, pentru 

că acolo trebuie să fii dur şi să nu arăţi 

niciun fel de slăbiciune. Cu noi a fost 

foarte ok, am mers cu dânsa să 

cunoaştem câte puţin din fiecare parte a 

închisorii. Mai întâi am vizitat atelierul 

în care deţinuţii doritori construiau din 

lemn bărci în miniatură şi multe alte 

obiecte, iar pentru acest lucru, pedeapsa 

le era redusă, în funcţie de câte obiecte 

lucrau. Am vizitat şi sala de sport, unde 

ei făceau exerciţii de forţă şi se 

întreţineau fizic, am fost şi în sala de 

studiu, unde de trei ori pe săptămână, 

aveau ore de cultură generală. 

Impresionant a fost şi momentul în care 

am văzut mulţi oameni în vârstă care 

jucau şah, care aşteptau să treacă timpul 

pentru a fi eliberaţi. Unii dintre aceşti 

deţinuţi au fost închişi din cauza unor 

erori şi greşeli pe care le-au făcut, nu 

neapărat pentru comiterea unor  fapte 

grave, după cum am aflat din relatările 

doamnei directoare. 

              Doamna director adjunct ne-a 

invitat în biroul dânsei pentru a ne 

povesti mai multe detalii, dar şi pentru  

a pune întrebări şi pentru a înţelege cum 

este viaţa acolo. Am aflat o mulţime de 

lucruri pe care nu mi le închipuiam, dar 

totuşi interesante.Toate detaliile vorbite 

cu doamna directoare ne fac să ne 

gândim de două ori înainte să facem 

ceva ce ar putea să ne schimbe viaţa 

imprevizibil în rău.  

              Am avut parte şi de o surpriză, 

când în faţa noastră a apărut  îndrăgitul 

nostru cântăreţ, Şişu Tudor. Cu toţii ne-

am bucurat de această apariţie şi uşor, 

uşor, am prins curaj să vorbim cu el, 

mai ales atunci când el a început să ne 

povestească întreaga lui viaţă. L-am 

întrebat multe lucruri esenţiale în viaţă, 

iar el ne-a sfătuit să ne alegem anturajul 

corespunzător, pentru că de cele mai 

multe ori acesta te poate duce la 

pierzanie, şi să avem grijă de ceea ce 

zicem şi ceea ce facem, ca după aceea să 

nu fim renegaţi şi ignoraţi de cei din 

jurul nostru. 

         Iată că a sosit şi vremea când 

trebuie să plecăm, după o zi plină, în 

care poate am învăţat să facem diferenţa 

dintre bine şi rău, o zi într-adevar 

frumoasă şi grea. Am plecat încântaţi şi 

gânditori la toate sfaturile primite de la 

persoane care au comis o greşeală, dar şi 

de la persoane care vor binele societăţii 

şi care vor să nu se mai comită 

infracţiuni. 

        La capătul acestei vizite, după ce 

am trecut prin toate sentimentele, mă 

bucur de toate poveştile aflate şi mai ales 

că am avut parte de o experienţă 

adevărată din care poţi învăţa foarte 

multe. ,,Alegeţi-vă bine anturajul pentru 

a nu ajunge la pierzanie şi gândiţi de 

două ori înainte de a lua orice decizie!
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           De curând s-a încheiat săptămâna 

,,ŞCOALA ALTFEL,, , o săptămână cu 

adevărat... altfel pentru mine, care mă 

așteptam, sincer să fiu, să fie foarte 

plictisitoare. Dar, spre surprinderea mea, a 

fost o perioadă foarte interesantă, mai ales 

datorită vizitei pe care am făcut-o la 

Penitenciarul Jilava. Dacă iniţial mi s-a 

părut a fi o vizită căreia nu-i vedeam rostul, 

pe parcurs s-a dovedit a fi o vizită din care 

am învățat foarte multe lucruri interesante 

atât despre clădire, dar mai ales despre 

oamenii care au trecut pe-acolo. 

          Am rămas foarte impresionat de 

discuția cu TUDOR SIȘU, dar ce mi-a 

rămas cu adevarat în minte este FORTUL 

13 și impresionanta lui poveste. 

          Fortul 13 se află în vecinătatea 

Penitenciarului Jilava și până la această 

vizită nici nu știam că există. Acest fort a 

fost una dintre cele mai dure închisori 

comuniste, iar acum a devenit un memorial 

dedicat crimelor comunismului, după ce a 

fost declarat monument istoric. Fortul 13 

destinat să îi apere pe români a ajuns sa îi 

oprime pe toți cei care se opuneau regimului 

aflat la putere. 

         Fortul este foarte bine întreținut, 

dispune de curent electric, dar a suferit 

multe deteriorări în urma unei inundații. 

Prima lui utilitate a fost ca depozit de 

muniții pe timpul lui Carol I, apoi a fost 

garnizoană militară, după care a devenit 

închisoare. Printre primii deținuți se 

numără ţăranii răsculați (1907), apoi 

deținuții politici ai Partidului Comunist, 

FORTUL 13-LOCUL 

UNDE COMUNIȘTII 

ȘI-AU DAT 

DOCTORATUL ÎN 

TEROARE 
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după care Fortul 13 devine închisoare de 

tranzit pentru deținuții anti-comuniști. 

Condițiile de tratament ale acestor deținuți 

erau inumane - erau 

interzise dreptul la vorbitor, pachete și 

corespondență cu familia, le era interzis 

între anumite ore să se întindă pe pat sau să 

stea rezemați, iar plimbările se făceau în 

spații foarte strâmte și foarte rar. În unele 

camere ale fortului au fost expuse 

anumite obiecte ce erau folosite 

pentru imobilizare, tortură, 

mobilier și altele.  

Domnul polițist merge în fața 

noastră și ne deschide porțile. Ne 

conduce pe coridoarele întunecate 

unde și-au pierdut pașii mii de 

condamnați la moarte. El știe ce a 

ascuns fiecare ușă de aici în spatele 

ei, știe fiecare denivelare, fiecare 

prag, care în bezna închisorii sunt 

invizibile. Mă înfior de câte ori 

aud cuvintele „tortură” și 

„execuție”. 

,,WELCOME  TO HELL” ori 

,,Dacă vrei să trăiești bagă paie 

sub haine,,  
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- scrie pe zidurile închisorii. Paiele erau 

folosite pentru a atenua loviturile primite de 

deținuţi, dar foloseau și pentru a se încălzi 

iarna, atunci când aveau voie să bage în 

sobă doar nouă lemne. 

        Privesc aceste încăperi și încerc să-mi 

închipui cum arata o zi obișnuită aici, unde 

în fiecare cameră ar fi putut exista câte 

două rânduri de paturi suprapuse, un loc 

pentru spălat, unul pentru nevoile 

fiziologice și un culoar micuț unde deținuții 

se puteau plimba până la fereastră și înapoi.            

Am aflat că atunci când deținuții soseau la 

penitenciar erau obligați să treacă printr-un 

,,tunel,, format din gardieni așezați pe două 

rânduri și înarmați cu bâte, cozi de topoare 

și cazmale, bastoane de cauciuc. Aceștia îi 

loveau fără milă pe unde nimerau, astfel 

încât niciunul să nu scape nelovit. Aveau 

dreptul să facă baie o dată pe săptămână, 

când erau înghesuiți mai mulți într-un duș, 

iar gardienii, pentru a râde de ei, alternau 

apa fierbine cu cea rece; hrana era 

insuficientă și consta într-o bucată de pâine 

și un terci sau o zeamă. În  închisoare se afla 

și o secție de femei alcătuită din patru 

camere și izolată de restul secțiilor. 

Supuși unui regim de exterminare prin 

foame, frig, bătaie și tortură zilnică, lipsă de 

asistență medicală, detinuții din fort mureau 

de timpuriu. 

        Această închisoare ascunde multă 

suferință și multă oroare, ca de exemplu 

noaptea de  25 noiembrie 1940, când au fost 

împușcați 64 de opozanți ai Mișcării 

Legionare. Printre cei care s-au aflat printre 

zidurile acestei închisori se afla și lotul 

politic alcătuit din guvernul condus de 

mareșalul ION ANTONESCU. Pe 1 iunie 

1946 o parte din membrii acestui lot politic  

au fost executaţi la Jilava în Valea 

Piersicilor, în apropierea fortului. 

 

          Dacă privești fiecare perete îngălbenit 

și scrijelit, rugina aflată în straturi groase, 

în întunericul culoarelor, ori lanțurile de 

câteva kilograme, istoria pare un cimitir al 

eroilor. 

         Fiecare colț al pușcăriei, în care 

detinuții politici au fost sechestraţi și ucişi în 

bataie, are istoria lui. Fiecare zid are 

imprimat încă fiecare urlet de durere trăită 

de cei a căror singură vină a fost că erau 

intelectuali. Fiecare încăpere deține 

secretele, lacrimile și durerea câtorva mii de 

oameni. 

         Dacă asculţi cu atenție în liniștea 

mormântală din celulele morții, se aud 

picăturile lacrimilor ce cad pe lespezile reci. 

La zece metri sub pământ, la Jilava zace în 

paragină o parte din istorie, iar eu mă 

bucur că am avut ocazia să  o aduc la 

suprafață, mă bucur ca am participat la 

această activitate și îi mulțumesc doamnei 

diriginte că ne-a dat o lecție de istorie, la 

fața locului. 

 

 

 

 

 

 

                                                             Â 

 

             

              MANDACHE BOGDAN, Clasa-a XI-a G 
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Curiozitatea este specifică vârstei, mi-am zis! Aşa că am căutat şi m-am documentat 

răspunzându-mi la întrebarea: cum funcţionează efectul 3D?  Aşa am descoperit că relaţia 

interdisciplinară între  fizică-chimie-biologie  stă la baza percepţiei 3D: avem doi ochi, cu 

care vedem lucrurile din două unghiuri uşor diferite, iar distanţa mică dintre ochi duce la 

percepţia adâncimii de câmp, pe care o avem când privim obiectele din două puncte distincte, 

aflate pe acelaşi plan, la o mică depărtare unul de cealalalt. Procesul care dă senzaţia de 

profunzime de câmp şi care face parte din percepţia vizuală se numeşte stereopsis. Surpriza 

mare a fost când am descoperit că acest proces a fost descris prima dată in 1838 şi a stat la 

baza primilor ochelari stereoscopici. În locul fiecărei lentile se găsea o imagine a aceluiaşi 

obiect, însă dintr-o perspectivă puţin diferită.  

Aceeaşi tehnolgie este folosită şi în zilele noastre, însă în locul imaginii se găseşte un 

mic ecran LCD. Pentru crearea efectului 3D, cele două imagini afişate de ecrane sunt puţin 

diferite. Dispozitivul se numeşte virtual retinal display (VRD) şi poate fi folosit printre altele 

pentru afişarea imaginilor din jocurile pe calculator. 

ÎNTRE RELITATE ŞI FICŢIUNE-FILMUL 3D 
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Vedeţi strânsa legătură între realitate şi ficţiune? la figurat, desigur, pentru că la 

propriu este vorba de …. ochelarii polarizaţi! Dacă aţi fost la cinema, până acum, dragi 

prieteni şi colegi, pentru a viziona “Avatar”, “Alice în Ţara Minunilor” sau orice alt film 3D, 

înseamnă că aţi folosit deja tehnologia ochelarilor polarizaţi. Dacă vă aduceţi aminte, şi dacă 

aţi experimentat acest lucru, imaginile proiectate erau înceţoşate, până când aţi ales să folosiţi 

ochelarii. Acest lucru se întampla deoarece filmele 3D destinate ochelarilor polarizaţi 

proiectează de fapt două imagini – una pentru ochiul stâng şi una pentru ochiul drept. Aici 

intervin ochelarii: filtrul fiecărei lentile blochează 

lumina polarizată în direcţia opusă, astfel fiind creată 

dimensiunea specifică filmelor 3D. Fiind relativ 

ieftini, ochelarii polarizaţi sunt ideali pentru vizionări 

3D destinate audienţelor mari, în speţă filme şi 

evenimente sportive în baruri sau locuri publice. În 

plus, datorită problemelor legate de costuri şi 

intensitatea luminii, tehnologia de polarizare se 

potriveşte mult mai bine televizoarelor LCD decât 

plasmelor. 

Astfel, cu acest minim dar util bagaj de 

cunostinţe, am propus ca activitate în  săptămâna “ Să 

ştii mai multe, să fii mai bun” vizionarea filmului 3D, 

“Grozavul si puternicul OZ “. 

 

Auzisem de la prieteni de efectele din aventura 

fantastică a Disney, “Grozavul şi puternicul Oz”, în regia 

lui Sam Raimi, în care imaginaţia  personajului  îndrăgit al lui L. Frank Baum, Vrăjitorul din 

Oz, nu are limite.  

Ne-am ocupat locurile în sală, înconjuraţi de cutiile cu suc si pop-corn, cu ochelarii pe 

nas şi cu senzaţia că o să facem parte din lumea fascinantă a Disney cel puţin pentru o clipă, 

căci orele petrecute frumos  trec precum  clipa,  şi cum un vechi proverb latin spune: 

’’Trăieşte momentul’’, ne-am afundat mai adânc în fotoliile comode aşteptând povestea. 

Povestea începe când Oscar Diggs (James Franco) -  un magician de circ neînsemnat, 

cu etică dubioasă, este alungat departe de prăfuitul Kansas, în animata Ţară a lui Oz, o lume 

spectaculoasă locuită de personaje pline de culoare si cu peisaje de vis - crede că a dat 

lovitura, că faima si bogaţia îi sunt hărăzite. Totul se schimbă atunci când le întâlneşte pe cele 

trei frumoase şi misterioase vrăjitoare: Theodora (Mila Kunis), Evanora (Rachel Weisz) şi 

Glinda (Michelle Williams), care nu sunt convinse că el este marele vrăjitor pe care toţi îl 

aşteaptă. Atras contra voinţei sale în problemele legendare cu care se confruntă Ţara lui Oz şi 

locuitorii săi, Oscar trebuie să afle cine este bun şi cine este rău, înainte de a fi prea târziu. 

Folosindu-se de artele sale magice prin iluzie, ingeniozitate şi chiar puţină vrajitorie, Oscar nu 

devine doar Grozavul şi puternicul vrajitor din Oz, ci şi un om mai bun. 

 Efectele au fost magnifice, natura ne învăluia pe toţi cei prezenţi în sală, petalele 

florilor ce zburau ca nişte fulgi de zăpadă în bătaia vântului ne dădeau impresia că le putem 

atinge, iar când  un jet de apă parcă a ţâşnit din ecran, noi toţi ne-am ferit de sropii atât de 

reali. Eram în poveste şi făceam parte din poveste. Personajele treceau pe lângă noi, lupta lor 

era şi a noastră, săgeţile zburau către noi, eram şi prietenii si duşmanii lor în acelaşi timp şi 

spaţiu. 

 Aceste efecte le-am simţit  cu toţii, indiferent că noi, elevii clasei a XI a D aveam 

locuri în primele rânduri, iar colegii noştri de la clasa a XI C ocupaseră ultimele rânduri în 

sala de cinema... Şi acestea au fost doar câteva efecte din multe altele! Toţi am fost fascinaţi şi 

ne-am propus să revenim în lumea fascinantă a filmului 3D cât mai  curând.  

                 Păun Alexandru, clasa a-XI-a D 

                Îndrumător, prof. ing. Mirela Iordan 21 
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MOZAICUL UNEI ZILE 

         E o dimineaţă fadă. 

Aceleaşi feţe obosite şi pline de 

riduri aşteaptă autobuzul în 

staţie. Acelaşi program, acelaşi 

scenariu, aceleaşi mişcări, 

replici, priviri, aceeaşi viaţă în 

fiecare zi... Total monoton. 

Oriunde priveşti eşti înconjurat 

de tristeţe. Niciun strop de 

culoare. Uite, vine autobuzul! 

Toţi se îngrămădesc spre uşile ce 

se deschid leneş. Sunt împinsă ca 

de obicei din toate părţile.  Nu e 

ceva nou.  

              În sfârşit văd clădirea 

albă a şcolii, şi zeci de elevi cu 

pasul stins şi chipurile palid 

conturate de un zâmbet se 

îndreaptă  către clase, printre 

răceala pereţilor albaştri. Uşile 

strident roşii cu geamlâc de 

carceră, dar modelate european, 

sunt deschise, şi băncile mereu 

prăfuite. Nu sunt sigură că îmi 

cunosc toţi colegii, sincer, nici 

nu îmi doresc să îi ştiu pe toţi. 

Sunt prea multe chipuri noi cu 

care trebuie să mă obişnuiesc. 

Prea mulţi ochi care mă privesc 

goi. Ce  ciudat e... suntem atât de 

diferiţi toţi, dar semănăm atât de 

mult în acelaşi timp. Lumi 

diferite, visuri diferite, dar cu 

toate acestea, tot acelaşi cer 

privim şi tot acelaşi soare ne 

mângâie obrajii. 

             În fiecare zi învăţ ceva nou. În 

fiecare zi înţeleg lucruri care până ieri mi se 

păreau fără sens... sau poate doar mă prefac 

că le înţeleg.  Poate doar mă ascund de o 

altă dezamăgire. E ca o mască ce mă fereşte 

de urâtul lumii. Am învăţat că e bine să nu 

îmi arăt sentimentele oamenilor pentru că 

pot fi nişte criminali, le ucid cu sânge rece 

şi fără remuşcări. 

            Colegii mei discută de colecţia lor 

de note.  Suntem o clasă chiar bună. Pe 

lângă faptul că aparţin unei clase de sportivi 

şi de obicei oamenii cataloghează un sportiv 

ca fiind prototipul unei persoane bine 

dezvoltate, dar din păcate doar fizic, nu şi 

intelectual,  am şi o echipă cu care lucrez în 

fiecare zi. E competiţie între noi, nu ne 

antrenăm doar în sala de sport, ci şi în sala 

de clasă. Chiar dacă nu iubesc prea mult 

oamenii, trebuie să recunosc că au potenţial 

aceşti copii. Majoritatea notelor sunt de 10 

impecabil. E drept că atunci când vezi că nu 

înveţi fără sens şi munca ta dă şi roade, eşti 

din ce în ce mai ambiţios, dorindu-ţi mereu 

perfecţiunea. Până la urmă de ce să încasezi 

o notă mică, când poţi să fii printre 

,,campionii clasei”?  Profesorii vin şi ei cu 

drag într-o clasă când văd ca au cu cine 

lucra, cu cine purta o discuţie intelegentă, 

când văd că cineva chiar le soarbe cuvintele 

de pe buze 

Coja Andreea, clasa a XI-a G 
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         Sunt deja înconjurată de 

colegi care mă remarcă cu mai 

multă sau mai puţină prietenie . 

Aproape toţi discută de piesa de 

teatru de diseară. În sfârşit, 

ceva ce îmi atrage atenţia! 

Mereu am ştiut că este o artă să 

ai chiar şi cel mai neînsemnat 

rol, dar să ştii să-l joci şi să-l 

trăieşti în faţa publicului, ca şi 

când toţi ochii din sală stau 

aţintiţi asupra ta aşteptând să 

critice şi cel mai mic detaliu. E 

pur şi simplu uimitor! Sunt  

oameni ca şi mine, ca şi tine, au 

sentimente, au probleme, 

certuri, împăcări, nu 

întodeauna soarele răsare pe 

strada cuiva, chiar dacă afară e 

ziuă. Propunem o oră unde să 

ne întâlnim cu toţii ca să 

mergem împreună spre teatru. 

După o zi obişnuită la şcoală, o 

piesă de teatru este binevenită 

mereu. 

          E deja seară. Colegii s-au 

adunat toţi în faţa teatrului. 

Parcă sunt nişte furnici în jurul 

unei firimituri de pâine. Avem 

locuri la lojă. Este o piesă 

pentru copii. Sunt înconjurată 

de pitici, plini de culori, cu 

zâmbetele larg pictate pe faţă, 

cu ochii mari şi inocenţi. Îmi era 

dor să mă întorc pe vremea 

copilăriei! 

           Gândurile nu-mi dau pace. Într-o lume schiţată în 

contururi alb-negru, mereu uităm să ne bucurăm de lucrurile 

mici dar pline de farmec ce ne sunt alături. Suntem înconjuraţi 

de probleme, în goana noastră zilnică după fericire uităm să 

ridicăm ochii spre cer să admirăm infinitul albastru pur si 

liniştitor, ce ne priveşte cu drag în fiecare zi. Câţi dintre noi se 

opresc să admire parfumul delicat al unei flori, sau vrăbiuţa 

aceea mică de acolo ce ciuguleşte timidă dintr-un colţ de pâine? 

Ne izolăm complet de frumos. Monotonia e deja un mediu de 

viaţă, un obicei în care tot mai mulţi oameni se plafonează. 

Părem speriaţi de fericire. Ne e frică de zâmbete. Nici nu ne mai 

putem exprima sentimentele,  poate pentru că suntem imuni la 

ele. 

              Piesa a început, piticii stau pitiţi în scaune aşteptând cu 

nerăbdare povestea. Actorii sunt deghizaţi în flori şi au un 

machiaj expresiv. E o poveste de dragoste despre o prinţesă 

nemulţumită de pretendenţii săi, care încearcă prin diferite căi 

să o cucerească pe ea şi bogăţia ei. Este impresionată de 

imaginea prinţilor şi de cadourile ce le primeşte, omiţând că 

toate aceste lucruri nu au valoare şi că dragostea adevărată nu 

constă în cadouri, ci în sentimente şi în sacrificii pentru 

persoana iubită. Chiar dacă piesa era pentru copii, şi mie mi-a 

captat atenţia. Mă simţeam prinsă într-o poveste. E prima oară 

după mult timp când îmi aduc cu mare plăcere aminte de 

vremurile minunate  ale copilăriei mele. Când poveştile bunicii 

cu dragoni şi zmei ce capturau prinţese erau principala mea 

atracţie. Mi-e dor de vremea aceea... privesc in jurul meu, iar 

cei mici stau cu sufletul la gură aşteptând firul poveştii. 

           Un  micuţ boboc de floare, ce încă nu-şi arăta frumuseţea petalelor şi coloritul viu, ajunge la 

castel, cu inima plină de emoţie şi iubire, dar fără cadouri, condus de vestea prinţesei care era în 

căutarea unui viitor soţ şi rege peste împărăţia florilor. Nu e bogat, dar sufletul lui e plin de averi. 

Prinţesa îl ignoră şi este atrasă de o floare de crin, care, deşi este impunătoare şi cu un parfum 

îmbătător, urmăreşte doar împărăţia prinţesei, nu şi drumul spre inima ei. Chiar şi în basme 

dragostea adevărată vine din cele mai ascunse colţuri. 

            Îmi face plăcere să fiu înconjurată de copii. Ştiu că sunt singurii de la care încă mai poţi 

admira un zâmbet inocent, o privire caldă, o îmbrătişare sinceră. Dar e trist când te gândeşti că peste 

ceva timp toate acestea se vor pierde odată cu dulceaţa copilăriei lor. Vor deveni adulţi şi se vor 

îndepărta şi ei de lumea poveştilor. 

            Bobocul se străduieşte în zadar să ajungă la inima prinţesei. Speră, până când nu mai speră, 

dar a doua zi începe din nou să nădăjduiască. Crinul cel împăciuitor, văzând că prinţesa orhidee este 

copleşită de personalitatea şi imaginea lui, o răpeşte în împăraţia lui obligând-o să se căsătorească cu 

el. Mica prinţesă înţelege în sfârşit că bobocul cel neînsemnat va veni să o salveze, pentru că dragostea 

adevărată învinge mereu răul, cel puţin în poveşti. Datorită iubirii pe care i-o purta prinţesei, 

mugurele de floare a venit să o salveze demonstrându-i că el e cel ce îi merită inima şi apoi împărăţia. 

Micuţa orhidee a înţeles că dragostea adevărată e mai presus de orice bogaţie, fiind ea însăşi cea mai 

mare avere a unei persoane. 

             Încă mai poţi trăi copilăria indiferent de vârsta pe care o ai... poate că încă mai sunt copil,  

poate că undeva e loc pentru fiecare să rămână copil. 
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O simplă zi de 

marți s-a transformat 

într-o zi distractivă. 

Soarele abia apusese, 

luna își făcea simțită 

prezența. Noi, o parte a 

clasei a XI-a G, 

împreună cu frați, 

surori sau verișori, am 

venit la teatrul 

Excelsior. Ne-am 

întâlnit la Universitate, 

și împreună cu doamna 

dirigintă și fiica dânsei am pornit cu pași repezi spre sala teatrului. 

Am ajuns acolo. Holul era plin de prichindei. Alături ne întâmpina Doamna 

Bănulescu de la Fundația de caritate ,,Nicolae Iorga,, căreia îi mulțumim pentru că ne 

invită de multe ori la teatru . Am urcat la balcon, unde erau locurile noastre. Ne-am 

așezat în liniște. Ocupam aproape două rânduri. Stând liniștiți, cu privirea fixată pe scena 

acoperită de cortina vișinie în spatele căreia se aflau niște decoruri inedite, așteptam 

închiderea luminilor și începerea piesei. Nu mi-am imaginat nici măcar o secundă că o 

simplă piesă de teatru pentru copii ar putea să fie o adevărată învățătură de viață. 

A început. Piesa se intitula ”Hainele noi ale împăratului”. Este o piesă simplă, 

formată dintr-un singur act, dar cu multe sfaturi necesare pentru a avea un viitor cât mai 

bun. În jurul nostru erau doar prichindei, toți priveau cu o mare plăcere personajele care 

se mișcau, gesticulau și vorbeau pe scena plină de anumite decoruri care într-adevăr îți 

furau privirea.  

Orhideea este personajul principal al piesei. Aceasta urma să își găsească alesul. 

Toamna o grăbea, însă prietena ei îi oferea sprijinul de care aceasta avea nevoie. Îi citea 

horoscopul în stele în fiecare zi. Dar nu era totul așa simplu, toamna se apropia rapid, 

timpul zbura ca o frunză purtată de vântul agitat al unei seri de iarnă. Cum bine spune 

Crin sau Mugurel? 
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un proverb, ”Graba strică treaba!”, iar asta s-a adeverit. Pentru că Orhideea nu mai putea 

aștepta momentul potrivit, a ales să organizeze un concurs, al cărui premiu va fi chiar 

mâna acesteia. Din păcate timpul ce o presa a determinat-o să facă un pas greșit. La 

concurs au fost înscriși doar doi participanți, Crinul și Mugurel. 

Crinul, un ticălos 

care s-a dovedit a fi un 

”om de nimic” într-un 

final, dar care folosea 

vorbe dulci și alinturi, 

nu își dorea cu 

adevărat mâna 

Orhideei. Acesta era 

interesat de avere și de 

renumele pe care l-ar 

fi câștigat după 

căsătoria cu  Orhideea.  

 La polul opus se 

afla Mugurel, un om 

abia înflorit, 

neexperimentat, a 

cărui înfățișare nu se 

putea compara cu cea 

a Crinului cel lacom. 

Acesta era mic și 

plăpând, sensibil și 

sufletist, timid, dar 

care nu căuta avere. 

Însă Orhideea nu avea 

ochi pentru interiorul 

acestuia, din cauză că era orbită de exteriorul Crinului. Într-un final, printr-o magie, 

intențiile Crinului au ieșit la iveală. Acesta își dorea doar binele propriu. Încercând să 

scape din această situație neplăcută pentru el, Crinul a răpit-o pe Orhideea. Aceasta a 

realizat astfel că interiorul Crinului era unul ”mucegăit”. Salvatorul ei a fost chiar 

Mugurel, cel care era îngrijorat de răpirea Orhideei. Acest lucru a făcut-o pe viitoarea 

mireasă să realizeze faptul că exteriorul este de prisos. 

 Finalul a fost unul fericit. Orhideea s-a căsătorit în final cu Mugurel. Nunta 

acestora a fost una ca în povești, plină de zâmbete și cuvinte dulci. Despre Crin nu vă pot 

spune prea multe, acesta a sfârșit așa cum merita, trist și neîmplinit.  

 În încheierea acestei povestiri aș vrea să atrag atenția celor ce o vor citi. Același 

lucru se întâmplă și în viața de zi cu zi. Oamenii sunt caracterizați după aspectul fizic, 

după cum arată, dar după cum bine ați observat, acesta nu este un lucru prea înţelept.  
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                     Forumul educațional al elevilor a avut 

loc anul acesta în data de 6 septembrie, având ca loc 

de întâlnire PALATUL COPIILOR. Au participat 

reprezentanți ai consiliilor elevilor din fiecare liceu și 

consiliul elevilor bucureșteni. Sala a fost plină, au 

rămas elevi și în picioare. Forumul s-a desfășurat într-

o atmosferă civilizată, reprezentanții liceelor 

bucureștene aplaudau, erau interesați, puneau 

întrebări, manifestându-și curiozitatea. Cei mai buni 

erau acolo. Ne-au fost prezentate realizările elevilor implicați în diferite proiecte în format 

Prezi dublat de o manieră energică de susținere a prezentării. 

                După o introducere în care ne-au fost împărtășite tainele generale ale desfășurării 

unui proiect, noi și colegii noștri liceeni am fost invitați spre mai multe centre reprezentative 

precum: Sport;  Tabere și Excursii; Media, dar cel mai reprezentativ, atractiv și captivant 

subiect pentru mine a fost domeniul de 

pregătire a proiectelor în domeniul 

sportului, pentru că activez ca sportiv de 

performanță și învăț la o clasă cu profil 

vocațional sportiv. Am pătruns în 

tainele acelei mișcări unde au fost 

organizate concursuri pentru prichindeii 

din clasele I-IV, pentru viitorii 

adolescenți din clasele V-VIII și pentru 

cei care sunt foarte aproape sa devină 

oameni maturi și respectați în societate, 

din clasele IX-XIII. 

             Am fost încurajați și chiar 

îndemnați să intrăm în proiectele acestei organizații, fiindu-ne prezentate mai multe proiecte 

după care să  ne ghidăm, având promisiunea că, dacă proiectele noastre vor fi bune și fabulos 

de interesante și captivante, vom fi recrutaţi  în cadrul  PROEDUS-centru de proiecte 

educaționale și sportive. 

              Plecând din sala mare şi încercând să ajung la sala unde se dezbătea subiectul 

SPORT, am întâmpinat mai multe probleme, dar buna organizare ne-a ajutat să descoperim 

locul căutat.  Pe un drum infernal și călduros de câteva minute, lovindu-ne unii de alții, am 

ajuns la o scară pe care pe care trebuia să coborâm pentru a ajunge în raiul sportului sau să 

urcăm spre a ajunge în iad; alergând spre rai, am început să cobor pe scări și am descoperit o 

sală care făcea legătura cu locul unde s-a desfășurat admirabila prezentare despre proiect și 

holul care ducea la alte scări, în concluzie am avut un drum frumos, plin de scări fermecate 

care mă ajutau să ajung unde îmi propusesem să fiu de la început.  

             Am avut ca exemplu  o domnișoară  - Izabela -  care 

începând de la voluntariat, prin muncă și sudoare a ajuns șeful 

organizațiilor sportive și al dezvoltării pentru tinerele speranțe; 

OAMENI SĂNĂTOȘI și FRUMOȘI.   Fiind foarte emoţionată, 

domnișoara Izabela a început să ne descrie mai multe proiecte în 

domeniul sportului pentru cei mici, din clasele I-IV şi pentru cei 

mai mari cuprinzând clasele V-VIII şi respectiv IX-XII, 
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singurele două condiții fiind :  

1.  În echipa unei şcoli sau a unui liceu nu au voie mai mult de cinci sportivi de performanță 

(sportivi legitimaţi) 

2. Fiecare participant să aibă acordul părintelui tutore.(minori). 

        La început proiectul a fost înscris în doar patru sporturi -  Mini Baschet (baieți & fete), 

Handbal (băieți & fete), Volei (băieți & fete), Tenis de masă (băieți & fete), urmând ca ele să 

se dezvolte, mai târziu adaugându-se mai multe sporturi pe placul copiilor, fiind propusă ca 

opțiune luarea în considerare a rugby-ului. 

                        Aceste proiecte au conținut sporturile acestea sub formă de concurs, dar și de 

lecții gratuite cu profesori foarte buni în domeniul lor, care doresc să facă din asta o muncă 

eficientă, nu doar o joacă. 

          Fiecare proiect  începe cu obținerea aprobărilor 

și actelor necesare pentru organizare. Nu se  

poate începe un concurs fără asigurarea 

serviciilor de securitate precum: Poliție, 

Ambulanță (Smurd), Pompieri (în cazul unor 

scurtcircuite sau a neglijenței oamenilor care 

aruncă țigările aprinse pe jos) etc. De la 

fiecare instituție este nevoie de obținerea unei 

aprobări. Dosarul este din ce în ce mai mare, 

asta e partea birocratică și cred că ar trebui 

cineva să se ocupe doar de partea dosariadei, 

altfel ne pierdem timpul și energia, când am 

putea realiza deja obiectivele propuse. 

        La final am fost invitaţi să intrăm în 

echipa PROEDUS, lucru posibil doar prin 

munca noastră, fiind puși sa creăm un 

proiect și să îl prezentăm pentru verificare 

reprezentantului din fiecare domeniu. 

             Pentru 2000 de elevi bucureșteni în sesiunea 2013-2014, Primăria Municipiului 

București, prin programul Proedus, asigură cursuri gratuite de formare  în domeniile 

management de proiect și leadership, artă fotografică, managementul afacerilor, web design, 

dans sportiv, actorie, arte marțiale și televiziune. Cei care nu absentează de la cursuri primesc 

pentru perioada vacanței o tabără de şapte zile la mare sau la munte, ca răsplată pentru 

implicarea lor. 

          Cât despre noi, elevii 

liceului nostru, am dat năvală să 

ne  înscriem. Rămâne de 

văzut câți vom fi selectați 

și pe ce criterii se va face 

selecția. Rămâne speranța 

că vom învăța și ne vom 

distra pe banii comunității! 

 

 

 

 

Formularul de inscriere la cursurile PROEDUS 

 se descarca de pe site-ul  www.educatiepmb.ro 
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Noaptea 

Muzeelor este o ocazie unică a anului prin care se  pot 

vizita mai multe muzee într-o singură noapte. Cele 

mai vizitate muzee sunt Antipa şi Observatorul 

Astronomic” al Bucureştiului.  

În sâmbăta de 11 mai, cuprins de emoţie, am 

plecat de acasă şi m-am îndreptat spre prima ţintă a 

nopţii: muzeul Antipa,  la Piaţa Victoriei. 

          În timp ce mă deplasam cu viteza obişnuită a 

tramvaiului bucureştean, mă gândeam la ce o sa văd în  

cele trei locuri în care voiam să merg. La muzeul Antipa 

mă aşteptam la multe animale împăiate şi la cadavrele 

de la expoziţia “Human Body”. 

În scurt timp timp (două ore) am ajuns la destinaţie, 

unde am fost lovit de un sentiment de dezamăgire 

văzând cozile uriaşe. În mod surprinzător, coada cea mai 

mare era la expoziţia plătită la care am stat ceva vreme, 

dar am renunţat apoi fiindcă nu îmi mai rămânea timp 

pentru celelalte muzee. 

           Expoziţia a fost scurtă, dar impresionantă, deoarece fiecare 

,,cameră” era plină de exponate foarte detaliate şi pline de ”viaţă”. 

Cele mai favorite expoziţii erau cele de rechini şi ale morselor. 

Deoarece vizionarea expoziţiei a fost de scurtă durată, am avut timp 

şi pentru un alt muzeu, cel de Geologie, unde am văzut multe roci şi 

pietre din diverse colţuri ale lumii, plus câteva roci galactice şi 

intergalactice. 

         Pe listă urma Observatorul Astronomic.  Primul lucru pe care l-am 

văzut a fost imensa coadă care se întindea pe lungimea a două staţii de autobuz. După 

aproape o oră am renunţat deoarece intrau doar 10 persoane la 40 de minute şi în coadă erau 

cel puţin 1000 de persoane, aşa că nu mai ramânea timp pentru Muzeul Căilor Ferate Române.  

         După o lungă aşteptare a faimosului troleibuz bucureştean  - de care nu a auzit nimeni -  

am început călătoria de o oră către muzeu. Staţia unde am coborât era la ceva distanţă de 

muzeu şi am întrebat un cetaţean unde se află muzeul C.F.R. Acesta mi-a zis să mă uit înainte 

şi să văd clădirea în beznă. Acest om era respectuos şi foarte sigur pe el, ceea ce îmi indica 

faptul că ştie ce vorbeşte, prin urmare am decis să merg conform spuselor sale, prin beznă, ca 

un orb. Mă gândeam că nu voi găsi deschis, deoarece acel cetăţean mi-a spus că şi muzeul de 

istorie a fost închis. Dar, spre fericirea mea, nu era închis, doar că lumea nu s-a  înghesuit în 

aventura de o noapte, spre acest punct al Bucureştiului.  

           Înăuntru era plin de staţii de transmisie vechi şi de troliuri vechi şi noi, de machete de 

locomotive şi vagoane ancestrale şi recente, electrice şi pe motorină,  şi câteva cu aburi. 

Piesa de rezistenţă era o machetă de trenuleţe pe un circuit destul de complex, şi chiar un 

autocar care se fâţâia pe toate drumurile de pe machetă. 

           După încă o oră am decis că am stat destul şi că trebuie să ajung şi acasă. Drumul spre 

casă a fost forte obositor deoarece era destul de târziu, ora unu, şi autobuzele de noapte  

circulau doar pe hârtie. 

         În final am ajuns la ora trei din noapte şi am stabilit că la anul mai bine stau acasă, dacă 

între timp nu-mi vin iar alte idei culturale. 

    Noaptea muzeelor 
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                 CONCURSURI TEHNICE 

             Siniat România a organizat, în perioada 19 ianuarie - 

29 martie programul de instruire tehnică "Micul Montator 

de gips carton" în atelierul şcoalar al Colegiului Tehnic 

„Anghel Saligny” Bucureşti.  

            Activitatea demarată de Siniat România în 

parteneriat cu Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" a avut ca 

scop familiarizarea elevilor cu practica montării sistemelor 

din gips carton. În acest program au fost implicate câte două 

echipe de elevi  provenite din cinci licee  tehnice din 

Bucureşti. 

         Tema pe care participanţii au avut-o de îndeplinit în 

cadrul concursului a fost construcţia unei machete  din gips 

carton: executarea unui perete despărţitor din gips carton şi 

placarea unui perete existent. Cele mai bune proiecte au fost 

premiate de către Siniat România în cadrul unei festivităţi ce 

a avut loc in săptămâna "Să ştii mai multe, să fii mai bun !".  

           MICUL MONTATOR 

            Programul de instruire a elevilor în vederea desfăşurării concursului “Micul Montator de gips 

carton”  a avut loc în atelierul şcolar, dotat de Siniat România. Programul s-a adresat elevilor din 

cinci licee tehnice din Bucureşti: „Anghel Saligny”, „Mihai Bravu”, „Traian”, „Elie Radu”, „Mircea 

cel Batrân”, fiecare liceu participând cu câte două echipe de elevi. În săptămâna 01 - 05.04.2013, 

numită şi “Să ştii mai multe, sa fii mai bun!”, elevii participanţi în cadrul acestui program au luat 

parte la concursul “Micul Montator”, având ca temă construcţia unei machete  din gips carton, cele 

mai bune proiecte fiind premiate de către Siniat Romania în cadrul festivităţii din data de 3.04. 2013.  

             Programul de instruire a constat în trei sesiuni (câte una pe săptămână) a câte 5-6 ore (cu 

pauze), acordate fiecărei echipe, în care s-au prezentat teoretic si practic materialele si regulile de 

montaj pentru sistemele de gips-carton.  

            Prima sesiune (5 ore)  

 Prezentare Safety privind riscurile prezente la atelierul şcolii de montaj şi măsurile de prevenire a 

accidentelor;  prezentarea plăcilor marca Nida: tipuri, domenii de utilizare, prelucrare. 

 Execuţie practică mostre de placă şi prezentarea profilelor utilizate la structura metalică 

 Execuţie practicăsisteme de gips carton (tipuri, domenii de utilizare), mostre de profile metalice, 

măsurarea, trasarea şi debitarea profilelor.    

 Prezentarea accesoriilor utilizate  

 Exersareconstrucţia sistemelor de gips carton (tipuri, domenii de utilizare), practică în montarea 

accesoriilor: şuruburi cu maşină de înşurubat, îmbinarea racordurilor.  Execuţie practică a unui  

sistem de gips-carton simplu (perete D75/50 cu dimensiuni 1,2m x 1m) şi finisarea acestuia 

(preparare ipsos de îmbinări, montare bandă de îmbinare). Sub supravegherea instructorului, elevii 

au trasat, au tăiat profile şi le-au montat, au debitat plăci gips-carton şi le-au fixat pe structură cu 

ajutorul accesoriilor, au finisat zonele de îmbinări şi golurile.  

            A a doua sesiune (cu durată de aproximativ 6 ore, in funcţie de îndemânarea fiecărei echipe)  

 După reamintirea regulilor safety şi echiparea corespunzătoare, elevii au început practica pentru 

execuţia proiectului de concurs: o machetă din gips carton cu placarea unui perete şi executarea unui 

perete despărţitor din gips carton.  

     În cea de-a treia sesiune (cu durată de aproximativ 6 ore)  

 elevii au trecut la finisarea machetei prin îndepartarea surplusului de material şi şlefuirea  

porţiunilor denivelate. 

             În cadrul programului de instruire a avut loc şi o sesiune (cu durata de 4 ore) implicând toate 

echipele participante, când s-au făcut ultimele retuşuri la lucrările de proiect şi au fost reamintite 

regulile safety, cunoştinţele predate, diferite modalităţi de montaj pentru sisteme gips-carton.  

 Siniat România a premiat cele mai bune lucrări şi a  invitat toţi elevii participanţi pe data de 5.04 

2013 la o vizită în fabrica de plăci Siniat  din Bucureşti.   
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              COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY-B-dul 

N.Grigorescu nr.12,sect.3,Bucureşti 

Niveluri de învăţământ-liceu zi/ruta directa, liceu seral/ruta 

directă, ruta progresivă 

Numărul de elevi din şcoală: 8 

Numărul cadrelor didactice din şcoală: 1 

Coordonator activitate: prof.Ioana Zlătoianu, şef. Catedra 

Construcţii, ioana_yoko@yahoo.com 

1.Titlul activităţii: MICUL MONTATOR DE GIPS CARTON 

2.Domeniul în care se încadrează: domeniul tehnic 

3.Scopul activităţii: să ne cunoaştem partenerii, dezvoltarea 

abilităţilor practice ale elevilor 

4.Obiective educaţionale: dobândirea abilităţilor practice, 

identificarea materialelor şi uneltelor, conştientizarea şi 

respectarea NTSM. 

5.Rezultate obţinute: iniţierea elevilor în tainele prelucrării gips 

cartonului; formarea abilităţilor practice; informarea elevilor cu 

privire la fabricarea şi utilizarea produselor partenerilor noştri.  

Activităţile au la  bază  dezvoltarea abilităţilor practice şi 

formarea deprinderilor pentru lucrul în echipă, elemente 

esenţiale pentru integrarea pe piaţa muncii. Proiectul se 

adresează  în special elevilor claselor a XII-a, a-XIII-a 

r.p.calificările „tehnician în construcţii şi lucrări publice” şi 

„tehnician desenator în construcţii şi instalaţii”. 

             Proiectul s-a derulat în atelierul Siniat din cadrul Colegiul 

Tehnic „Anghel Saligny”, responsabil cu instruirea practică a 

elevilor fiind instructor tehnic, domnul Florin Mancaş. 

În cadrul proiectului s-au  derulat următoarelor activităţi: 

 Activitatea nr. 1. Atelierul Siniat;  prelucrarea gips cartonului 

 Activitatea nr. 2. Standul elevilor ; formarea abilităţilor 

practice; 

 Activitatea nr. 3. Noutăţi în domeniul sistemelor de gips 

carton – întâlnire cu reprezentanţii firmei de profil Siniat ; 

 Activitatea nr. 4. „Micul montator de gips carton” – Concurs 

pe teme de gips carton 

 Activitatea nr. 5. Fabrica de plăci de gips carton Siniat - 

vizită 
             Proiectul s-a încheiat cu un concurs pe teme de gips carton 

constând într-o probă practică, anume realizarea unui sistem 

simplu din gips carton şi o probă scrisă tip test grilă, precum şi o 

vizită tehnică la fabrica Siniat. 

         Această activitate a fost 

propusă ca fiind cea mai 

reprezentativă din şcoala 

noastră deoarece, fiind un 

colegiu tehnic, am considerat 

oportun să prezentăm 

susţinerea  partenerilor şcolii 

noastre în instruirea şi 

susţinerea elevilor. În acest 

proiect nu au fost implicaţi 

doar elevii şcolii noastre, ci si 

elevi din alte licee invitate. 

Instruirea în cadrul 

atelierului școală de montaj a 

constat în trei sesiuni prin 

care elevilor le-au fost 

prezentate noţiuni de safty, 

tipurile de plăci din gips 

carton, metodele de montare 

şi finisare. 
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„Echipa Siniat  ne-a susţinut cu promptitudine şi 

bucurie ori de câte ori i-am solicitat ajutorul şi 

în mod special în săptămâna Să ştii mai multe, să 

fii mai bun  prin concursul Micul montator de 

gips carton.”-director Rădoi Maria. 

„Pe timpul instruirii elevilor şi desfăşurării 

concursului Micul montator de gips carton,  

echipa Siniat a demostrat răbdarea de a asculta, 

capacitatea de a înţelege şi sensibilitatea de a 

simţi, dublate de un mare bun simţ, devenind 

prin aceste calităţi nişte modele pentru elevi.” -

prof.Voicu Mariana. 

„Aptitudinea socială de bază a echipei Sinait este 

implicarea, inducând acest lucru şi elevilor,  şi 

profesorilor participanţi la acest eveniment din 

şcoala nostră.” -director adjunct Putineanu 

Tatiana. 

„Colegii catedrei de construcţii au fost iniţiatorii 

acestui concurs, ei comunicându-mi gândurile 

lor, iar prin implicarea conducerii şcolii noastre 

şi a Siniat România l-am transformat în fapte.”- 

prof. Zlătoianu Ioana. 

„Echipa de elevi din liceul „Traian” a dovedit 

interes şi seriozitate pentru aplicaţiile practice 

din cadrul atelierului de instruire, dar şi pentru 

însuşirea cunoştinţelor teoretice privind 

sistemele de gips carton.”-prof. Nastasa Mircia. 

„Elevii liceului „Mihai Bravu” au fost entuziaşti 

pe tot parcursul concursului şi mi-au declarat că 

au învăţat lucruri pe care nu ştiau că le pot face 

şi ei bine.”- prof. Raţ Irina. 

„În cadrul atelierelor de lucru elevii au 

conştientizat că numai un bun meseriaş îşi poate 

asuma răspunderea lucrării sale.” - instructor 

tehnic Siniat Romania- ing. Mancaş Florin. 

„Mulţumesc echipelor de elevi şi profesorilor 

implicaţi în acţiunea Micul montator de gips 

carton, conducerii Colegiului Tehnic „A.Saligny” 

şi ne dorim extinderea acestei iniţiative 

implicând un număr mai mare de echipe din 

liceele cu profil tehnic de construcţii.”- expert 

tehnic  Siniat Romania –ing. Damian Drăgan. 

           Elevii şi profesorii, 

precum şi partenerii noştri din 

departamantul tehnic Siniat şi-

au manifestat dorinţa continuării 

acestui proiect cu mai multe 

echipe de elevi implicate şi din 

cadrul mai multor licee tehnice 

din ţară. Acest lucru se poate 

realiza printr-o mai bună 

popularizare a acestui concurs 

atât în rândul profesorilor cât şi  

în rândul elevilor, precum şi 

prin alocarea unui spaţiu mai 

mare pentru activităţile practice 

din cadrul acestui proiect. 

            Elevii din cadrul liceului 

„Mihai Bravu” au fost încântaţi 

de cele învăţate şi şi-ar fi dorit 

sa aibă şi şcoala lor asemenea 

parteneri care să se implice 

concret în instruirea prin joc a 

elevilor. 

            Elevii şcolii noastre au 

apreciat seriozitatea şi 

comportamentul instructorilor 

tehnici din acest program şi 

metodele acestora prin care le-

au captat atenţia elevilor. 

        Profesorii îndrumători ai 

elevilor implicaţi în acest 

concurs au fost încântaţi de 

materialele informative puse la 

dispoziţia lor de către membrii 

Siniat, de prezentările facute, 

precum şi de premiile oferite 

elevilor. 

          Părinţii elevilor implicaţi 

au fost bucuroşi şi totodată 

miraţi că încă mai există 

asemenea parteneri şi susţinători 

ai şcolilor şi în special ai 

copiilor cu abilităţi practice. 
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Prin prisma noului unghi de vedere 

privind salvarea mediului înconjurător, 

actualul articol vine în continuarea celui 

prezentat sub titlul „Lumea industriei şi a 

omului - Cine salvează Pământul?”. 

După ce au fost expuşi factorii 

poluanţi (gaze, producerea cimentului, 

deşeuri, zgomot etc), ca şi metode de 

reducere a efectelor, mergând pe aceeaşi 

idee, actuala temă tratează despre 

radioactivitate, ca alt factor poluant. 

Radioactivitatea este o proprietate  

a nucleelor de a se dezintegra spontan, în 

care se emit 3 tipuri de radiaţii:  (alfa),  

(beta) şi  (gamma). Aceste nuclee sunt 

instabile. 

Radioactivitatea este de două tipuri: 

naturală (în natură - din pământ, atmosferă, 

elemente chimice radioactive, minereuri ce 

conţin elemente chimice radioactive şi în 

cosmos) şi artificială (produsă de om). 

 

Radioactivitatea naturală 

 

În natură există minereuri radioactive, care 

emit astfel de radiaţii. Radioactivitatea 

naturală a fost descoperită de H. 

Becquerel, în urma studiului unor 

minereuri de uraniu. 

 Radiaţiile sunt emanate şi din cosmos, din 

regiunea interstelară. În spaţiul interstelar 

nu este vid. Acolo se produce un flux 

neîntrerupt de protoni (99%), care sunt 

nuclee de hidrogen şi nuclee grele, 

înzestrate cu energii uriaşe, care cad fără 

încetare, în mod uniform ( număr constant 

de particule pe cm
2
), din toate direcţiile, 

asupra Pământului. Acest flux de particule 

se numeşte flux de particule primare. 

Particulele primare iau naştere din agitaţia 

termică şi sunt puse în mişcare de forţe 

electromagnetice, care acţionează 

permanent şi le imprimă viteze uriaşe, 

având energii de miliarde de miliarde de 

eV(electron volţi). Ele formează radiaţia 

cosmică primară, au o putere de pătrundere 

extraordinar de mare şi trec prin toată 

atmosfera, ciocnindu-se cu atomii din aer( 

oxigen, hidrogen, azot). 

          În urma acestor interacţiuni, atomii 

din aer sunt despicaţi, apar alte particule 

(mezoni , electroni şi pozitroni) şi ajung 

pe pământ, până la nivelul mării, formând 

radiaţia cosmică secundară.   

Se ştie că spaţiul este populat de 

raze cosmice, particule încărcate care au o 

energie cinetică extrem de mare şi care îşi 

Radioactivitatea 
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au originea în afara sistemului solar. 

Aceste raze penetrează păturile superioare 

ale atmosferei şi ciocnesc în mod constant 

nucleele pe care le întâlnesc, făcându-le să 

se spargă în componente. O diagramă 

schematică a unui asemenea eveniment 

este arătată în figura următoare:  

Printre componente se găsesc 

mezoni  şi , electroni, neutroni, protoni 

şi fotoni de mare energie. La rândul lor, 

aceste componente ciocnesc nuclee din 

atmosferă, provocând reacţii nucleare. 

Aceste reacţii sunt de obicei transmutaţii 

nucleare, adică schimbă numărul atomic al 

nucleului ciocnit.     

Radiaţiile ce provin deci din natură 

şi cosmos sunt radiaţii naturale; ele 

formează un fond de radiaţii admisibil 

pentru corpul omenesc, dacă nu depăşeşte 

un anumit prag (ce se măsoară în roentgeni 

şi submultiplii acestora) , nu este dăunător 

organismului uman. Pragul respectiv este 

fixat de o comisie internaţională de 

specialişti: fizicieni, chimişti, biologi, 

astronomi, medici. 

Mai grav este însă faptul că există 

şi:  

  

 

Radioactivitatea artificială    

 

Ea este provocată de om în laborator, 

prin bombardarea unor nuclee stabile (care 

nu se dezintegrează spontan) cu neutroni 

sau alte particule, accelerate (pentru a 

obţine particule cu viteze mari şi ca  să se 

producă ciocnirea). 

          Radioactivitatea artificială a fost 

descoperită de soţii Joliot-Curie. Ei au 

observat că, la bombardarea aluminiului cu 

particule , aluminiul emite pozitroni (e
+
). 

          Radiaţiile artificiale provin din mai 

multe surse: reactoare, laboratoare, aparate 

care lucrează cu radiaţii X. Radiaţiile X au 

fost descoperite de W. C. Roentgen, în 

1895. Există două tipuri de raze X: 

caracteristice şi de frânare. Radiaţia X 

caracteristică este produsă prin excitarea 

electronilor interiori ai atomului, urmată de 

o rearanjare a celorlalţi electroni. În cazul 

radiaţiilor X de frânare, lucrurile se petrec 

astfel: un electron rapid străbate învelişul 

electronic al unui atom ţintă şi se apropie 

de nucleu. Traiectoria sa este o hiperbolă, 

fiind frânat de câmpul electrostatic şi 

emiţând un foton de energie variabilă. 

 

1. Reactoarele  nucleare funcţionează cu 

uraniu radioactiv şi dau naştere unor mari 

cantităţi de produşi de dezintegrare, care 

sunt radioactivi. Produşii de dezintegrare 

sunt îngropaţi în depozite cu pereţi groşi 

din beton sau ţinuţi în containere închise 

ermetic. Din nefericire, însă, sunt îngropaţi 

în pământ sau aruncaţi în oceane, ajungând 

astfel într-un fel sau altul la oameni, prin 

tot ce creşte în pământ, hrana omului. Dacă 

va trebui să construim atâtea reactoare cu 

uraniu, încât să satisfacem toate nevoile 
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omenirii, chiar şi în ipoteza că avem destul 

uraniu (ceea ce nu se întâmplă), problema 

îndepărtării produşilor de dezintegrare ar 

putea deveni de nerezolvat. 

2. Laboratoarele: Radiaţiile artificiale 

provin şi din laboratoarele de cercetare, în 

care se lucrează cu surse radioactive. 

3. Aparatele care lucrează cu radiaţii X: 

unele radiaţii provin şi de la aparatele ce 

folosesc radiaţii X , prezente, în special, în 

medicină şi agricultură. 

 

 

Măsuri de protecţie împotriva 

radiaţiilor 

 

 

 a.  Sursele radioactive cu care se lucrează 

trebuie să fie închise ermetic în containere 

din plumb. Cea mai bună metodă de 

izolare a radiaţiilor este utilizarea de 

substanţe care au o secţiune mare de 

capturare (absorbţie) a lor, cum ar fi 

cadmiul sau borul, dar aceste substanţe 

sunt foarte scumpe pentru a se folosi pe 

scară mare. De aceea rămân plumbul sau 

betonul, care absorb destul de bine 

radiaţiile şi care sunt mai ieftine. 

Protecţia contra radiaţiilor se 

realizează, deci, construind pereţi groşi din 

beton şi plumb în jurul instalaţiilor care 

lucrează cu substanţe radioactive, 

reactoarelor care lucrează cu uraniu, 

cabinetelor medicale care lucrează cu 

radiaţii X. 

 

 b.  De asemenea, oamenii care lucrează 

cu substanţe radioactive trebuie să poarte 

costume şi mănuşi de protecţie şi să 

manevreze sursele (în special la reactor) cu 

mâini mecanice. 

Toate aceste măsuri se iau atât 

pentru cei care lucrează cu surse 

radioactive, dar şi pentru ca radiaţiile să fie 

cât mai bine oprite, pentru a nu ajunge în 

atmosferă şi pământ . 

 

c. Deşeurile radioactive (produse ale 

dezintegrărilor radioactive) se vor îngropa 

în depozite cu pereţi groşi din beton. 

 

d. Măsurători  continue: trebuie să 

se facă, în permanenţă, măsurători  ale 

fondului de radiaţie din atmosferă şi de la 

sol. Dacă acest fond creşte peste nivelul 

admis pentru corpul uman, se vor lua 

măsuri de igienă şi se va consuma iod (sub 

control medical). 

 

Măsuri de igienă 

a. Spălare pe mâini; 

b. Duşuri şi spălarea părului; 

c. Alimentele foarte bine spălate, întâi cu apă 

fierbinte, apoi cu rece; 

d. Perdele ude şi spălate des, la uşi şi ferestre; 

e. Ştergătoarele de la uşi spălate tot timpul şi 

ude; 

f. Pantofii spălaţi bine, în special tălpile; 

g. Control medical continuu; 

h. Echipament de protecţie; 

i. Control dozimetric. 

 

Prof. fizică Graţiela Surdu,  

Colegiul Tehnic „A. Saligny”, Bucureşti 
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    Imaginea României a fost întotdeauna 

sumbră. În anii 80, odată cu căderea 

ceauşismului în dizgraţie internaţională, în 

mass-media imaginea ţării noastre a ajuns în 

cel  mai critic punct. Era văzută ca o ţară a 

construcţiilor faraonice, se vehicula că 

Ceauşescu a angajat 700 de arhitecţi şi 20000 

de muncitori pentru a face Casa Poporului a 

doua clădire de pe glob ca dimensiune. 

Poporul era înfometat şi datoria externă 

plătită de generaţii nevinovate care trăiau în România comunistă. Imaginea mai apropiată de realitate 

era că România este o ţară târâtă de forţe mai mari ca ea într-o direcţie greşită. 

               Multe persoane ne asociau cu ţiganii care găteau lebedele din Viena şi vădit ne etichetau, 

profitând de zăpăceala asemănarii dintre cuvintele „român” şi „rrom”. 

               În ultimii ani guvernările s-au dovedit incapabile, corupţia  fiind cea mai mare problemă a 

negocierilor pentru intrarea în UE. România a pierdut primul val de aderare. Alocarea fondurilor UE 

destinate modernizării au avut ca efect creşterea corupţiei. 

               Creşterea economică pretinsă de guvern era falsă, iar în materie de drepturi şi libertăţi s-au 

înregistrat cazuri grave de limitare a presei, corupţie şi aservire politică a justiţiei. Noii 

veniţi loveau în foştii. Câţi ani de procese şi 

nesoluţionări? 

Câţi 

oameni au pierdut banii 

pentru că au investit în jocuri şi bănci 

frauduloase, falimentare, fără garanţia statului român, şi câţi 

şi-au recuperat banii? 

Mass-media internaţională preluată de mass-media românească, a înjosit şi denigrat România, 

orice defect era exploatat şi prezentat în proporţii mari. Oamenii se aflau între adevăr şi minciună, 

neputând să discearnă între cele două. Era o dezinformare totală, un coşmar pentru noi. 

Pentru că iubesc România 
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         Cu foştii comunişti la putere, România începe o involuţie, nu o revoluţie, un dezastru economic 

prelungit. România supravieţuieşte pentru că fiii ei lucrează în afară şi banii vin în ţară la familii. Copii 

care cresc departe de un părinte, sau de doi, lăsaţi în grija bunicilor eventual, 

vor fi afectaţi iremediabil, doar pentru 

a avea un trai material decent, şi 

asta cu riscul incertitudinii. 

Ajungem în 

2013 într-o 

ţară plină 

de 

nedreptate 

şi corupţie, 

unde ce este greşit 

este compensat şi  dreptatea pedepsită. Ajungem într-un 

punct în care valorile noastre – medici, sportivi, oamenii de ştiinţă sau inventatori părăsesc ţara pentru 

că nu au condiţii pentru a evolua. Şi pentru un trai decent pe alte meleaguri. Ne pleacă valorile, ce 

punem în schimb? 

           Ilegalităţile aduc o stabilitate financiară mai mare decât aduce o muncă cinistită de 8 ore, se 

strigă peste tot în gura mare că românii sunt nişte hoţi, însă părinţii noştri stau la muncă 15 ore pentru 

200 de euro. În străinătate salariul mediu este de 2000 de euro... 

          Avem atât de multe talente şi lucruri bune pe care le vindem străinilor - petrolul pe care puţine 

ţări îl au, cele mai fertile soluri din Europa, însă importăm fructe şi legume cu chimicale din 

Spania,Turcia sau Grecia, ne vindem fabricile prospere şi rezervele de aur, închidem tot sau vindem pe 

nimic, pentru îmbogăţirea frauduloasă a celor care sunt avizi de putere şi averi. Turismul românesc 

lasă de dorit pentru că cei care pot schimba asta nu se implică. Scump şi prost. Se adaugă mizeria şi 

birocraţia. Dar învăţăm de ani la şcoală că românii sunt ospitalieri. 

           După tot haosul acesta, mass media e cea care contribuie la problemele noastre, cea mai 

importantă sursă de informare a oamenilor este coruptă şi pornită să ne ajute să cădem mai mult, ne 

ignoră calităţile şi ne evidenţiază defectele. Televiziunile şi ziarele sunt ale aceloraşi oameni care 

conduc şi manipulează. „TVR cultural” nu are nici mulţi telespectatori nici sponsori. Cultura e 

condamnată, câştigând emisiunile de bârfă a vedetelor. 

           Să aruncăm o privire la cum este cu adevărat Romania. 
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          O ţară mică şi fără însemnătate este mereu dispută între marile puteri ale lumii. O mână de 

oameni dintr-o ţară mică reuşeşte să ţină piept unor imperii mult puternice. Dezbinată în trei state, 

această ţară va deveni România şi asistă la  căderea celor mai mari imperii, Imperiul Austro-Ungar, 

Otoman şi Ţarist. Un popor mic reuşeste să îşi păstreze etnia, pământul si tradiţia, când alte popoare 

sunt asimilate, cucerite sau învinse. 

Bazele poporului român  şi continuitatea noastră sunt de 2000 de ani, America a apărut acum 200 de 

ani, noi am îndurat foamete, războaie, moarte, şi noi suntem în mijlocul unor interese meschine şi 

orgolii nemăsurate. 

          O ţară mică care a dat tuturor popoarelor lucruri extraordinare fără de care astăzi nu ne putem 

lipsi cum ar fi insulina, stiloul, avionul cu propulsie, penicilina, centrul de medicină miraculos „Ana 

Aslan”, prima notă de 10 la gimnastică şi  - cea mai uzată şi importantă invenţie  -  CD-ROM, odată cu 

inovaţiile din domeniul internetului. Toate valorile noastre au trăit la fel de greu ca noi, ca orice 

român, alte valori şi-au vândut invenţiile ţărilor străine pentru bani. 

            Nu este vina poporului pentru tot ce este rău în ţară, o putere mai mare ca noi ne vrea distruşi, 

la fel ca  în trecut când cineva ne voia cuceriţi, acum însă sunt alte mijloace, cum ar fi ocuparea 

economică sau manipularea mass-media... Bagă o ţară în datorii şi o vei şantaja şi conduce. 

Manipulează conducătorul  unei ţări şi este a ta. 

            Acestea sunt legile nescrise ale cuceririi unei ţări într-o lume în care lăcomia şi nevoia de 

putere dictează. 

Niciodată nu am fost cuceriţi pentru că am stat uniţi, dar numai nevoia ne-a unit. Astăzi banii şi sărăcia 

ne dezbină. Cum  o ţară atât de fertilă, cu toate formele de relief, poate fi 

săracă? 

Tu eşti mândru că eşti român?  

 

 

Când  te întreabă cineva: „Eşti mândru că eşti român?”, ar 

trebui să îţi aminteşti că ar trebui să fii mândru de sacrificiile 

strămoşilor tăi pentru ca tu acum să vorbeşti româneşte şi 

pentru că porţi un nume românesc. Mulţi au murit pentru 

privilegiul acesta, de a fi român! 

Corliceanu Ana, clasa a XI a F 

37 



 
 

 

           Mândria mea de român se leagă 

de istoria acestei țări, de natura ei 

frumoasă și locurile pitorești, de 

frumusețea fizică și spirituală a 

oamenilor ce trăiesc în ea, de priceperea 

și îndemânarea lor. 

Ce mă face să îmi fie rușine că sunt 

român? Faptul că există oameni de 

aceeași naționalitate cu mine care merg 

și stau la mila altora, care fură şi strică 

în alte lumi, care aduc o pată întunecată 

pe obrazul țarii noastre. Trist este că 

aceștia sunt doar o mână de oameni față 

de majoritatea celor care fac așa ceva și 

că suntem puși în aceeași oală cu ei, noi 

cei mulți. Și cu toate acestea, voi susţine 

sus și tare că românii sunt un popor 

ales, iar țara noastră e o ţară 

binecuvântată! 

           A fi român înseamnă doar să 

cânţi la şcoală “Deşteaptă-te române”? 

A fi român înseamnă doar să porţi 

tricolorul cu mândrie? A fi român 

înseamnă doar să asculţi cântece 

patriotice şi să arborezi drapelul 

naţional? A fi român înseamnă doar să 

promovezi cultura şi identitatea 

românească? Ce semnifică ziua de 1 

Decembrie pentru mine? 

         1Decembrie este Ziua Naţională 

a României, adoptată prin lege după 

înlăturarea regimului comunist. Din 

punct de vedere istoric, la 1 Decembrie 

1918, Adunarea Naţională de la Alba 

Iulia, constituită din 1228 de delegaţi şi 

sprijinită de peste 100.000 de români 

veniţi din toate colţurile Ardealului şi 

Banatului, a adoptat o Rezoluţie prin 

care s-a consfinţit unirea tuturor 

românilor din Transilvania, întreg 

Banatul (cuprins între râurile Mureş, 

Tisa şi Dunăre) şi Ţara Ungurească 

(Crişana, Sătmar şi Maramureş) cu 

România. Ziua de 1 Decembrie 1918 

încununează deci lupta românilor 

transilvăneni pentru Unitate Naţională 

şi marchează momentul creării 

României Mari, situându-se în 

continuarea precedentelor acţiuni 

unioniste ale fraţilor din Basarabia (27 

martie 1918) şi Bucovina (15 / 28 

noiembrie 1918). 

         Să fii român, nu simți ce înseamnă 

cu adevărat, decât atunci când ești 

departe de țară, de cei dragi ție. Am 

simțit asta pe pielea mea în vara aceasta 

când am fost într-o vacanță de trei 

săptămâni la niște rude în Germania.  Îți 
tremură sufletul când auzi o slujbă 

religioasă sau când auzi un cântec în cel 

mai clar grai românesc. Ajungi să 

tremuri de emoții atunci când auzi, în 

jurul tău, pe cineva care vorbește 

românește, mai ales atunci când nu ai 

șansa să fie o zonă cu mulți asemeni ție. 

Doar atunci te uiți, cu sfială, în jur şi te 

bucuri să descoperi că mai este unul de-

al tău. Îți vine să te duci să îl strângi in 

SENTIMENTE PENTRU ROMÂNIA SI ROMÂNI 

          A fi român este după părerea mea o 

calitate. Ca să fii un bun român ești obligat 

să cunoşti istoria poporului din care faci 

parte. Este un lucru necesar pentru a-ţi 

putea dovedi provenienţa. Nu poţi fi român 

dacă nu ştii limba română, dacă nu ştii cine 

a fost Mihai Viteazul, ce a făcut Carol I, 

dacă nu ai citit o poezie a lui Eminescu, 

dacă nu ai văzut măcar o lucrare a lui 

Brâncuşi. Atunci nu eşti român, eşti pur şi 

simplu un locuitor al României. Eşti 

precum un copil care a trăit toată viaţa 

alături de mama lui fără să o cunoască. Eşti 

al nimănui şi totuşi al cuiva. 
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brațe şi să îi spui câteva vorbe în 

românește, dar te reține teama de 

ridicol, ideea că e, totuși, un necunoscut 

si nu știi dacă va fi la fel de încântat sau, 

pur și simplu, nu va ști cum să scape 

de tine, cât mai repede. Și atunci, 

zâmbești în sufletul tău şi treci mai 

departe, trăind bucuria acelei clipe 

cu regretul că, poate, era mai bine 

dacă îi vorbeai. Lui, celui la fel ca 

tine. Dar deja este prea târziu, și 

străbați, din nou, străzile cu gândul 

că, poate, data viitoare vei fi mai 

norocos şi că vei da peste un prieten 

cu suflet românesc, cu care să mai 

alini dorul de casă. 

             Cea mai mare dovadă de 

patriotism (după părerea mea), de 

dragoste pentru țară și pentru 

mândria de 

a fi român a 

apărut din 

partea unei 

eleve din 

clasa a IX-a 

din 

Covasna. 

Aici încerc 

să vă 

vorbesc 

despre 

cazul de la 

Covasna, unde o elevă din  

clasa a-IX- a 
http://cniculae.ro/wpcontent/uploads/2013/
03/Eleva-Sabina-Elena-din-Covasna-

amenintat-cu-moartea-pentru-tricolor.jpg a 

venit la şcoală cu o bentiţă tricoloră şi a 

fost ameninţată cu moartea, înjurată şi 

agresată chiar de dirigintă. Pe marginea 

acestui subiect am auzit păreri de tot 

felul, şi una care m-a scârbit foarte tare, 

din partea unui “jurnalist”: “Nu mă 

număr printre aceia ce sunt mândri de 

afişarea bentiţei tricolore de către eleva 

de sorginte română din secuime. Se vede 

clar mâna părinţilor ei. La 14-15 ani nu 

eşti Avram Iancu decât prin educaţie. 

Cum educaţia sigur nu venea din liceul 

maghiar la care învăţa, mai 

rămâne 

educaţia 

de-acasă. Pe care şi-a 

însuşit-o temeinic împreună cu colegii, 

ulterior… Putea să cânte “Deşteaptă-te 

Române” în maghiară şi-atunci să vezi 

scandal diplomatic! S-a vrut Ioana D’Arc 

şi a ieşit o Mărioară de la Gorj!…” – ( 

text preluat din Gazeta Dâmboviţei). 

Pentru mine aceasta fată este o eroină, 

am fost foarte impresionat de gestul ei si 

de curajul pe care l-a avut. 

          De asemenea, mă mândresc că 

sunt român atunci când sportivii noștri 

reușesc în competițiile internaționale să 

ridice drapelul României pe cele mai 

înalte culmi, atunci când elevii români 

sunt premiați la olimpiadele şi 

concursurile internaționale şi de fiecare 

dată când meritele oricărui român sunt 

recunoscute pe plan internațional. 

           1 Decembrie este pentru mine o 

mare sărbătoare.Nu este un pretext 

pentru o zi liberă de la școală, nici 

pentru o petrecere în stradă cu sarmale 

şi fasole cu ciolan. Ziua națională nu este 

o obligație, nu este o corvoadă. Este un 

prilej de bucurie, este ziua în care sunt 

cu tot sufletul meu ROMÂN.                   

                            

MANDACHE BOGDAN,Clasa a -XI-a G 39 
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             Povestea mea a început într-o zi de toamnă ploioasă în anul 1995, când m-am născut. 

Pe atunci eram doar un pui de ţigan, dar, spre mirarea părinţilor, eram alb.  

Timpul trecea, eu creşteam şi cunoşteam multe lucruri importante. Când eram mic 

totul era frumos, aveam cu cine să mă joc, aveam prieteni doar de etnia mea deoarece părinţii 

vecinilor nu îşi lăsau odraslele să se joace cu un pui de ţigan. Dar odată cu scurgerea zilelor    

mă făceam mai tuciuriu, dar primeam educaţie bună de la părinţi. 

         Când a venit timpul să merg în clasa întâi a început adevăratul coşmar pentru mine. Şi 

acum îmi aduc aminte de prima zi de şcoală, foarte arzătoare, când eram un boboc îmbrăcat în 

costumul albastru cu pantofi de lac. Toţi copiii de la mine din clasă erau români iar eu eram 

singurul ţigan; bineînţeles că am stat singur în ultima bancă, nimeni nu vorbea cu mine, nu mă 

atingeau deoarece credeau că se ia culoarea.Toţi colegii mei mă jigneau sau mă insultau. Dar 

am tăcut şi am îndurat zilele furtunoase din viaţa amară făcută de colegii mei, până în clasa a 

treia, când a mai venit în clasă un băiat de etnia mea cu care mă înţelegeam foarte bine. 

Atunci mi-am dat seama că majoritatea oamenilor nu suferă ţiganii. 

              Cea mai urâtă întâmplare s-a petrecut cu colegii, într-o zi de vară fierbinte. Totul se 

anunţa bine şi frumos, plănuiam sa mergem la ştrand, după care urmau  ultimele zile de 

şcoală. După câteva minute, din clasă se aude un plânset şi un glas tremurând spune că cineva 

i-a furat telefonul. Aproape inevitabil toată vina căzuse pe mine, fiind singurul „cioroi” sau 

„tuciuriu”, cum îmi ziceau ei. Eu calm, i-am lăsat să caute la mine în ghiozdan, ba chiar le-am 

propus să cheme şi poliţia; văzând ca nu sunt speriat, m-au lăsat în pace. Dar ce să vezi? după 

câteva minute fata îşi găseşte telefonul la un băiat pe nume Tudor, înalt bine făcut, şaten cu 

ochi căprui; nimeni nu avea îndrzneala să se pună cu el şi nu  era ţigan, doar că era foarte bun 

la bătaie. Până la urmă colegii au chemat directoarea şi s-a rezolvat problema.  

          Câteodată să fii ţigan nu este avantajos, dar nici foarte rău nu e... Nu este uşor deoarece 

în unele cazuri eşti discriminat sau oamenii râd de tine, de culoarea ta. Unii oameni cred că 

toţi tiganii sunt la fel, că fură, cerşesc sau dau în cap, dar din fericire, nu sunt toţi la fel. Unii 

au studii, sunt respectuoşi au cei şapte ani de acasă. 

           Eu mă mândresc cu etnia mea, dar uneori am probleme. Vă mai spun ce s-a întâmplat 

într-o zi de primavară. Eram cu prietenul meu şi asteptam troleibuzul, afară era călduţ, soarele 

strălucea, cerul era senin iar vrăbiuţele cântau în armonie pe limba lor. Minutele treceau, 

întru-un sfârşit troleibuzul a sosit şi ne-am urcat. În timpul mersului, o doamnă în vârstă se 

aşează pe scaun speriată şi din glasul bătrânesc aud urmatoarele cuvinte: ,,Stai liniştit că ţin  

Dincolo de aparenţe 
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foarte bine geanta!”. Prietenul meu, 

extrem de amuzat, a început să râdă, 

dar eu, la cuvintele jignitoare i-am 

răspuns pe un ton tremurând de 

prea multă nedreptate, să stea 

liniştită că nu aveam nevoie de 

banii dânsei. Eram foarte nervos, 

dar am lăsat-o în pace şi mi-am 

văzut de treabă jignit şi tulburat.  

          Astfel de faze mi s-au mai 

întâmplat de multe ori. În „Cora” de 

cate ori ies de la casă, paznicul mă 

controlează şi se uită pe bonul de 

casă. Când în tramvai mirosul urât 

îmi cuprinde nasul şi  căldura sufocă 

lumea îngrămădită, oamenii mă 

privesc de parcă eu sunt de vină, sau 

dacă prin preajmă se află  un 

compatriot de-al meu brunet,  cu 

ochi negri  ca un cărbune, chiar bine 

îmbrăcat, lumea arătă cu degetul 

spre el. Jignit,  te poţi lua de cei care 

te acuză din prejudecată.               

          Încerc să demonstrez prin tot ce fac şi atât cât îmi stă în putinţă că nu contează dacă eşti 

ţigan sau de altă etnie, ci să fii respectuos şi cu bun simţ. Şi sper că într-o vreme nu prea 

îndepărtată, majoritatea vor vrea cu adevărat să vadă şi dincolo de aparenţe... 

   Ilinca    Mihai Daniel, clasa a XII-a C  
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           Frumuseţea  este o valoare foarte 

importantă pentru mine, una dintre cele 

mai scumpe din punctul meu de vedere. 

Acum ceva timp nu mi se părea foarte 

importantă, dar încetul cu încetul am aflat 

că asta mă poate ajuta. Încă de mică mă 

gândeam la perfecţiune, ca totul să fie 

desăvârșit şi frumos. Vedeam perfecţiunea 

ca pe o divinitate supremă. 

            Prima impresie pentru mine 

contează enorm. Pentru a putea deschide 

coperta unei cărţi trebuie să îmi stârnească 

interesul. Dar fiecare  om are şi o 

frumuseţe interioară. Aceasta, din punctul 

     Valorile adolescenţei 
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meu de vedere, constă în iubirea între două 

persoane; iubirea este ceva unic, când o 

simţi nu mai poţi scăpa de ea. Poate 

interveni şi orgoliul aici, persoanele 

orgolioase  sunt reci, distante şi nu lasă pe 

nimeni să se apropie de ele. De când eram 

mică mă jucam cu păpuşile. Păpuşa mea 

preferată era Barbie, pentru că era superbă. 

Avea  un păr de un blond auriu, faţa îi era 

perfectă, nasul, gura, ochii; era minunată. 

Aşa îmi doream şi eu să arăt, să nu am 

niciun defect. 

           Prietenia este o relaţie 

afectivă între două persoane. Între ele 

se creează un sentiment de simpatie, 

respect şi înţelegere. Prietenia este 

ceva special, în care ajungi să te 

dăruieşti total persoanei de lângă tine. 

          Prietenia se manifestată şi prin 

înţelegerea reciprocă, la fel şi prin 

bucuria de prezenţa celeilalte persoane. 

În comparaţie cu relaţiile pasionale, 

prietenia te ajută să te deschizi mai mult 

în faţa celuilalt. Prietenia este cea mai 

relevantă experienţă a mea de până 

acum. În prietenie faci multe sacrificii ca 

să-ţi fie bine. Dacă vezi prietenia dintre 

două fete frumoase, fără certuri, imaginea 

aceasta poate fi doar o aparenţă, interiorul 

poate fi mai dureros sau complicat. 

Relaţia dintre cele două poate fi salvată 

prin sacrificii sau prin renunţarea la 

orgoliu. 

         Prietenia poate dura o lună, un an, 

zece ani, dar tot ceea ce contează este să 

ştii în cine să ai încredere cui îţi poţi 

povesti viaţa. 

          Dragostea este un sentiment 

complex care se manifestă prin afecţiune 

puternică. Se poate arăta prin iubirea faţă 

de familie, de prieteni sau de animale.  

Dragostea se regăseşte în fiecare persoană 

mai mult sau mai puţin. Ea este specială, 

este ceva ce nu simţi pentru oricine. Acum  

câteva zile am fost impresionată să văd doi 

bătrâni ţinandu-se de mână şi încercând să  

treacă peste greutăţile vieţii. Am rămas un 

pic surprinsă de ce am văzut, asta 

înseamnă că dragostea şi iubirea pot ţine 

până la o vârstă foarte înaintată. 

             

Adevărul este 

o valoare pe care nu toţi o 

ating. Acesta este  destul de special, de 

aceea se găseşte şi greu la un  om. Prin 

adevăr poţi arăta cum eşti tu de fapt. Dacă  

minţi mereu, toată lumea te poate 

considera o persoană neserioasă sau cu 

care nu se poate vorbi orice, deoarece nu 

prezinţi încredere. 

  

Bădoiu Harita, clasa a XI-a G 
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Cei şapte ani de 

acasă 

 

 

           

 

             Orice  copil ar trebui să aibă o familie, 

pentru că ea îţi oferă o educaţie, îţi oferă o 

casă, o masă, un loc în care te poţi desfăşura, manifesta liber. 

             Din punctul meu de vedere, un copil care nu are o familie este un copil foarte trist, un 

copil care nu ştie ce înseamnă dragostea de mamă, curajul pe care ţi-l poate da un tată şi 

încrederea de sine, cel care nu îşi ştie nici măcar originea proprie pare al nimănui şi îşi va 

căuta apartenenţa la un grup toată viaţa.       

            În ce mă priveşte, consider că cele mai importante valori sunt Respectul, Familia, 

Adevărul şi Binele, sau mai pe scurt BUNUL SIMŢ, care rezultă în urma educaţiei primite în 

primii ani de viaţă. 

             A fi respectuos înseamnă a vorbi civilizat, a-i ajuta pe cei mai în vârstă, chiar şi pe 

cei tineri care au nevoie de ajutorul tău.     

            Un exemplu concret: într-o zi eram într-o staţie de autobuz, iar un domn mai în vârstă 

m-a rugat să îl ajut sa urce în autobuz deoarece avea o problemă la piciorul stâng şi nu prea îl 

putea îndoi. Eu am întrebat: "Ce aţi pătit?", iar el mi-a răspuns: "Am avut un accident de 

maşină foarte grav din cauză că am urcat băut la volan. Tu să nu faci asta vreodată, ar fi 

păcat." I-am mulţumit de sfatul dat şi i-am urat multă sănătate. 

 

             Se presupune că un copil stă acasă lângă părinţi 

şapte ani, timp în care primeşte un set de valori care îl vor 

călăuzi în viaţă.  Sunt mai multe valori la care ne raportăm 

datorită educaţiei pe care am primit-o din familie, datorită 

societăţii în care trăim şi religiei pe care o practicăm.         

Nica Marian, clasa a X-a G 
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             Facerea de bine este un 

lucru benefic, deoarece făcând 

bine eşti apreciat şi răsplătit 

uneori. Într-adevar să înfăptuieşti un bine nu este atât de uşor, dar atunci când îl faci trăieşti o 

senzaţie fascinantă şi te simţi uşurat sufleteşte. Când faci bine nu trebuie să te gândeşti că 

acel bine o să se întoarcă înapoi, trebuie să te gândeşti doar că ai putut ajuta pe cineva. 

De mici noi am fost învăţaţi să respectam poruncile şi învăţăturile Domnului şi noi, vrând să 

fim buni creştini şi cât mai aproape de Dumnezeu, am încercat şi vom încerca mereu să 

respectam una dintre cele zece porunci: "Ajută-ţi aproapele". Prin  facerea de bine ne 

respectăm pe noi, pe cei din jur şi, nu în ultimul rând, pe Dumnezeu. 

              Dacă educaţia se perfecţioneză în şcoală şi se desăvârşeşte prin tine însuţi, bunul simţ 

vine din familie şi uşor îţi poţi da seama despre oricine dacă are cei şapte  ani de acasă. 

              Se spune că în viaţă, orice om, indiferent de 

vârstă, statură, nivelul material, capacitaţi mentale, 

trebuie să spună adevarul, pentru că spunând 

adevarul ai numai de câştigat (respectul celorlalţi, 

încrederea, dragostea). Eu consider că dacă îi spui 

unui om: ”Îţi stă foarte bine cu noul look”, dar de 

fapt nu este aşa, nu faci decât să îl minţi şi când îşi va 

da seama de asta se va îndepărta de tine. Concluzia 

este că în orice moment trebuie să spui şi să susţii 

adevărul în faţa oricui, oricât de mult ar durea. 
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                 Majoritatea copiilor au lăsat în 

urmă jocurile clasice (şotron, coardă, 

elastic etc.) în favoarea calculatorului. 

Frumoasa copilărie a pierdut teren în faţa 

jocurilor pe calculator. 

                 Băieţii se izolează în casă, prinşi 

în acelaşi joc ore în şir,      fără să mai 

joace fotbal, gardiana şi leapşa în faţa 

blocului. 

                 Fetele nu-şi mai îmbracă 

păpuşile, ci îşi fac propria lor lume pe 

calculator. 

                Adolescenţii dau la o parte 

plimbările lungi prin parc în favoarea 

cluburilor, cafenelelor şi barurilor. A fi 

„cool” presupune adaptarea la lumea 

secolului XXI. Părinţii descurajează ieşitul 

afară, prin parcuri sau în faţa 

blocului, datorită grijii lor 

excesive faţă de securitatea 

odraslelor şi, de  teama  unei 

lovituri sau a unui moft, se 

impancientează dându-le tot ce 

îşi doresc. Generaţia părinţilor 

actuali a uitat că a crescut cu 

cheia de gât, de voie de 

nevoie. Au acel sentiment 

frustrant, că nu vor să li se 

întâmple şi copiilor lor la fel. 

Şi mai ales se tem de numeroasele 

influenţe negative, care sunt alarmant de 

multe faţă de altădată. 

             Când eram mică luam parte la 

fiecare joc, acum cînd mă duc acasă 

observ că nu se aude niciun  râset de 

copil. Îmi aduc aminte momentele 

cînd ieşeam afară şi începeam să 

strigăm la geamurile prietenilor 

chemându-i afară, acum copiii îşi dau 

mesaje sau se sună. 

           Dacă îi întreabă cineva de 

distracţie, ei ne vor raspunde: 

Facebook, jocuri pe consolă, 

telefoane, etc... Pe noi dacă ne 

întrebai, răspundeam pur şi simplu: 

AFARĂ... 

            Calculatorul creează 

dependenţă în rândul copiilor, 

izolându-i de familie, prieteni, nu mai 

au viaţa lor, ci preferă să îşi creeze 

una virtuală, LUMEA LOR 

VIRTUALĂ. 

Cum se distrează tinerii din ziua de azi     
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Mie una mi-e dor de copilăria mea, în care 

simţeam că pot face orice  fără niciun fel 

de bariere. Momentele în care intram în 

casă  julită la genunchi, coate, şi 

murdară, fără să îmi pese de cum arăt, 

cum mă îmbrac... 

           Stau acum şi mă uit  şi fac 

comparaţia cu ce a fost şi ce este, şi 

mă gândesc, dacă acum este aşa, peste 

10-15 ani cum va fi? O să ajungem sa 

fie totul virtual? Să nu mai ieşim afară 

decât din obligaţie sau poate nici 

atunci? NU vreau să văd cum va fi 

atunci, dacă acum este aşa! 

            De ziua lor nu îşi mai doresc 

jucării, ci tablete, telefoane! Unde 

sunt zilele în care eram bucuroşi că 

vedeam o jucărie nouă la magazin şi 

eram fericiţi când părinţii sau bunicii 

veneau acasă cu o papuşă, un puzzle 

sau orice altceva! Acum copiii dacă 

nu primesc tableta sau telefonul de 

ultimă generaţie nu mai ştiu cum se 

pot juca. Acesta este un semnal de 

alarmă, hai să luăm atitudine şi să 

schimbăm ceva! 

          În loc să descurajeze toate 

acestea, părinţii le încurajează  fară a-şi da 

seama de consecinţele viitoare, căci au 

impresia că oferindu-le aceste ,,jucării” de 

ultimă generaţie, le pot dărui copiilor  

fericirea şi acea copilărie perfectă, pe care 

ei nu au avut-o, fără a realiza că de fapt le 

fură ce e mai frumos. 

Nici şcoala nu mai e ce a fost pentru 

prichindei, părinţii şi şcolile vor să 

înlocuiască vechile manuale  de care noi 

eram fascinaţi cu tabletele de ultimă 

generaţie, mulţi dintre ei vor uita cum e să 

scrii cu stiloul, cum e să atingi sau să 

citeşti o carte. Dar ce nevoie mai e de acele 

cărţi  vechi, ce au fost înlocuite de cărţi 

electronice care se citesc singure cu doar o 

atingere de buton?! 

Generaţia de azi tinde să devină una 

computerizată, iar lucrurile vechi şi 

frumoase, ieşitul afară şi joaca cu prietenii 

nu îşi mai au  locul în viaţa tinerilor. 

La 17 ani, puncte de vedere. 

 

 

 

 

 Plesuvu Denisa & Dragnea Alexandra, clasa a XI-a F 
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Generaţia necultivată 

 

               

                  

 

           În ziua de azi, cititul 

reprezintă o activitate cu prea 

puţină importanţă pentru tineri. 

Acum avem internetul, de unde ne 

putem documenta despre tot  ce 

avem nevoie, cărţile devenind prea 

plictisitoare. Prea puţini elevi îşi 

mai fac simţită prezenţa prin 

bibiliotecă, şi asta doar atunci 

când nu au altă sursă principală 

de documentare, cărţile stând 

uitate pe rafturi şi aşteptând să fie 

citite.  

         Noi nu mai ştim să apreciem cu adevărat valorile scriitorilor noştri, nu ne mai 

interesează aceste aspecte atât de preţioase şi care, de fapt, ne reprezintă pe noi. În 

clasa noastră, chiar dacă suntem profil sportiv, trebuie să citim şi să ne documentăm, 

însă interesul pentru lectură lipseşte cu desăvârşire.  
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                 Oricum ar trebui să fie schimbat sistemul de învăţământ, pentru ca elevii să aibă 

curiozitatea să citească ceva nou. Citind ceva din obligaţie, de cele mai multe ori nu are niciun 

farmec, astfel încât profesorii şi părinţii trebuie să găsească o metodă atractivă care să ne 

sporească curiozitatea şi pofta de a citi.  

                Cititul ne influenţează enorm 

dezvoltarea, caracterul, modul de 

exprimare şi multe altele, iar într-adevăr 

dacă sistemul face tot ce poate pentru a ne 

face să citim şi noi nu vrem, atunci chiar nu 

se poate. O carte nu se va citi niciodată 

singură, prin urmare trebuie să ne dăm şi 

noi interesul. 

            Haideţi să răsturnăm puţin şirul de idei 

şi să ne gândim astfel: ce motive ar avea elevii 

să fie interesaţi? Primul gând care îmi vine în 

minte este dacă i-o fi educat cineva să citească, 

fie ei părinţi, şcoală, bunici sau oricine 

altcineva. Şi nu mă refer la educaţia primită cu 

bâta şi cu nota, ci prin exemplul personal, prin 

ademenirea spre lectură, prin situarea lecturii 

într-o persepctivă mai amplă şi atractivă a 

vieţii. 
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               Bănuiesc că cine a ajuns să-şi pună acestă întrebare are o oarecare atracţie spre 

citit, dar nu ştie la ce-i foloseşte şi dacă să se lase  acaparat de această preocupare. Agăţându-

mă de acest fir, spun că merită să citeşti, măcar pentru a nu rămâne prost. Dacă stăm să ne 

gândim mai bine, nu avem nimic de pierdut până la urmă.   

                  Mai sunt oameni însă care îşi rezervă timp pentru citit, fie pentru a se relaxa, fie 

pentru cultivarea spiritului, şi mai sunt cei care vor să citească, dar, deşi de bunăcredinţă, 

ritmul alert al vieţii, programul prea încărcat, dependenţa de televizor şi navigarea cu sau fară 

sens pe internet nu le mai oferă timp şi pentru  această activitate. 

                   Nu trebuie să uităm însă, că pe lângă faptul că ne relaxează, cititul ne 

îmbunătăţeste vocabularul, activează creierul, îmbunătăţeşte memoria şi gândirea analitică şi 

întăreşte încrederea în propria persoană şi ne ajută sa ne regăsim. 

                  În concluzie, televiziunea şi internetul ar trebui să promoveze cititul şi să îl facă 

mai atractiv, pentru ca tinerii noştri sa citească mai mult, sau să se apuce de citit în cazul 

unora, pentru a avea o generaţie mai cultivată şi nu atât de stângace în exprimare. 

 

De ce merită să citeşti?  

                  Probabil că pe tinerii 

din ziua de astăzi nu îi mai 

interesează dacă pe viitor copiii 

lor îi vor întreba anumite detalii 

despre o carte, sau un anumit 

eveniment istoric, iar ei nu vor 

şti ce să raspundă pentru că nu 

s-au documentat când a trebuit, 

cel mai probabil din lipsa 

interesului pentru cărţi şi 

datorită exemplului dat de 

majoritate. 

Suciu Gabriel, clasa a XI-a G 
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    Copii tot mai tineri au acces la jocuri violente şi agresive care în cazuri separate pot evolua şi în 

lumea reală, copilul va lua un cuţit şi se va juca, crezând că nu îşi va face rău lui şi celorlalţi. 
   Jocurile devin din ce în ce mai evoluate, cu grafici care seamănă foarte mult cu realitatea, şi acestea 

necesită sisteme de operare noi şi calculatoare noi, deci dependenţa de jocuri poate fi şi costisitoare. 

        Tot mai mulţi copii devin obezi deoarece stau in faţa unui monitor toată ziua pe un scaun, iar 

organismul nu poate arde ce a consumat. 

        În România dependenţa de jocuri este printre cele mai mari din Europa,  aproape trei copii din 

cinci sunt dependenţi. Jocurile care dau acete dependenţă sunt cele trei: “Metin2”, “Counter – Strike” 

şi “Minecraft”. În toate aceste trei jocuri, mai ales în ultimul menţionat, este necesar un timp tot mai 

mare de stat în faţa monitorului pentru a aduna experienţa de jucător şi a trece la 

nivelul următor. 

        Dependenţa de jocuri  poate duce şi la abandon şcolar.  Eu am trei 

prieteni care s-au lăsat de şcoală pentru a putea sta mai mult pe                              

În acest joc, “Minecraft”, jucătorul trebuie să stea foarte mult timp în faţa 

calculatorului pentru ca personajul lui să supravieţuiască cât mai mult timp şi  

să poată construi tot ce-i trece prin minte. Unul din prietenii mei stă aproape douăzeci de ore pe zi în 

acest joc, ceea ce nu îi face bine,  căci a fost deja de foarte multe ori la oftalmolog. Deci dependenţa de 

jocuri este şi nesănătoasă. 

        Medicii oftalmologi recomandă să se stea cel mult o oră  şi jumătate în faţa calculatorului, dar cei 

care sunt dependeţi răspund că nu au suficient timp pentru a face ceea ce doresc. De aceea eu aş zice: 

maxim trei ore în faţa calculatorului. 

Dependenţa de jocuri este nesănătoasă pentru organism şi foarte costisitoare în acelaşi timp, deci 

masuraţi-vă timpul petrecut în faţa monitorului cu grijă,  pentru că sănătatea voastră este practic în 

mâinile voastre şi ar trebui să aveţi grijă de ea.                   

Dependenţa de jocuri pe calculator 

          De când a apărut calculatorul au 

apărut si controversele despre influenţa 

negativă  a jocurilor asupra copiilor şi nu 

numai.  
             Aceste noi invenţii care au 

revoluţionat lumea vor avea un mare 

inpact psihologic, dar şi fizic asupra 

oamenilor. Cercetătorii prezic că în cel 

mult 500 de ani oamenii vor evolua şi vor 

avea mâini mai lungi şi degete mai lungi 

pentru a fi folosită mai uşor tastatura. 

Ignat Liviu, clasa a XI-a G 51 



 
 

 

  

Pledoarie pentru lectură 

           Cititul pentru unii este o plăcere, iar pentru alții o obligație. Eu îl 

percep ca fiind o plăcere deoarece îți dezvoltă gândirea, te face să îți 

schimbi păreri care până atunci erau probabil greșite, te relaxează. Partea 

cea mai interesantă în a citi este atunci când te oprești din această 

activitate  pentru a face alte lucruri, iar în mintea ta rămâne acea poveste, 

făcându-te să îți pui mii de întrebări și arzând de nerăbdare să afli ce se va 

întâmpla mai departe. 
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       Multe persoane renunță 

cu uşurință la carte în 

favoarea internetului, 

filmelor sau a jocurilor pe 

calculator, fără să își dea 

seama cum poate o carte să 

îți schimbe starea de spirit, 

cum în mintea ta se derulează 

toată povestea ca un film, 

cum te face să intri în acel 

univers magic unde aproape 

orice sfârșit este fericit, să 

râzi sau să plângi împreună cu 

personajele, să simți ceea ce 

simt ele și să te pui în locul 

lor ca și cum tu ai trăi acea 

poveste. 

     Înainte de a citi primul 

meu roman psihologic, 

“Bright Lights, Big City”  scris 

de Jay McInerney, credeam 

că este o pierdere de timp să 

citești atâtea pagini - și 

pentru ce folos?! Probabil că 

majoritatea persoanelor au 

această gândire. După ce am 

citit câteva capitole, nu mă 

mai puteam opri până ce nu 

am terminat cartea și mi-am 

dat seama cât de interesantă 

a fost. De atunci citesc 

mereu. Cu cât citesc mai 

multe cărți, cu atât mai mult 

îmi dau seama de unele 

lucruri sau de cum să mă 

descurc în anumite situații. 

 

        Printre atâtea părți bune 

în a citi, pentru mine există și o parte rea. Mereu mi-a fost greu să trec peste început, dar atunci când 

am reușit să fac asta, nu am regretat niciodată că nu m-am oprit din citit atunci cand mi se părea că 

este plictisitoare cartea. Așa se întâmplă și în viața de zi cu zi, dar cu ajutorul cărților am învățat să nu 

renunț niciodată la visele mele. 

Potop Carmen, clasa a XI-a G 
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        O problemă majoră cu care se 

confruntă România este moştenirea dură a 

comunismului. O povară ce ne-a lăsat-o 

,,epoca de aur” sunt şi câinii fără stăpân, 

care au fost aruncaţi în stradă atunci când 

oamenii au fost nevoiţi să se mute în noile 

locuinţe muncitoreşti făcute la normă şi au 

părăsit animalul de curte, pentru că nu 

putea să-l adapteze la nouă viaţă, oricum 

fiindu-le  prea dificil să încerce. 

        Câine de curte de-o viaţă să fii, nu 

poţi să devii câine de bloc peste noapte! 

Pesemne au murit pe capete, dar rămaşi 

liberi, s-au adunat în haite, s-au înmulţit şi 

au supravieţuit până în zilele de acum, la 

peste 20 de ani de la evenimente. Nu 

ştim ce ar fi făcut 

Ceauşescu să scape de acest coşmar, 

creator de probleme oamenilor, dacă ar fi 

ajuns tot la eutanasierea câinilor fără 

stăpân! Aceasta este soluţia la care s-au 

gândit autorităţile fără să ia în calcul că şi 

aceste animale au un rost în lume. 

         Deşi ţara noastră se confruntă cu 

această  problemă de mulţi ani, autorităţile 

acţionează doar când se întâmplă vreun 

eveniment neplăcut. Iar atunci când găsesc 

soluţii provoacă “revoluţii”, din cauză că 

părerile oamenilor sunt împărţite, deoarece 

vin  fie din partea iubitorilor de animale, 

fie din partea neiubitorilor de animale. 

Pentru un câine care nu se ştie din ce 

motive a muşcat un copil, s-a ajuns la 

Cât de mult iubeşti 

animalele? 
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eutanasierea tuturor câinilor. Cred că e cam 

acelaşi lucru - dacă un om rău face o crimă 

şi ar trebui să ne eutanasieze pe toţi! 

          Sunt de acord cu cei ce spun că 

animalele de pe străzi trebuie să dispară, 

dar nu trebuie să se ajungă la  soluţii atât 

de crude. Să nu uităm că din cauza noastră 

s-a ajuns la astfel de situaţii, dacă noi 

oamenii nu îi răneam, nici ei nu ne făceau 

nimic. Câinii sunt creaţi de Dumnezeu să 

ne păzească şi să ne ferească de multe 

pericole, ei sunt cei mai credincioşi, chiar 

dacă nu sunt de rasă. Sunt animale care 

sunt în stare să iubească şi oameni buni şi 

oameni răi, chiar dacă au fost abandonaţi 

tot de om. 

            Eu nu pot să cred că un om care are 

un animal acasă poate fi de acord cu 

această soluţie. Eu am un câine luat de pe 

stradă, cu care am crescut, şi e cel mai bun 

prieten al meu. 

Legătura mea cu 

acest câine este una 

foarte specială, şi nu 

ştiu cum aş 

reacţiona dacă mi-ar 

muri sau dacă ar 

dispărea.  

       Dacă 

autorităţile se prefac 

preocupate de 

această problemă 

dar totuşi nu o 

rezolvă, nu ne 

ramâne decât să ne 

străduim noi 

oamenii, opinia 

publică, să găsim 

soluţii. Dar mulţi 

dintre noi avem 

pretenţia ca România 

să fie curată fără să 

facem nimic în legatură cu asta. Dacă 

maidanezii vor fi eutanasiaţi acum, 

oamenii nesimţiţi îi vor arunca din nou pe 

străzi şi iar se vor înmulţi. Şi care este 

diferenţa între a ucide oameni şi a ucide 

animale domestice? Şi cum rămâne cu 

această pată în istoria contemporană 

românească? Ce fel de oameni civilizaţi 

suntem noi dacă ne omorâm animalele? 

           Un câine este mult mai loial decat 

un prieten, şi el nu te trădează niciodată. 

Este alături de tine orice s-ar întampla şi 

când îţi este bine şi când îţi este rău. Şi 

vorbesc după ce am avut ocazia să verific 

acest lucru, atunci când, foarte afectată de 

moartea bunicului, câinele meu nu m-a 

părăsit deloc. A stat alături de mine până 

când am trecut peste această pierdere. 

Când plângeam, venea şi-mi dădea cu 

lăbuţa peste picior şi mă făcea să zâmbesc.

 Bălăceanu Mădălina, clasa a XI F 
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          Sufletul meu a cunoscut toate acestea, 

inima simte încă gustul dezamăgirii lăsat de 

ultima prietenă, dar niciodată nu am să 

renunţ să iubesc oamenii şi persoanele de 

lângă mine. Iubirea mea este una 

necondiţioantă, fără temeri, fară alte 

sentimente, pură. 

 Îmi aduc aminte de prima mea 

prietenă -  de când am văzut-o am cunoscut 

ce înseamnă să ai fluturaşi, să adori pe 

cineva, să simţi înăuntrul tău cum te 

descompui când pleci de la o întâlnire şi 

mergi pe jos în loc să iei maşina, gândindu-

te că inima ta a rămas la ea. 

 Iubirea este un amalgam de furnicături, sentimente, gânduri, reacţii pe care le 

simt şi în momentul de faţă. Trăieşti iubind.  Iubirea este totul! 

              Un lucru am înţeles, că oamenii se despart datorită faptului că nu se mai atrag, 

nu fizic, mă refer la faptul că atunci când unul sau altul urcă sau coboară energetic 

sigur nu se mai potrivesc, nu mai sunt pe aceeaşi undă. 

Şi cred că prin  iubire,  poţi muta şi munţii din loc! 

 

         Iubirea, fluturaşii, lucrurile dulci şi romantice, serile târzii, 

îmbrăţişările sub clar de lună, îmbrâncelile şi săruturile aşternute 

pe roua proaspătă, gustul dulce al împăcării, mângâierile  devin 

matricea pentru care inima unui om prinde o strălucire de 

neînchipuit. 

Când ajungi să muţi munţii 

              Simt că pământul este format din 

sentimentele pe care le avem în 

gândurile noastre, oricare ar fi ele, ură, 

iubire... Părerea mea este că nu există 

ură, că ura este de fapt o iubire 

condiţionată cu temeri şi alte sentimente 

pe lângă ea. Dacă unele persoane după o 

despărţire spun că nu mai există 

dragoste este total greşit, ar trebui să 

trăiască în prezent, să fie conştienţi de 

fiecare sentiment pe care îl au, căci după 

o vreme va trece durerea şi tot la iubire 

se va ajunge. 

Al Ajeeli Abed, clasa a XI-a G 
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        Este iubire. Se vede şi se simte de la 

depărtare. A venit pe neaşteptate. Era o 

seară oarecare, o 

simplă zi de vară, un singur băiat, un 

singur chip ciocolatiu, cu un zâmbet care-ţi 

inspiră încredere şi căldură. O privire în 

care mă oglindesc, acei ochi pătrunzători, 

calzi, liniştitori dar totuşi plini de furtună şi 

mister pe care îi privesc temătoare la 

gândul pierderii lor -  şi totuşi este prezent, 

este mereu aici. Parcă este un vis. Un vis 

frumos. Este genul de persoană pe care mi-

am dorit-o mereu, la care visam încă din 

copilărie şi pe care aş vrea să o păstrez 

numai pentru mine. De el m-am îndrăgostit 

şi, după mult timp, simt cum sufletul îmi 

cântă de fericire! 

        Pare ciudat  - cum o simplă persoană 

îţi poate trezi atâtea sentimente, fără a avea 

ceva ieşit din comun. Este plecat, departe, 

dar este prezent mereu, în gândurile şi în 

visele mele. Mai este încă o lună până cand 

îl voi revedea. Zilele parcă trec agale, orele 

parcă se opresc în loc, iar mintea mea este 

în permanenţă la el; şi totuşi gândul că îl 

voi avea lângă mine îmi dă putere să 

zâmbesc şi să cred că iubirea adevărată 

există. Vorbesc zilnic cu el, încep să am 

încredere deplină în el chiar dacă nu îmi 

petrec zilele alături de el. Am învăţat să nu 

mai pun la suflet vorbele rele ale oamenilor 

care îmi spun să nu-mi mai pun speranţe 

într-o relaţie cu el, pentru că pot fi 

dezamăgită într-un final. Simţeam cum 

plutesc pe acei nori înalţi ai iubirii. Mai 

sunt câteva zile şi îl voi ţine strâns în braţe. 

         1noiembrie. Ziua mult aşteptată. Ora 

15:30. Avionul aterizează, şi cu un zâmbet 

larg apare el. Mă strânge în braţe şi cu foc 

mă sărută. Era un vis în care eu eram 

prinţesa, iar el prinţul din poveste. Acum, 

odată cu venirea lui, orele trec prea repede, 

iar timpul petrecut cu el este prea puţin faţă 

de ce mi-aş dori. Se lasă seara, iar eu cu 

paşi repezi mă îndrept spre casă.  În mintea 

mea apare fiecare alint, fiecare vorbă spusă 

de el. Parcă eram vrăjită. Vorbim prin 

mesaje şi începe a-mi mărturisi 

sentimentele lui. Sufletul îmi urlă de 

fericire când citesc printre rânduri şi 

fiecare cuvânt mă face simt acea iubire pe 

care o întâlneşti în acele filme de dragoste, 

care te emoţionează până la lacrimi. Zilele 

trec, lunile şi ele, Crăciunul se apropie cu 

repeziciune, iar noi doi suntem parcă mai 

îndrăgostiţi. Împodobim bradul împreună 

şi cu surioara lui, Valentina, care ajunge să 

îmi fie şi mie ca o surioară. Este cel mai 

frumos brad pe care l-am văzut până acum. 

Este făcut cu multă dragoste. Sunt sigură 

ca vor fi cele mai frumoase sărbători în 

familie. Când totul vine de la sine, când 

certurile nu există, totul este mai deosebit. 

Încă două zile, iar relaţia noastră va implini 

şase luni! 

         20 ianuarie. O zi deosebită pentru 

mine, venită cu cel mai frumos cadou 

primit vreodată. Un uriaş urs de pluş cât 

mine de mare. Ochii îmi sclipeau, iar 

zâmbetul era nelipsit de pe faţa mea. 

Fiecare moment alături de cei dragi alungă 

orice urmă de tristeţe. Aş vrea să îl păstrez 

lângă mine cât timp este posibil şi cât timp 

iubirea dintre noi va dura. Sper ca acest vis 

inimaginabil să nu se termine niciodată, iar 

fericirea noastră să dureze mult timp de 

acum încolo. Alături de el am învăţat cum 

sunt lucrurile cu adevarat, faptul că 

sinceritatea şi încrederea sunt cele mai 

importante. Pot spune că sunt pe deplin 

fericită, el fiind în ochii mei diferit de toţi 

ceilalţi. 

          Chiar dacă această poveste de 

dragoste nu va dura la nesfârşit, vreau să 

cred că important este prezentul şi fiecare 

moment petrecut alături de cei dragi. Vor 

urma multe momente hazlii sau triste, dar 

asta nu mă va împiedica să iubesc cu toata 

fiinţa mea.

 

 

Gânduri de îndrăgostită 

Kalarachwani Georgiana, clasa a XI a G 
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Un final nefericit din viaţa adolescentină: despărţirea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Acest sentiment este unul iminent,  care are loc atunci când 

ţi-ai expus sentimentele cu adevărat, te-ai lăsat purtat de val şi ai 

împărtăşit orice bucurie a ta cu persoana iubită. Însă acum, 

după despărţire, tot ce primeşti este suferinţa şi amintirea 

lucrurilor frumoase care nu se vor mai realiza niciodată. 

     Sunt momente în viaţă 

când ajungem într-un 

punct în care greşim fără 

să ne dăm seama, şi abia 

după ce ai pierdut o 

persoană foarte specială 

ţie, îţi vine să explodezi în 

lacrimi, îţi pare rău pentru 

ce ai făcut, ştiind că nu vei 

mai întoarce roata cum 

era. Dorinţa de a avea 

persoana dorită începe să 

persiste tot mai des în 

gândirea noastră, iar faptul 

că îi simţi lipsa devine un 

sentiment tot mai greu de 

stăpânit. Memoria 

persoanei dragi este 

prezentă tot mai mult timp 

în minţile noastre, iar 

dispariţia ei este imposibil 

de realizat. 

 

          Despărţirea este 

un cuvânt uşor, dar 

foarte dureros, pe care 

nici persoanele 

puternice nu-l pot 

stăpâni.  Orice ai face,  

ai impresia că nimic 

nu-ţi merge bine, pe 

măsură ce trece timpul 

devine un obstacol 

mare în viaţă, iar 

suferinţa se 

accentuează treptat, 

ajungându-se la siutaţii 

extreme, în care 

oamenii nu judecă ceea 

ce fac şi nu se gândesc 

la consecinţe. 
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       Aşa am trăit şi 

eu o despărţire 

imensă, căreia încă 

îi mai resimt rănile 

dureroase  care mi-

au străbătut adânc 

sufletul trist şi îndurerat. Chiar 

şi după atâta timp, în urma mea 

au rămas doar lacrimi peste 

lacrimi şi un strigăt mut -  “Te 

vreau înapoi, nu mă pot obişnui 

să nu mai faci parte din viaţa 

mea”; este unul din puţinele 

gânduri care îmi străbat adânc 

mintea. Pentru mine este o 

despărţire peste care nu pot trece  

din cauză că am iubit enorm,   nu 

pot îmbrăca în cuvinte dragostea 

pe care o port celui ce a decis să 

iasă din viaţa mea, atât de uşor…  

Mă gândesc uneori că am trecut 

prin multe obstacole amândoi, dar 

mereu am rămas împreună, şi 

acest lucru mă face să cred că nu 

am renunţat aşa de uşor unul la 

altul. Am trecut prin multe 

despărţiri amândoi încă din 

perioada copilăriei, dar  mereu 

viaţa ne-a readus unul lângă 

celălalt  - până în prezent. 

Mi-aş dori sa îl am în faţă, să îi 

spun aceste cuvine, să mă descarc 

şi să-mi exprim iubirea faţă de el, 

dar din păcate nu mă pot rezuma 

decât la un ecran care are ataşate 

multe butoane albe şi negre, cam 

aşa e şi viaţa mea în momentul 

acesta.  

              Încerc mereu să-mi 

ascund durerea şi să nu transmit 

starea mea familiei, prietenilor 

sau pur şi simplu persoanelor aflate în prezenţa mea, dar de cele mai multe ori dau greş şi mai 

iybucnesc în plâns când văd tinerii care emană fericire. 

           Acum totul e şters între noi, doar amintiri peste care fiecare am tras cortina, fie că vrem 

sau nu. Ce este cel mai trist e faptul că ne iubeam încă din copilărie şi am crescut împreună, 

de la jucării la o iubire profundă şi plină de momente frumoase.          

           Îmi e teamă. Pur şi simplu îmi e teamă să mă mai îndrăgostesc a doua oară. O parte din 

mine îşi doreşte din toata inima acest lucru, dar o parte spune: STOP! e de ajuns cât ai suferit!  

       Momente care rămân pentru eternitate 

într-o carte prăfuită şi pusă în bibliotecă, iar 

când ne mai aducem aminte, o deschidem 

pentru a ne încărca inima cu fericire. 

Făcând abstracţie de povestea mea 

personală, pot spune că nu ştim să 

preţuim o persoană cu adevărat 

decât după ce aceasta  nu mai 

există, după ce acest cuvânt, atât 

de inofensiv, dar totuşi plin de 

durere, mister şi suferinţă se 

realizează  – despărţirea… 

Ionescu Monica, clasa a XI-a G 
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Un model pentru noi 

 
               Ştiu că nu ar fi corect faţă de unii,  

dar singurul model pe care îl pot aduce în 

discuţie este chiar bunicul meu, omul care m-a 

crescut,  scriitorul  şi publicistul Hans 

Liebhardt (H.L.). El are acum aproape 80 de 

ani, dar în fiecare zi merge la redacţie, lucrează 

la un ziar de limbă germană A.D.Z. Spune că 

la redacţie are un sistem de calculatoare mai 

performant, e legat de fluxul de informaţii, 

telefonează des cu colegii din provincie. Toate 

acestea îl ajută în ceea ce scrie zilnic. Lucrează 

la ziar de când avea vârstă de 17 ani, a venit 

aici direct de la  şcoală pedagogică din 

Sighişoara. 

                  La Bucureşti după doi ani s-a 

înscris la Institutul de literatură „Mihai 

Eminescu”, unde a urmat cursuri timp de cinci 

ani. Din opera sa literară cel mai cunoscut este 

romanul ,,Viaţa preaminunată a lui Andreas 

Weisskircher'', care a fost publicat  şi în limba 

română. Pentru aceste povestiri scriitorul a 

primit de două ori premiul Uniunii Scriitorilor. 

Astăzi publicarea cărţilor merge mai greu, de 

aceea lucrează mai mult  pentru radio  şi 

televiziune .  

                 Când eram mică l-am însoţit des la 

radio, îmi plăcea să stau în studio   şi să ascult 

cum se fac înregistrările. Trebuiau produse 

două emisiuni pe săptămană, mai ales  din 

istoria culturală a Transilvaniei  şi a Banatului. 

Aceste povestiri în limba germană sunt foarte 

apreciate de ascultători. Am mai participat 

împreună cu el  şi la filmări pentru televiziune, 

tot în limba germană. Aici Hans Liebhardt are 

contract pentru două producţii pe lună, dar mie 

îmi plac cel mai mult povestirile bucureştene. 

Acest serial din istoria culturală a 

Bucureştiului se produce de doisprezece ani. 

Eu am mai participat la filmările din parcurile 

Kiseleff  şi Carol, dar  şi în cartierul Cotroceni 

sau în Cimitirul Evanghelic, Parcul Cişmigiu, 

Circul de Stat. Rolul meu era să pun întrebări, 

să recit  sau să cânt ceva. Aceste filme în care 

bunicul explică nepoatei oraşul erau apreciate 

de către bucureşteni. 

               Mai pot spune că este un om modest, 

cu caracter nobil, care nu a uitat de unde a 

plecat acum 60 de ani,  adică din Apoldul de 

Sus, Judeţul Sibiu. A  ştiut pe parcursul vremii 

să-şi păstreze simplitatea şi bunătatea omului 

crescut la ţară, cu griji  şi viaţă grea.  

             Aş spune despre el că ,,nu mi-a fost 

bunic'', ci mai mult decât un tată.  Nu vreau să 

devin prea sentimentală sau să cad în găleata 

cu melancolie, dar îmi 

este dor de vremurile 

când eram copil  şi 

îi  spuneam  ,,bubu, 

nu vreau să fac 

teme!''. Apreciez 

foarte mult la el 

faptul că tratează 

problemele cu 

optimism  şi calm, 

exact aşa cum eu nu o 

pot face. Este un 

model în tot pentru 

mine, mi-a marcat copilăria, adolescenţa  şi 

viaţa. Sper să fiu  şi eu măcar 10 % ca el.  

     Bubu, te Iubesc! 
 

            Bunicul meu, Hans 

Liebhardt, este unul din 

puţinii scriitori de limba 

germană rămaşi în România. 

Constantin Sabina, clasa a XI-a E 
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ANTRENAMENT 

LA PERFORMANŢĂ 
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                                                Campioane naţionale 
 Mai erau câteva minute din meci, 

iar scorul era foarte strâns. Emoţiile de pe 

bancă erau ca şi cele din teren, iar la 

fiecare coş marcat de echipa noastră 

săream de pe bancă şi ţipam cât ne ţineau 

plămânii, mai ales că inimile noastre 

băteau din ce în ce mai tare, ştiind că 

victoria se apropie. M-am bucurat mult 

când domnul profesor coordonator Dinu 

m-a băgat în teren deoarece îmi doream să 

contribui la această finală şi să mă bucur că 

am jucat şi eu câteva minute. Dar nu totul 

era roz, mai erau cateva hopuri de trecut, 

arbitrajul foarte prost şi ratarile din poziţii 

foarte uşoare ale coşului, iar din cauza 

aceasta aveam goluri în stomac, emoţii şi 

stres la cote foarte înalte. Este un sentiment 

foarte ciudat, de spaimă, pentru că nu ştii 

ce urmează să se întâmple, dar are şi părţi 

bune şi mi-aş dori să mai trec prin aceste 

momente extrem de frumoase care te duc  

la o emoţie copleşitoare . 

Se apropia finalul meciului, iar 

gândul că vom ieşi campioane la nivel 

naţional ne încânta inimile. Cu toţii 

încurajam echipa, atât părinţi cât şi 

antrenori ai altor echipe erau alături de noi 

trup şi suflet. Pentru noi cele câteva 

secunde rămase nu mai erau importante, 

deoarece scorul ne era favorabil, 

conduceam cu o diferenţă de câteva 

puncte. 

Saligny, campioane naționale 
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Când 

arbitrul a fluierat sfârşitul meciului am 

sărit una peste alta 

şi ne-am 

îmbrăţişat cât am putut de tare, urmând să 

strigăm:  “SALIGNY – CAMPIOANE!” şi 

să facem un ritual specific învingătorilor. 

Îmi părea rău şi de echipa ce a pierdut 

pentru că îşi doreau victoria şi au depus 

multă muncă şi mult efort pentru a ajunge 

aşa departe, dar nu două echipe pot fi 

campioane, ci una singură. Parcă nu ne 

venea să credem că suntem cea mai bună 

echipă din România şi că aurul ne 

aparţinea! 

Am trăit o emoţie foarte profundă 

când organizatorii acestui campionat ne-au 

strâns mâna şi ne-au  felicitat punându-ne 

de gât medaliile cele mai preţioase şi cele 

mai râvnite de mulţi sportivi. Atunci am 

simţit ceva ce nu mai trăisem niciodată, 

un sentiment de nedescris 

care te duce la extreme!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ionescu Monica, clasa a XI-a G 
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Începutul 

carierei mele de handbalist a 

avut loc în şcoala generală, când 

profesoara de sport a venit cu propunerea 

de a face parte din echipa școlii de 

handball. Atunci nu știam ce înseamnă 

handbalul, îl vedeam ca pe un sport 

necunoscut. Ajuns acasă am început să 

mă documentez în domeniu şi  am rămas 

plăcut impresionat când am văzut cât de 

dezvoltați erau sportivii practicanţi ai 

acestui sport.   

             Am început antrenamentele pentru 

echipa școlii. Eram foarte impresionat că 

eram acum în atenţia colegilor mai mari 

din generală. Antrenamentele au fost grele, 

uneori epuizante, am învățat scheme de 

joc, am muncit mult să construim o echipă 

bună.  

             În ziua primului meci aveam o 

oarecare emoție, fiind cel dintâi oficial. 

Când am intrat în teren nu mai știam ce să 

fac, uitasem tot ce învățasem, emoția m-a 

cuprins cu totul. Când în sfârșit am 

terminat meciul am foarte bucuros de 

rezultatul nostru obţinut, m-am simțit 

copleșit de emoții. Înscrisesem două 

goluri!  Și am putut să merg mai departe 

alături de echipă, tot mai sus. În acel 

campionat am câștigat primul loc. 

             I-am spus mamei că sportul ăsta 

îmi place foarte mult și asta vreau să fie 

cariera mea. Am vorbit cu profesoara de 

sport și i-am spus şi 

dumneaei acelaşi 

lucru. M-a 

ajutat 

Handbalist la Dinamo 
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foarte mult, vorbind cu diferiți antrenori 

până când am ajuns la clubul sportiv 

Dinamo București. Nu îmi venea să cred că 

am ajuns la un club cu o asemenea valoare 

și istorie.                  

            Primul meu antrenament pe stadion 

a fost groaznic, neavând condiție fizică 

bună, iar doua zi am avut febră musculară. 

A fost puțin cam greu să mă integrez în 

grupul de acolo. În timp de o lună m-am 

acomodat cu antrenamentele și cu colegii, 

deja nu mai era o problemă 

alergarea de rezistență. 

Începusem să învăț 

diferite scheme de joc. 

Eram surprins de 

frumusețea sportului. Îmi 

schimbasem 

comportamentul. 

             A venit şi timpul 

campionatului. În primul 

meci nu am jucat deoarece 

eram la început și nu aveam 

experiența necesară. În acea 

zi mi-am cunoscut viitorii 

colegi. Al doilea meci a fost 

un vis, am dat tot ce am putut, 

am alergat, am dat goluri... 

            Am învăţat foarte multe lucruri prin 

sportul ăsta, respectul, voința, puterea. M-

am gândit destul de bine și m-am hotărât să 

mă înscriu la un liceu cu clase de profil 

sportiv, visând la o carieră de antrenor. Am 

trecut toate obstacolele probei sportive și 

am fost mândru de lucrurile realizate de 

mine. Am început liceul și am îmbinat 

activitatea sportivă cu cea școlară, trecând 

peste oboseala acumulată și stresul 

antrenamentelor de zi cu zi, cu gândul la 

victorii. 

 

 

 

 

 

Zăvoianu Luis, clasa a XI a F 
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            Fascinat de câteva filme vizionate 

împreună cu tatăl meu, impresionat de 

povestirile unor prieteni practicanţi ai 

karate-ului şi dornic de a-mi folosi energia 

fizică într-un cadru sportiv organizat, am 

început să-mi desfăşor activitatea în 

domeniul artelor marţiale din anul 2004. 

Mai exact, în luna mai din acel an, când 

încă nu împlineam vârsta de opt ani, am 

intrat pentru prima oară pe „tatami”, într-o 

sală de 

antrenament de 

karate, unde sub îndrumarea 

sensei-ului (antrenorul principal), am făcut 

cunoştintă cu elementele de bază ale 

tehnicilor specifice de atac şi apărare.  

La câteva zile după aceea am fost 

legitimat ca sportiv de performanţă. Au 

urmat apoi sute şi sute de ore de 

antrenamente dure, de eforturi fizice şi 

mentale, de exerciţii pentru perfecţionarea 

stilului, toate 

acestea sub  deviza 

„Greu la antrenamente, uşor în 

competiţii”. În perioada 2004-2008 am 

parcurs, în cadrul examenelor de centură 

aferente, ierarhia tuturor celor zece grade 

inferioare (Kyu), iar în anul 2011, tot prin 

examen, am obţinut centura neagră cu un 

Cariera mea sportivă 
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dan (primul dintre cele opt grade 

superioare).  

În planul competiţional menţionez 

participarea mea la douăzeci şi două de 

campionate naţionale şi cupe ale României, 

la douăsprezece alte turnee şi cupe 

organizate în ţară, la un stagiu de pregatire, 

la 

campionate 

mondiale (Spania-Barcelona, 

2008), România-Bucureşti, 2012 şi 

Slovacia-Nove Zomky-2013).  

Ca rezultate, evidenţiez faptul că la 

competiţiile interne am obţinut douăzeci şi 

şase de medalii de aur, trei medalii de 

argint şi cinci medalii de bronz, iar dintre 

competiţiile internaţionale, amintesc cea 

mai bună performanţă, titlul de vice-

campion mondial la echipe, la Barcelona, 

în anul 2008. 

La aproape zece ani de când practic 

karate de performanţă, pot concluziona că 

acest sport a 

contribuit în mod deosebit 

la dezvoltarea mea fizică, mi-a modelat 

caracterul şi temperamentul sub aspectul 

voinţei, spiritului de echipă şi fair-play, 

disciplinei şi ataşamentului faţă de clubul 

şi lotul naţional al României din cadrul 

cărora fac parte. 

Ca obiectiv de perspectivă, am în 

vedere realizarea de noi performanţe la 

competiţiile interne şi externe.

-                                                      

 

 

 

Luncașu Filip, clasa a XI-a F 
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        Totul a început de la vârsta de șapte 

ani, când m-am dus la școala sportivă din 

cartierul meu pentru a da probe și pentru a 

vedea dacă am abilitățile necesare pentru 

practicarea atletismului. Îmi plăcea să alerg 

foarte mult și nu puteam să ratez șansa de a 

face ceva ce îmi place. Cu trecerea timpului 

am devenit din ce în ce mai bună și laudele  

nu au întârziat să apară. 

      Îmi amintesc de primul meu concurs de 

parcă ar fi fost ieri. Eram entuziasmată dar 

în același timp puțin retrasă, fiindcă 

oponenții mei păreau mai bine pregătiți, cu 

mai multă experiență. Mi-am luat inima în 

dinți și am zis ”Ce-o fi, o fi, am să câștig 

concursul ăsta! ” 

      Proba de foc era cea de 600 de metri și 

mi-am eliberat mintea de tot ce era mai rău 

și gândurile bune și-au făcut apariția, cu 

fiecare metru parcurs eram și mai aproape 

de câștig. Când am ajuns la linia de finish, 

m-am uitat în dreapta și în stânga mea și 

am observat că eu eram câștigatoarea. A 

fost primul meu loc din multele care aveau 

să urmeze. Aveam să aflu mai târziu că 

antrenorii celorlalți oponenți îi spuseseră 

antrenoarei mele că voi ajunge departe și că 

voi fi printre cei care vor ajunge mândria 

atletismului românesc. 

     M-am integrat destul de ușor în lumea 

sportului și astfel, ofertele au început să 

curgă, mă simțeam exact ca o atletă 

internațională, primeam atenția tuturor 

pentru că eram foarte bună în ceea ce 

făceam! 

       Am avut parte de tot sprijinul mamei și bunicilor mei, care mă îndrumau să continui când 

eram demoralizată și m-au ajutat pe plan financiar cu tot ceea ce au putut, iar eu le-am promis 

că în curând va fi rândul meu să îi ajut și nu îi voi dezamăgi niciodată.  
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       Actuala mea antrenoare mi-e ca o a doua 

mamă, mă sfătuiește când am nevoie și nu 

vreau să mă despart de ea foarte curând. Simt 

că voi ajunge undeva sus cu ajutorul ei. Și 

ambiția mea este - după spusele ei - 

nemărginită. 

       Deși anul ce a trecut a fost plin de 

necazuri pentru mine și mi-a înlesnit evoluția 

pe scara atletismului, anul ce vine simt că va fi 

unul nemaipomenit, și de abia aștept 

concursurile și mai ales Campionatul Mondial 

din America!  

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalarachwani Georgiana, clasa a XI-a G 

       Într-un final am ales oferta unei tinere 

antrenoare care mă voia cu tot dinadinsul, 

iar șapte ani din viața sportivă  i-am petrecut 

alături în momentele grele pe care le-am 

depășit cu brio. 

      Crescând, s-au mărit și pretențiile 

tuturor, iar eu mă simțeam responsabilă, 

voind să le arăt că sunt capabilă să mă afirm 

atât pe plan național, cât și pe plan 

internațional. Astfel am ajuns să lucrez cu 

actuala mea antrenoare care,  fiind tânără, 

nu avea foarte mare experiență, încât să îmi 

distrugă talentul nativ. 
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               Când am pășit pentru prima dată într-o sală de handbal am fost șocată. Nu mai 

văzusem niciodată așa ceva, m-am dus acolo doar cu gândul că voi avea o ocupație.  Nu 

credeam că voi practica acest sport  pe o perioadă atât de lungă. Am  intrat într-o altă lume, 

mă duceam în cantonamente, legasem prietenii.  

             Cu timpul am început să îmi iau lumea în cap, începusem să cred că știu totul despre 

handbal, dar, evident, nu era așa. Atunci o colegă mi-a spus: 

            “Cum să îți explic cum este să plângi când niciodată nu ai pierdut o finală în ultima 

secundă pentru un 7 metri incorect? 

             Nu ai de unde să știi ce este “afecțiunea” dacă niciodată nu ai făcut o schimbare de 

direcție perfectă! 

              Nu înțelegi ce este URA și ce sunt NERVII dacă niciodată nu ai pierdut mingea 

care decidea meciul.  

               A FI PANICAT  înseamnă să te egaleze echipa adversă în condițiile în care 

echipa ta conducea cu 15-8. 

              Cum să îți explic ce înseamnă ”a muri puțin” dacă niciodată nu ai pierdut o 

finală…  Ai să întelegi EGOISMUL atunci când arunci la poartă deși trebuia să îi pasezi 

colegei tale.  

               Ai să simți NEDREPTATEA atunci când îți fură arbitrul meciul.  

               ASCULTA-MĂ !!!... În handbal dacă lupți poți pierde, dar dacă nu lupți ești 

pierdută!” 

               Atunci am înțeles ce înseamnă să îți dorești cu adevărat ceva. Flacăra voinței  din 

ochii ei mi-a demonstrat că am pierdut anii  degeaba. Au rămas întipărite în mintea mea 

lucruri  care îmi vor folosi in viitor. Mă bucur că m-am apucat de handbal pentru că m-am 

ales cu prietene pe viață și le pot considera cu ușurință “surorile” mele. 

 

                                       

     Handbal 

Bălăceanu Mădălina, clasa a XI-a F 
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Adevăr 

 

 

 

Istoria vine din negură de veacuri 

Şi doar ea ne poate spune 

Câtă nelinişte se zbate în trecut. 

Noi o iubim. 

Din timp în timp 

Îi udăm radăcinile 

Pentru a-i ţine ochii vii 

În toate răsăriturile de soare. 

Citind în pictogramele istoriei noastre  

Ne vom înţelege destinul. 

Aşa ne vom spune povestea 

Şi ne vom odihni în ea 

De-adevăratelea. 

Mănoiu Andra, clasa a X-a A 
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             Într-o zi de 

toamnă crudă, umedă 

şi posacă, m-am 

hotărât, cu greu, să ies 

din casă, spre a 

colinda străzile triste 

din parcul de alături. 

Înfofolită până în gât 

cu geaca cea groasă, 

am ieşit tremurând pe 

uşă. Am fost izbită de 

mirosul rece şi 

îmbietor de toamnă, 

griul blocurilor 

plouate îmi întuneca 

privirea, dar culorile 

frunzelor căzute, pe 

care călcam uşor, îmi 

mai luminau ziua.  

                Era minunat 

dar straniu, străzile 

erau pustii, semn că 

lumea era 

înspăimantată de 

trecerea rapidă a 

vremii. Cerul era 

închis la culoare, de 

parcă stătea să plângă 

peste pomii decojiţi 

ale căror frunze erau 

rătăcite, şi peste iarba 

uscată, uitată de 

anotimpul trecut. 

                Ajunsă în 

parcul cu băncile 

putrede, observ din 

depărtare un băiat, 

nici prea scund, nici 

prea înalt, cu un păr 

vâlvoi ce curgea pe 

umerii dezgoliţi. 

Distanţa dintre noi 

  Vis de toamnă 
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era foarte mare, aşa că am 

hotarât să mă apropii cu 

paşi mici. Când am ajuns 

în dreptul băncii, în 

evidenţă mi-au ieşit ochii 

lui ca de migdală, cu o 

strălucire irezistibilă care 

mă chemau. Era clar 

sortitul vieţii mele. Era 

jumătatea care mă 

completa. Privirea lui îmi 

şoptea reciprocitate.  

              Am vrut să mă 

aşez pe banca udă, dar el 

mi-a grăit la ureche că 

poalele lui mă aşteaptau. 

M-am aşezat pe picioarele 

lui şi parcă s-a cutremurat 

lumea, fluturaşii din 

stomac s-au transformat 

în bulgări de nisip  care 

mă izbeau.  

               Era minunat. 

               Am început să 

purtam o discuţie timidă, 

din care doar numele i l-

am reţinut. Îl chema 

William, un nume străin 

mie, dar comun în acelaşi 

timp. Simţeam că-l cunosc 

de ani întregi. Fără să mai 

aştept vreun semn de la el, 

l-am sărutat pe buzele 

catifelate, moi şi atât de 

dulci...  Buzele mele erau 

parcă lipsite de viaţă, 

aproape  scorojite  de la 

dulceaţa buzelor lui Willy... 

             Aş fi dorit ca momentul ăsta să 

dureze o veşnicie, să nu se termine niciodată, 

dar ceva s-a întâmplat. Minunata mea poveste de 

dragoste s-a sfârşit, a fost doar un vis. Am încercat să-mi 

reiau somnul, dar în zadar, sperând că voi relua visul în noaptea aceea şi în alte nopţi la 

rând... 

              Şi acum îi simt pielea fină, părul moale şi săruturile lui, dar realizez că totul a 

fost doar un vis, şi mă cutremur în toamna adâncă ce s-a aşternut. 

 

 

 

 

Viscun Elena, clasa a XI-a G 
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Undeva departe, 

sub o pătură constantă 

de nori, simţurile 

omeneşti tind spre 

dezvoltare. Dorm. Aud 

cu o claritate 

supranaturală vâjâitul 

furtunii din exteriorul 

camerei  mele. Simt 

genele cum se deprind 

leneşe, lăsând lumina 

neobişnuit de 

puternică să pătrundă. 

Totul este foarte clar. 

Întorc capul obosit 

spre dreapta, privind 

picăturile reci de ploaie 

cum se lovesc revoltate 

pe geamul aburit. 

Cristalinul picăturilor 

reflectă imaginea în 

care eu mă aflu. Mă 

apropii graţios de 

fereastră. Simt briza 

vântului de gheaţă ce se 

strecoară prin 

crăpăturile de sticlă. 

Mirosul familiar de 

iarnă pătrunde prin 

nările desfundate, 

provocând tremur în 

tot corpul. Mă întorc 

speriată cu faţa la 

oglindă. Nu pot recunoaşte persoana din faţa mea. Corpul acela perfect, chipul de o 

frumuseţe orbitoare, albastrul electric din ochii ei, transmiteau neliniştea teritoriului 

necunoscut.  

Dorm într-adevăr ?     

Ridic privirea spre colţul din dreapta sus al oglinzii. Pot vedea în spatele meu 

ţesătura complicată şi încurcată a pânzei pefect simetrice de păianjen. Cum puteam 

vedea toate astea? Cine era îngerul din oglindă care mă privea cu nedumerire?  Ce se 

întâmplase în noaptea precedentă? 

Albastru şi cristalin 
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              Imagini neclare şi 

întunecate se învârtesc în 

capul meu. Alerg. Mi-e 

teamă. Asta este tot ce îmi 

pot aminti. Furnicături 

ciudate, reci şi puternice îmi 

invadează palma stângă, 

venele fiindu-mi accentuate 

de un albastru sclipitor. 

Întorc privirea spre oglindă, 

focusând pe ochii mei. 

Acelaşi albastru ciudat de 

cristalin din palma mea de 

marmură se regăsea în 

privirea rece şi bulversată. 

Eram frumoasă. Inuman de 

perfectă. 

              O senzaţie de sete  

m-a făcut sa ies din casă. 

Picioarele parcă mergeau 

singure. Pe banca din 

dreapta mea, o bătrânică mă 

privea cu admiraţie. Am 

privit-o în ochii ei blânzi. 

Observ cum femeia 

îmbătrâneşte brusc şi cum 

setea mea se stinge. Ce 

făceam? Nu poate fi adevărat! 

Nu mă puteam hrăni cu 

tinereţea altora! Nu este 

posibil! Încă visez! Dar dacă 

este adevărat? Dacă furam 

frumuseţea şi tinereţea altora 

privind în ochii lor?  

             Concepţia de sine s-a 

transformat radical. Eram 

un monstru. Oare de cât timp făceam asta?  Câte sute de ani aveam? Toate aceste 

întrebări îmi răscolesc mintea. Ajung să mă tem de propria persoană. 

              Un ţinut asurzitor îmi distruge creierul. Deschid ochii cu spaimă. Mă aflu în 

patul meu moale şi călduros. 

              Am visat?! 
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            E dimineață. Un fior rece îmi 

mângâie coloana, cerul e trist, plânge, sau 

poate doar încearcă să ne mai spele 

păcatele cu lacrimile lui reci și 

sincere.Toamna a blestemat tot în calea ei, 

lăsând  în urmă zilele calde de vară, 

zâmbetele adolescenților și parfumul 

primului sărut. 

           Sunt în Gara de Nord. Locul ăsta a 

văzut mai multe îmbrățișări sincere decât 

starea civilă. Totul a rămas neschimbat. 

          Privesc în jurul meu. Sunt 

înconjurată de ciudați, de fețe care nu îți 

trezesc niciun sentiment. Oamenii ăștia au 

sufletele pietrificate cu frunțile încărcate de 

probleme și riduri, de grija zilei de mâine  

și de teama că răul dansează cu soarta lor 

la fiecare pas, rămân  cu ochii goi și fără 

interes. Vieți diferite, atâtea povești 

diferite, dorințe, zâmbete ce nu seamănă - 

dar cu toate astea  urăsc oamenii. Sincer, 

nu iubesc pe nimeni în afară de ființa 

căreia îmi voi  dedica toată viața, mama 

mea. Ea e singura și așa va rămâne, unicul 

om care simte durerea mea doar când mă 

privește în ochi, și totodată unica persoană 

pentru care mă voi lupta să-i mențin 

zâmbetul în fiecare secundă în care respir. 

          Trenul vine leneș plictisit de meseria 

lui de atâția ani și de miile de oameni care 

și-au lăsat amprenta mai mult sau mai 

puțin sub scaunele lui ,,tapetate,,  în... 

gumă. Aglomerație, genți, bilete, stresul 

ultimelor minute înainte de plecare, vocea 

aceea ,,angelică,, specifică gării care te 

anunță mereu  ,, Trenul București-Galați 

pleacă în două minute!”,  într-un cuvânt:  

haos!  

          Mă întreb: oare a observat cineva 

vrăbiuța aceea care ciugulește înfoiată 

dintr-o firimitură de pâine ori pânza aceea 

de păianjeni lucrată cu atâta migală, finețe 

și precizie? Sau pur și simplu a privit 

cineva ceasul gării observând nu numai 

ora, dar și timpul care trece pe lângă noi cu 

un zâmbet sfidător amintindu-ne că nu mai 

știm să ne bucurăm de lucruri simple în 

care regăsim adevărata fericire  și învățăm 

să fim roboți fără sentimente?  

         Intru în cabina trenului unde mă 

aștept să găsesc o batrânică acră, care 

probabil se uită fix la părul meu tuns scurt 

și negru, care cred că de-a lungul timpului 

va încerca într-un mod sau altul  sa 

găsească un subiect destul de stupid cu 

care să deschidă o discuție. 

         Intru în cabină și surpriză... bătrânica 

mea era de fapt un tip chiar atrăgător, care 

schița pe o planșă un portret. Ridică 

privirea și un zâmbet timid îi dă o umbră 

de mister chipului. Are ochii albaștri și 

părul brunet. Se ridică voluntar și mă ajută 

să îmi pun bagajul deasupra mea. Îi 

mulțumesc și cobor privirea, recunosc, îmi 

place. E îmbrăcat în culorile mele 

preferate. Nuanțele de crem, bej, negru și 

maro îi accentuează tenul deschis. Mă fac 

comodă și îi surprind privirea rușinoasă 

care mă admiră pe ascuns. Mă face să mă 

simt frumoasă. De data asta eu încerc să 

caut un subiect stupid cu care să pot 

discuta cu el.  

         Decid că cel mai simplu era să îl 

întreb cum îl cheamă. Îl privesc fix și dau 

frâu liber cuvintelor. El îmi observă 

mișcarea buzelor  și pleacă privirea în 

pamânt și continuă desenul tăcut. În  

privirea lui e o urmă de tristețe, pare că 

ceva îl framântă, nu-i dă pace. Mă simt 

jenată și întorc privirea. În clipa aceea mă 

întrebam dacă nu am fost prea vulgară sau 

prea insistentă. Își ridică uneori privirea 

Oameni? Nu,  mulțumesc, prefer cerul! 
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blândă. Surprindeam  cum ochii lui erau 

atenți la trăsăturile feței mele. Era o 

discuție între doi muți, între doi oameni 

care nu s-au întâlnit niciodată dar care se 

cunoșteau deja. Buzele  nu rosteau cuvinte, 

dar privirile noastre conversau de mult 

timp.  

         După un timp, în care numai sunetul 

roților de tren mai sparge liniștea ciudată 

dintre noi, străini care se cunosc, văd că 

îmi întinde foaia cu portretul. Eram eu, 

chipul meu. Ramân surprinsă cu privirea 

ațintită fix asupra desenului. Impresionant. 

Îi mulțumesc și din nou încerc să port o 

discuție, dar iar fără rezultat. Băiatul meu 

cu ochii tulburători   ridică mâinile și 

gesticulează, nu înțeleg ce vrea 

să-mi transmită, când 

deodată 

înțeleg ca 

totul era prea frumos 

să fie perfect. Acum înțeleg că doar ochii 

lui vorbeau. Era surdo-mut. Un  sentiment 

de milă împletit cu tristețe îmi atingea 

sufletul. Îl priveam tăcută, pierdută, 

amețită de situația care luase o întorsătură 

ciudată. Îmi amintesc că aveam în poșeta 

mea o ciocolată. Neștiind cum să-i 

mulțumesc altfel decât prin cuvinte, mă 

gândesc că ar fi destul de frumos din partea 

mea să-i recunosc meritele servindu-l cu 

ceva dulce. Se servește și un zâmbet larg îi 

luminează chipul. 

         În clipa aceea, 

pierzandu-mă 

în privirea lui, 

mi-am dat 

seama că 

lucrurile 

frumoase nu 

au nevoie de 

cuvinte. 

Lucrurile 

frumoase 

se simt. 

Închizi 

ochii și le 

vezi în 

toată 

esența 

lor. Nici 

o mie 

de 

cuvinte nu fac 

cât un sentiment de mulțumire  

sau un sentiment timid care încearcă să 

iasă la iveală. Oamenii nu sunt și nu vor fi 

niciodată perfecți. De aceea prefer cerul. 

 

 

 

Text: Coja Andreea, clasa a XI-a G 

Desen: Boroș Alina, clasa a XI-a G 
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              Aș putea începe să vorbesc despre 

amintirile cu tine, sau să încerc să mă 

focalizez pe ce aș putea rezolva în 

momentul acesta. 

           Viața noastră este scurtă, toți 

vorbim despre ea, din păcate realizăm prea 

târziu că ce facem pentru alții rămâne 

etern, iar ce facem pentru noi moare odată  

 

 

cu sufletul nostru. Toți spunem  ”Eu am 

iubit cel mai mult și tot eu am suferit cel 

mai mult”, pentru fiecare propria trăire este  

ori cea mai memorabilă, ori cea mai 

dureroasă. 

              Era frig, crivățul năprasnic îmi 

zgâria fața, Jolin era lângă mine, mă ținea 

de mână, ochii îi lăcrimau de frig. Am 

privit-o cu iubire și în același timp, pentru 

79 

Trăiri 



 
 

prima dată mi-am dat seama că nu o merit, 

ce am făcut eu pentru ea? Ce am făcut eu 

pentru mine? 

          În fața universului suntem o clipă, o 

fărâma de nisip, luată de un val nemilos. 

  Mă intreb, cum o s-o fac fericită în fața 

valurilor ce mă duc în larg, apoi mă 

trântesc la mal și-mi seacă viața, 

asuprimdu-mi durerea?  

           Îi mulțumesc Domnului, chiar îi 

mulțumesc, m-a făcut un om bun, dar tare 

necăjit, norocos, dar mult prea bun, aș 

ridica mâna pentru egalitate, pentru 

reciprocitate, dar e o lume pierdută. 

          Jolin nu ar face niciodată un rău, un 

lucru care să mă rănească , ea este pâinea 

lui Dumnezeu, cum aș putea să o protejez? 

Lângă mine nu e în siguranță, am decis să 

o eliberez.  A fost cea mai crudă zi din 

viața mea, dar am făcut-o . Din vremea 

aceea n-am mai râs, n-am mai plâns, am 

tăcut.  A fost tăcere, un abis de tristețe 

absolută. 

          Acum ce a rămas? Ce mai pot face 

în acest moment, o râpă, un capăt de 

pământ pentru mine. 

           Dacă am iubit-o, am lăsat-o sa 

găsească ceva mai bun, of…,  iubirea asta, 

acum o vreau înapoi,  vreau să știu ce face. 

Oare este fericită?  Fericirea ei contează  

cel mai mult!  

       Am decis să o caut, au urmat zile de 

suferință, cu ideea ”o s-o găsesc vreodată?” 

mintea îmi juca feste iar sufletul meu era 

într-o colivie, gata sa zboare spre cer. 

       Am călcat pe strada unde soarele 

strălucea întotdeauna și nici măcar o rază 

de soare nu mi-a mângâiat pasul grăbit , 

era o tăcere absolută, nu știu dacă în jur, 

dar în capul meu da. 

        Am așteptat dar n-am găsit în vis/ 

Nimic din ceea ce mi-ai promis/  Atunci 

când tăcerea va fi deplină/  Îți voi trimite o 

rază de lumină/  Care te va îmbrăca într-un 

albastru infinit/  Pentru a ști că te-am iubit! 

        Un vis, o speranță, o artă, să-ți dorești 

și să nu ai, să realizezi că totul a fost un 

vis, uitat sau părăsit. 

        N-am știut ce o să se întâmple, cine ar 

putea ști viitorul nu și-ar trăi prezentul.  

Balconul ei era prea gol, iar sufletul meu îi 

era geamăn.  Am auzit fără să vreau, 

șoapte de copii prea triști : ”Mamă tu prea 

scumpă și mult prea frumoasă/  Dulce ca 

un înger în a noastră viață/ Vrem să-ți știm 

tăcerea, dar și vorba dulce/ Noi pentru o 

mamă , greutăți vom duce!” 

        M-am  retras ...precum un pustnic, 

într-o tăcere vibrantă, un vis, o viață-mi  va 

rămâne, de trăit și de uitat. 

        Rămâne amintirea mea, însoțită de o 

întreagă viață, pentru când ne vom întâlni... 
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              Dintr-o lumină slabă, se vede o mare de mulţime ce freamătă de emoţii 

asemenea copacilor, având ochii sclipitori precum luna aşteptându-şi nerăbdătoare 

stelele. Din depărtare  se zăreşte o vagă imagine, o haită de lupoaice. În fruntea haitei se 

afla o curajoasă lupoaică ce se avânta cu paşi repezi spre poarta succesului, spre poarta 

victoriei. Se zbătea să rămână în fruntea lor suspinând de durere, îşi arunca privirea 

împrejur, şi, înfruntându-şi adversarele, ajunge la sosire, unde vede că toată osteneala şi 

nisipul din clepsidră nu au fost decât în favoarea ei. Păşeşte victorios spre o nouă 

realizare a vieţii sale, ajunge unde şi-a dorit.  

              Şi uite cum, într-o zi aparent senină, ploaia începe să-şi trimită stropii spre 

pământul secetos; lupoaica începuse să-şi amintească de unde a pornit şi prin câte 

obstacole a  trecut ca să-şi vadă efortul depus transformat în victorie. Frica ce o 

cuprinsese încă din ziua succesului, o ajunsese până-n ultimul gând. Ultima privire şi-o 

aruncă către rivalele ce se îndreptau spre ea şi o consideră ,,liniştea dinaintea furtunii”;  

două lupoaice mult mai bune se îndreaptă către -  se  pare -   ,,campioana de neînvins”. 

Extenuată, lupoaica îşi consumă ultima răsuflare rostind ultimele sale cuvinte: ,,Faima 

rugineşte dacă nu o cureţi prin muncă în fiecare zi”. Îşi închide ploapele grele, regretând 

până-n acea clipă că în timp ce lenea visează, 

munca gândeşte şi-şi transformă instantaneu 

dorinţele. 

           Ce nu ştia lupoaica era că ajunsese cea 

mai bună dintre toate, însă era mult prea 

târziu pentru ea, căci nu a apucat să-şi 

admire truda de teama rivalelor care doar 

voiau s-o felicite,  s-o ridice în slăvi pentru 

ce a ajuns... 

 

Stuparu Andreea, clasa a XI-a G  
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