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   ŞCOALA .........
pentru o educaţie mai bună,
pentru o lume mai bună, 
pentru un viitor mai bun.

     A învăţa, a forma, a ridica fiinţa umană pe cele 
mai înalte culmi ale raţiunii, a înzestra prin diferite 
mijloace individul cu importante valori morale, iar 
nu în ultimul rând, a crea modele în scopul corectării 
principiilor unei societăţi supuse destrămării, sunt 
câteva dintre obiectivele educaţiei.

Cred cu tărie că drumul spre succes, cheia către acesta este o educaţie bună.
Deţinând această comoară, pe cale de dispariţie în zilele noastre, suntem cu 

adevărat stăpânii propriilor realizări, dar şi a eşecurilor.
Educaţia este cel mai sigur mod de a aduce schimbarea în societate , este o fereastră 

deschisă spre un viitor cert.
Viaţa ne supune unor probe, unor obstacole inedite şi presiuni de tot felul.
Un personaj moral, echipat cu principii corecte despre viaţă, cu o educaţie ridicată 

poate învinge nedreptatea şi are toate atuurile să devină un formator de opinie, o 
persoană care exercită o influenţă asupra celorlalţi.

Educaţia te mobilizează să reacţionezi, să evoluezi de la statutul de novice, la cel 
de iniţiat.

Rolul decisiv în educarea copiilor îl are şi l-a avut dintotdeauna ŞCOALA.
Albert Einstein definea educaţia astfel : „ceea ce rămâne după ce uităm tot ce am 

învăţat în şcoală”
Îndemnul meu, în calitate de părinte, de profesor, de director, este să preţuiţi 

şcoala pentru a preţui educaţia pe care sunteţi dispuşi să o primiţi.
Toţi preţuim ceva. Şi adesea descoperim că viaţa noastră gravitează în mod natural 

către ceea ce e mai important pentru noi.
Un dascăl bun îţi va arăta drumul când vei fi înţeles că l-ai depăşit.
Viaţa pe care o trăiesc oamenii este o călătorie prin care se educă.
Indiferent dacă este cel mai bun sau nu, omul, va fi imboldul de încredere de sine 

de care au nevoie ceilalţi.

Şcoala este doar un început
- totul devine realizabil -

pentru că omul descoperă armonia întregii lumi datorită educaţiei.

Gânduri pentru 2014 
Să îndrăznim să visăm şi să sperăm mai mult,

să credem cu tărie că anul ce a început
va fi mai rodnic şi mai fericit.

Director Prof. RODICA POPESCU
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IN MEMORIAM
Domnului director adjunct – profesor IOAN LEFTER

Vestea încetării din viaţă, în dimineaţa zilei de 5 decembrie, 
ne-a luat prin surprindere, cu atât mai mult, cu cât noi aşteptam ca 
prietenul nostru să se întoarcă la viaţă şi să-l avem prezent printre 
noi, aşa cum fusese timp de decenii.

Prof. Ioan Lefter s-a născut la data de 29 mai 1950, în comuna 
Frumuşiţa, sat. Tămăvani, din judeţul Galaţi.    

A urmat cursurile şcolii elementare din satul natal, iar cele 
liceale în oraşul Galaţi. După terminarea cursurilor liceale face studii 
universitare la Galaţi şi apoi la Bucureşti, obţinând licenţa în 1970, 
specialitatea Fizică.

În 1971 este repartizat la Şcoala nr. 16 din Ploieşti şi apoi, în 
1980, se transferă la Liceul Al. I. Cuza (pe atunci Şcoala Nr. 26) 
unde, cu dragoste şi devotament, a muncit până în ceasul mutării 
sale la cele veşnice. Era un om împlinit şi se pregătea să iasă la pensie peste 2 ani, 
asigurându-şi un mediu adecvat pentru noul statut. Pentru şcoală, pentru colegi şi elevi era 
un prieten şi îndrumător legat prin toate fibrele fiinţei sale de locul unde a muncit vreme 
îndelungată, cu timp şi fără timp, cu pasiune şi dăruire, unde şi-a lăsat o parte din viaţa sa, 
ca un adevărat Domn Trandafir.

Spirit devotat familiei şi şcolii, profesor şi director, dar mai ales OM, Ioan Lefter, lasă 
acum un gol imens printre colegii de cancelarie şi printre noi toţi. Şi-a ales profesiunea 
didactică din vocaţie, dintr-o puternică pasiune, deşi ştia că se logodeşte cu mucenicia unui 
apostol, cu sărăcia.

Rar om, profesor şi director ca regretatul Ioan Lefter, pe care-l caracterizează 
sinceritatea şi loialitatea, modestia şi altruismul omului superior. Îndruma şi sprijinea, pe 
cei care-l solicitau cu o rară puritate morală, blând, bun şi înţelegător.

Iată pentru ce nouă, şi nu numai nouă, nu ne rămâne decât să plângem, pentru că 
plânsul  este în acelaşi timp şi o rugăciune.O rugăciune în căutare de sens,  de mângâiere. 
Plânsul cel mare fără îndoială, este acela pe care-l stârneşte tuturor moartea celui ce ne-a 
fost aşa de drag.

Acesta este plânsul în expresia lui ultimă, durerea cea mai mare a sufletului omenesc, 
aceea de a ne despărţi de cel ce ne-a fost prieten, coleg, dascăl.

Ce putem face în faţa morţii? Nimic. Pentru că nu există om de rând cu mintea întreagă, 
sau înţelept cu minte multă, care să se fi descoperit perplex în faţa morţii. Walter Scott 
numea moartea  “Teribilul pas între timp şi veşnicie”. Mulţi o văd ca pe o datorie, către 
specie, către destin, natură şi bineînţeles, către Dumnezeu şi totdeauna ca pe o întoarcere 
într-un port din care nu vom mai ridica ancora. Goethe numea moartea un oaspete care 
niciodata nu e binevenit. Până când şi Nietzsche, care s-a războit cu tot ceea ce e mai sfânt 
pe lume, recunoştea că în toata filosofia sa a fost provocat de moarte ….. ,,dacă n-ar fi fost 
moartea, nu aş fi filosofat deloc’’ spunea el.

Moartea descumpăneşte biata fiinţă umană, pentru că pare a “Termina fără sens”. Ne-am 
născut  sub condiţia morţii şi ar trebui să socotim împlinirea contractului acestei condiţii. 

Şi totuşi …. Este o mare durere despărţirea, pentru că, deşi a devenit atât de obişnuită 
şi atât de simplă, este totuşi neobişnuită.

Nu înţelegem moartea. Ni se explică. Suntem oameni credincioşi. Ni se spune că nu este 
ultimul pas, ni se spune că urmează după aceea altceva. Căutăm să învăţăm, ca să avem un 
picior ridicat deja pentru mutarea noastră de pe pământ, atunci când vrea Dumnezeu.

Cine nu plânge când ne moare cineva drag? Până şi textele noastre religioase, texte 
care sunt cele mai profunde texte ortodoxe adânc omeneşti, până şi textele  acestea sunt 
texte de lamentaţie. Sunt aproape texte de disperare “Plâng şi mă tânguiesc” spune o 
cântare, sau “Cu adevărat viaţa aceasta este umbră şi vis”. 
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Domnule profesor, vă mulţumim!
 

Nu ştiu dacă sunt un povestitor bun, dar amintirile mele sunt vii şi aşa vor rămâne. Acum, 
la început de an, ne amintim cu toţii, elevi şi profesori, cum în primele zile ale lui decembrie, 
am aşteptat să se întâmple un miracol, dar nu a fost aşa. Atunci, iubitul şi respectatul profesor 
al şcolii noastre a plecat într-o călătorie, prea grăbit... spre cer. Cunoscând lumea astrelor, s-a 
hotărât să ajungă acolo departe, unde nu-l mai putem vedea şi nu ne mai poate vorbi. În acele 
zile i-am spus adio, chiar dacă nu-l vom uita niciodată.

Fire deschisă, jovială, avea o vorbă bună pentru fiecare. Un om deosebit, de la care cu toţii 
am avut de învăţat, mai avea multe de oferit.  

Orele de fizică nu au fost niciodată o corvoadă. Cu dumnealui la catedră nu am avut 
vreodată sentimentul că ne priveşte, dar nu ne vede. Domnul profesor a înţeles şi a iubit 
adolescenţii în strădaniile lor de a se apropia de fizică, partea firească a vieţii noastre. Tăcerile 
lor penibile uneori, dumnealui le-a umplut cu întrebări, menite să-i ajute. Era profesor, dar putea 
privi lumea prin ochii noştri, iar candoarea cu care a făcut-o era o măsura a inimii sale. Ne-a 
învăţat să avem curaj, încredere, să încercăm. Nu a uitat îndemnul lui Einstein: „În mijlocul 
teoremelor şi ecuaţiilor, nu uitaţi omul!” 

Înţelepciunea şi competenţa, dar şi simţul umorului şi omenia, cu care ne-a întâmpinat 
mereu, a lăsat câte o amprentă asupra fiecăruia dintre noi.

Pentru toate acestea îi mulţumim! 
                                                                 Octavian Stanciu, clasa a X-a D

Şi Eclesiastul, Solomon înţeleptul - când nimeni nu era mai înţelept decât el, care 
experimentase viaţa sub toate aspectele ei, ajunge la concluzia, atunci când se vede în faţa 
morţii, că toate sunt “Deşertăciunea, deşertăciunilor, toate sunt deşertăciuni şi goană după 
vânt”.

Confruntarea cu moartea este dramatică. Este confruntarea dintre moarte şi absenţa 
vieţii şi nimicnicie şi nimic. De aceea nu o putem înţelege. Chiar şi credincioşi fiind, ni se 
pare că moartea ne violentează, cu atât de mult, cu cât vine uneori înainte de vreme, dar şi 
atunci când vine la vremea ei, şi atunci plângem. Aceasta pentru că ea rupe ceva. Acesta 
este motivul principal. Întrerupe pe “A FI” şi le preface în “A NU FI”  devine veşnic şi veşnicia 
aceasta ne ameţeşte şi ne tulbură. “Nu de moarte mă cutremur, ci de veşnicia ei” spunea în 
mod sintetic A. Vlahuţă.

Nu-l vom mai vedea niciodată pe colegul şi prietenul nostru care a plecat acum de 
lângă noi. Nu vom mai vorbi niciodată cu el. Moartea desparte. Rupe. Taie pe părinte de 
copii, de soţie, de nurori, de prieteni, de colegi. Din perspectiva morţii nu există decât trecut. 
Ceea ce a fost. Din momentul morţii nu mai este nimic. Moartea, care pare răul cel mai de 
temut, este o himeră, fiindcă ea nu există atât timp cât dăinuie viaţa, iar când ea se iveşte, 
viaţa a pierit deja. Aşa şi ea, nu are stăpânire nici asupra celor vii, nici asupra celor morţi. 
Cei vii nu o cunosc, iar cei morţi, nemaisimţind, sunt la adăpost de atingerea ei. (Epicur)

Ioan Lefter pleacă dintre noi şi nu mai are viitor. Deocamdată, pentru că Biserica noastră 
ortodoxă ne învaţă că acesta nu este sfârşitul. Durăm şi dincolo. Acolo unde el merge 
începe o viaţă nouă. Ne vom revedea, ne vom revedea, ne vom reîntâlni. Există o rânduială 
a lui Dumnezeu cu viaţa, o rânduială aici şi o rânduială şi dincolo. E rânduită să continue 
dincolo. Aşa trebuie să înţelegem viaţa de pe pământ, că prin moarte nu se moare, ci se 
trece doar în altă ordine, care se numeşte Împărăţia Lui Dumnezeu. Care se numeşte viaţa 
de dincolo, care începe într-un alt mod de Învierea cea de obşte. Este această mângâiere 
profundă pe care ne-o dă Biserica noastră ortodoxă.

 Vom păstra cea mai profundă amintire, dragoste curată şi recunoştinţă. 
              

Prof. Aurică Penu - Director 1993-2001
şi colectivul Colegiului Naţional „Al. I. Cuza” Ploieşti
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Ibi Romania mea est!

Acolo unde Dunărea mângâie Carpații
și-și adapă bogata ei câmpie…
Acolo unde Tisa învelește Apusenii                                                                           
și udă rădăcinile Ardealului…
Acolo unde Prutul umple marea
și alunecă ușor în ea…

Alegerea lui Al. I. Cuza în ianuarie 1859 ca 
domn al Moldovei şi Valahiei a însemnat începutul 
procesului de constituire a statului român modern.

Domnia lui Cuza a contribuit şi la începutul 
procesului de modernizare, prin introducerea unor 
reforme. Dintre acestea, două au fost cu impact 
social: reforma agrară şi legea instrucţiunii publice, ambele în 1864.

Acţiunea de reformare şi modernizare a statului a determinat şi reacţia grupărilor 
politice, atât liberale, cât şi conservatoare, care au format la începutul anului 1863 o 
alianţă pentru detronarea domnitorului. Aceasta a avut loc în noaptea de 10 spre 11 
februarie 1866, când domnitorul a semnat actul de abdicare şi apoi a părăsit ţara cu 
urarea: ,,Să dea Dumnezeu să meargă României mai bine fără mine, decât cu mine! 
Să trăiască România!” Erau cuvinte ce arătau că fostul domn înţelegea că rolul şi 
misiunea sa istorică se încheiaseră şi că singura modalitate de continuare a reformelor 
era aducerea prinţului străin.

Al. I. Cuza a înţeles că ceea ce realizase el rămânea ca un „tezaur” pentru români şi, 
pentru a nu pune în pericol acest lucru, a abdicat fără a se opune. În acest context, trebuie 
relevat faptul că puţine personalităţi din istoria noastră au avut un astfel de comportament, 
de a nu se crampona de putere, de a nu-şi compromite „faptele cele bune”.

Practic nu exista domeniu în care Al. I. Cuza să nu fi început un proces de 
reformare, de aceea el rămâne o personalitate a istoriei noastre, o pagină de istorie 
strălucită.

Prof. Vasile Ionescu

Lecţia de istorie a lui 
Alexandru Ioan Cuza

                                                                   
Acolo unde Făgărașul-nalță vârfurile lui spre cer
și atârnă lacul Bâlea…
Acolo unde-n munte urlă o cascadă,
iar apa ei e lacrima pădurii…
Acolo unde cerul e lipit de mare,
iar stelele sunt scoici în spațiu…
Acolo unde codrul e orchestra 
iar păsările-s cântăreții…
Acolo unde curcubeul răsare-n sute de culori
și nu apune niciodată…
Acolo unde soarele-i acasă
și luna-i mireasa lui…
Acolo-i România mea!

                Adelin Calița, clasa a IX-a E
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PROIECT SECTORIAL COMENIUS MULTILATERAL

Instituții partenere:
1. Marriotts School – UK
2. Schulheim Schloss Kasteln – CH
3. Stevenson College Edimburgh – UK
4. Gymnasium Finkonwerder – DE
5. Stedelijk College – NL
6. Instituto de Educacion Secundaria Abyla – ES
7. Insjons Skola – SE
8. Ipsia Carla Cattaneo – IT
9. Zepsol Szkol Elecktronicznych i Ogolnoksztalcacych – PL
10. Colegiul Naţional “Alexandru Ioan Cuza” Municipiul Ploieşti - RO

Coordonator proiect “Good Food – Good Mood”:
      Heather Bullen, International Co-ordinator, Marriotts School
Coordonator România partener proiect “Good Food-Good Mood”:
      Rodica Popescu, Colegiul Naţional “Al.I. Cuza” Ploieşti
Durata proiectului:  2012 – 2014
Resurse financiare:  -  fonduri europene şi proprii
Mobilități:

1. România    24-29 octombrie 2012 – cadre didactice –  Ploieşti – Colegiul Naţional “Al. I, Cuza”
2. Anglia        17-21 aprilie 2013 – cadre didactice şi elevi
                       Stevenage – Marriotts School
3. Suedia        23-27 octombrie 2013 – cadre didactice  
                       Leksand – Valkommen Till Sammilsdal Skolan
4. Germania   7-11 aprilie 2014 – cadre didactice şi elevi
                       Hamburg- Gymnasium Finkenwerder

Activitǎţile derulate pânǎ în prezent s-au înscris în tematica proiectului 
respectându-se ţintele şi termenele limitǎ  impuse de program. Temele abordate au 
avut în vedere etica alimentaţiei, diferenţele culturale, identitǎţile religioase, 
conştientizarea problemei ecologice şi a sustenabilitǎţii, aspectul economic 
al mâncǎrii, cunoştinţele despre ţǎrile partenere, educaţia pentru sǎnǎtate, 
consumerismul, învǎţarea limbilor strǎine. S-au împǎrtǎşit experienţe privind 
obiceiurile nutriţionale sǎnǎtoase. S-au oferit informaţii despre consumul 
şi producţia alimentelor. Au fost încurajaţi elevii pentru învǎţarea limbilor 
strǎine necesare dialogului intercultural. S-au realizat activitǎţi de cercetare 
prin educaţie antreprenorialǎ. A fost orientată  învǎţarea prin metode moderne 
ancorându-se în realitate. Au fost dezvoltate talente culinare.
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În perioada 24-29 octombrie 
2012 România - comunitatea din 
Ploieşti  şi C. N .”Al. I. Cuza” au 
primit delegaţia de profesori din 
cele 9 ţǎri partenere. Elevii alǎturi 
de profesorii colegiului nostru au 
organizat şi prezentat o gamǎ variatǎ 
de activitǎţi sustenabile, onorând 
cultura româneascǎ şi sugerând cǎ 
avem de învǎţat unii de la alţii.

Spiritul de echipǎ care a 
dominat ne-a asigurat cǎ ţara 
noastrǎ, prin noi, a depǎşit orice 
aşteptǎri şi a rǎspuns exagerat 
cerinţelor proiectului. Mesajele 
transmise de participanţi la final au 
confirmat profunzimea implicǎrii şi 
a seriozitǎţii de care a dat dovadǎ 
echipa României, respectiv a C. N. 
“Al. I. Cuza”- Ploieşti.
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În perioada 17-21 aprilie 2013 un grup de 6 elevi şi 6 profesori de la C. N. 
“Al. I. Cuza” a participat la cea de-a doua mobilitate a proiectului multilateral 
“Good Food – Good Mood” care s-a desfǎşurat în localitatea Stevenage 
Anglia la Marriots School. Activitǎţile au fost coordonate de Heather Bullen.  
Acestea s-au înscris în tematica proiectului, rezultatul mobilitǎţii fiind unul 
pozitiv. Echipa României a oferit tuturor participanţilor câte un calendar 
tematic de format A4 cu reţete tradiţionale ale ţǎrilor partenere. Numele 
mascotei proiectului “FOODY” a fost propus de delegaţia României şi votat 
de majoritatea partenerilor. Am fost impresionaţi de şcoala gazdǎ în ansamblul 
ei – dimensiunea şi structura clǎdirilor, dotarea spaţiilor şcolare, confortul, 
organizarea circuitului informaţional, informatizarea excesivǎ şi dotarea unicǎ 
în Europa pentru profilul sportiv al şcolii, spaţii amenajate pentru recreere, 
şcoalǎ dupǎ şcoalǎ, salǎ de muzicǎ, sală de dans, săli  de sport, săli de mese…
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Pentru scurt timp şi delegaţia românǎ a beneficiat de aceste facilitǎţi pe care 
le oferǎ şcoala englezǎ elevilor şi profesorilor lor. Primǎria şi Poliţia localitǎţii 
a primit delegaţiile ţǎrilor partenere şi le-a furnizat informaţii suficiente pentru 
a arǎta implicarea şi grija pe care o au pentru educaţia tinerilor. S-au vizitat 
câteva obiective turistice din apropierea localitǎţii Stevenage, dar şi a Londrei, 
de interes general, dar şi specific temei proiectului “Good Food Good Mood”. 
La festivitatea de închidere a mobilitǎţii au participat oficialitǎţi ale comunității 
locale, presa localǎ, televiziunea, prilej cu care au fost oferite şi certificatele de 
participare.
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În perioada 24-27 octombrie 2013 a avut loc cea de-a treia mobilitate din 
cadrul proiectului ,,Good Food Good Mood” în Leksand - Suedia.

Delegaţiile au fost compuse numai de profesori. A fost o experienţǎ 
minunatǎ pe care am primit-o cu toţii cu mare bucurie. Am fost cu toţii încântaţi 
de modul prietenos şi natural al elevilor şi profesorilor suedezi. Am fost primiţi 
şi salutaţi de reprezentanţii comunitǎţii, primar Ulrika Liljergren, care într-o 
manierǎ foarte elegantǎ şi relaxantǎ, a prezentat oraşul sǎu, ţara sa, şcoala şi 
oamenii pe care îi sprijinǎ şi-i ocroteşte.Vizita la şcoalǎ şi în zonele turistice de 
interes au fost relaxante, iar mediul sǎnǎtos şi încântǎtor.
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Acest lucru ne-a permis sǎ construim relaţii între parteneri şi mai puternice. 
S-au conturat noi proiecte şi s-a dezbătut programul Erasmus +.

Ne-am întors în ţarǎ cu amintiri foarte plǎcute, cu o experienţǎ în plus, cu 
informaţii privind sistemul de învǎţǎmânt. 

Şcoala din localitate era superdotatǎ pentru învǎţǎmântul obligatoriu de 
9 clase. Curriculele erau astfel concepute, încât elevii sǎ dobândeascǎ abilitǎţi 
practice în domenii utile: croitorie, muzicǎ, alimentaţie… toţi cetǎţenii aveau 
cunoştinţe solide de limba englezǎ , aceasta fiind studiatǎ de la vârstă mică.
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Suntem foarte mulţumiţi de parteneriatul nostru, care 
a rulat cu success pânǎ în prezent. Relaţiile sunt puternice, 
respectul reciproc a condus la participarea deplinǎ la cele trei 
reuniuni de proiect, reprezentând evenimente semnificative 
pentru cei implicaţi. Suntem convinşi cǎ şi întâlnirea din 
9-13 aprilie 2014 de la Hamburg Germania se va încheia 
cu succes.

Produsele tangibile ale 
parteneriatului împreunǎ 
cu rapoartele de şedinţe 
şi prezentǎrile elevilor şi 
ale cadrelor didactice pot 
fi vizualizate pe site-ul 
proiectului.

     www.gfgm2012.com
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Aceasta va include, de asemenea, un schimb de bune practici, prin seminarii şi 
schimb intercultural de idei. Utilizarea de teatru forum este una dintre modalitǎţile 
creative în care problema de agresiune este abordatǎ. De asemenea, aşa cum este 
hǎrţuirea din ce în ce mai frecventǎ în rândul generaţiei tinere, evaluarea instrumentelor 
actuale şi îmbunǎtǎţirea lor, precum şi extinderea cu mai multǎ eficacitate, este o 
altǎ prioritate a proiectului. Lansarea proiectului a avut loc în luna octombrie, iar 
pe data de 10 decembrie instituţia noastǎ a primit cu drag delegaţia alcǎtuitǎ din 
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cadrele didactice a partenerilor noştri din Turcia. Au fost invitaţi sǎ viziteze şcoala 
noastrǎ, împǎrtǎşind idei şi impresii cu tinerii şi cadrele didactice, iar un grup de elevi 
a prezentat un program artistic cu tema „Noi jucǎm teatru, noi nu ne agresǎm.”

 

Mugla           
&

Prahova
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Euroscola 2014
Europa, acest tărâm fermecat al descoperirilor şi cunoaşterii ce nu se lasă niciodată cucerit, acest 

loc, în care s-au născut democraţia şi drepturile omului, se pregăteşte să primească în luna februarie 
prestigioasa echipă a Colegiului Naţional „Alexandru Ioan Cuza”, ce a reuşit, prin multă muncă şi 
efort, să câştige pentru a treia oară Concursul Naţional pentru liceeni Euroscola, al cărui premiu este o 
vizită în Parlamentul European de la Strassbourg. 

Colegiul s-a calificat pe locul 4 din 36 de participanţi.
Ce este însă Euroscola?
Euroscola este un concurs organizat de Parlamentul European ce se adresează în special tinerilor, ce 

are ca scop promovarea valorilor europene. În contextul anului european al cetăţenilor, elevii au fost 
invitaţi, în mod indirect, să conceapă și să implementeze un proiect de campanie cu titlul „Drepturile 
noastre în Uniunea Europeană” care să cuprindă două module: proiectul propriu-zis și afiș creativ; 
acesta din urmă având ca temă creșterea participării cetățenilor, în special în rândul tinerilor la alegerile 
pentru Parlamentul European din mai 2014. 

Echipa, formată din 24 de elevi: Obreajean Dorian, Teodorescu Andra Elena, Negru Ioana Ana 
Maria, Vîlcu Alexandra Elena, Marin Alina Ştefania, Mihăilă Petra, Florea Ioana Adina, Mişcă Mihaela 
Andreea, Nicolae Ruxandra Maria, Constantin Andrei, Onel Ioan David, Stoica Vasile Valentin, Tudor 
Ioana, Gheorghe Ana Maria, Andrei Gabriel Emanuel, Olteanu Alina Georgeta, Coman Laura Georgeta, 
Constantinescu Vlad Adrian, Nan Raluca, Pătraşcu Andra, Neagu Camelia, Nicolae Carmen Valentina, 
Săvuţă Maria, Păun Răzvan Marian şi coordonată de doi profesori ai liceului, doamna profesor director 
Rodica Popescu şi doamna profesor Irina Săvuţă, prin creativitate şi mult efort, a reuşit să îndeplinească 
cu succes cerinţele proiectului. Muncind o vară întreagă, elevii au organizat o serie de activităţi pentru 
a promova participarea la Alegerile Europarlamentare ce vor avea loc în mai 2014. 

Să nu uităm nici de Votel, mascota adorabilă a grupului, şi de povestea sa care i-a motivat constant pe 
elevi şi a adus un mare succes în rândul tinerilor, indecişi cu privire la Alegerile din 2014.

Utilizând atât resurse tehnice, echipa a avut o pagină de facebook extrem de activă, adăugând constant 
noi informaţii referitoare la temă pentru a menţine publicul activ, dar şi resurse umane, elevii au mers 
personal în diverse locaţii, pentru a promova participarea la vot, aceşti tineri au reuşit să impresioneze 
în mod plăcut juriul, din care au făcut parte, anul acesta, şi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei 
Naţionale.

Totodată, grupul a organizat întâlniri cu parlamentari, atât din cadrul Parlamentului naţional cât şi 
din cel european, precum şi o vizită chiar în Parlamentul României, unde elevii au avut ocazia să afle 
cât mai multe informaţii despre alegeri, despre importanţa votului, precum şi despre drepturile omului. 

Munca elevilor însă nu s-a încheiat încă. Activităţile pentru promovarea participării la vot sunt încă 
în desfăşurare, echipa depunând acelaşi efort ca până acum. 

Să nu uităm însă faptul că elevii mai au de trecut o probă dificilă: pe 13 februarie ei vor intra în 
Parlamentul European de la Strassbourg, unde vor participa la un concurs împreună cu alţi elevi din 
diverse ţări ale Uniunii Europene.

Le dorim mult succes şi suntem convinşi că ne vor reprezenta în mod admirabil colegiul.

  Prof. Irina Săvuță
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Incompatibilitate între ştiinţă şi religie?
    „Cu greu veţi găsi printre oamenii de ştiinţă mai profunzi unul care să nu aibă 
în felul lui sentimente religioase..... Acestea iau forma unei copleşitoare uimiri 
produse de armonia legilor naturii care dezvăluie o inteligenţă atât de avansată, 
încât, în comparaţie cu ea, toate raţionamentele şi acţiunile sistematice ale omului 
sunt o slabă imitaţie.”

                                                                                                 Albert Einstein

În viziunea unora, conflictul dintre ştiinţă şi religie ar fi atât de dur, încât 
s-ar părea că ele tind de a se distruge reciproc.

Citatul marelui Albert Einstein confirmă că multe din minţile cu adevărat 
luminate au recunoscut şi venerat puterea divină.

În cadrul aşa-zisului conflict dintre ştiinţă şi religie nu se poate pune problema 
împăcării între acestea, dat fiind că acest conflict nu există.

Conflictul poate fi doar aparent, deoarece religia, care reprezintă credinţa în 
perfecţiune, în divinitate, include ştiinţa – rodul înţelepciunii şi capacităţii de a 
cunoaşte a oamenilor, care sunt daruri ale lui Dumnezeu.

Desigur , omul trebuie să rămână liber în a fi credincios sau nu. Nimeni nu 
poate avea dreptul să interzică credinţa oamenilor, dar nici s-o impună forţat.

Nevoia de Dumnezeu o simte omul fără a i se cere acest lucru, iar cultul 
trebuie să rămână liber, în sensul cel mai profund al cuvântului.

Ştiinţa ne oferă informaţii edificatoare despre universul fizic observabil, 
explicând fenomenele şi procesele ce condiţionează existenţa noastră în Univers.

Este clar faptul că, oricât de departe ar merge cercetările ştiinţifice, acestea 
nu vor putea explica niciodată raţiunea pentru care există Universul sau mai 
pe înţeles, nu vor putea răspunde niciodată la întrebarea fundamentală: „De ce 
există Universul?”

Ca produs al minţii omeneşti ştiinţa nu poate respinge necesitatea existenţei 
lui Dumnezeu, iar dezvoltarea cunoştinţelor ştiinţifice nu a făcut decât să confirme 
cât de complexă şi de impresionantă este lumea în care trăim. 

Acestea ne conduce spre credinţă şi nu spre credulitate.
De aceea, consider că nu poate fi vorba de incompatibilitate între ştiinţă şi 

religie, pentru că ele nu pot fi comparate pentru autenticul credincios.
Căutarea adevărului prin ştiinţă nu este stăvilită de religie, ci stimulată 

atunci când e vorba de binele oamenilor, de liniştea şi prosperitatea lor.
Cred că în acest sens trebuie să orientăm şi instruirea, respectiv educaţia în 

şcoală, indiferent de religia de care aparţin elevii noştri.

                                    Profesor, specialitatea fizică, 
                                         Rodica Popescu
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE IARNĂ REFLECTATE ÎN LITERATURĂ
       

Între preocupările scriitorilor români, inspiraţia din zona culturii populare reprezintă un aspect 
important, care conferă literaturii române originalitatea şi complexitatea în virtutea cărora se defineşte 
specificul naţional. Sporadic, în secolele mai vechi (al XVII-lea, al XVIII-lea), valorificarea tradiţiilor 
şi a datinilor populare se regăseşte la Dimitrie Cantemir, în „Descriptio Moldaviae”, lucrarea scrisă 
la cererea Academiei din Berlin între anii 1714-1716, în care pentru prima dată apar importante date 
etnografice despre Moldova, printre care obiceiuri de nuntă şi înmormântare. Secolul al XIX-lea, dominat 
de efervescenţa romantismului şi a mişcării paşoptiste, deschide drumul amplelor culegeri de folclor, iar 
demersurilor cantitative li se adaugă altele calitative, care vizează primele clasificări şi sistematizări 
ale domeniului. Rând pe rând, Petre Ispirescu, G. Dem. Teodorescu, B. P. Hasdeu, Lazăr Şăineanu, 
Simion Florea Marian şi mulţi alţii culeg şi publică basme, doine şi balade sau realizează monografii 
care surprind toate aspectele obiceiurilor calendaristice sau ale celor care marchează etapele esenţiale ale 
existenţei umane (botez, nuntă, înmormântare). 

Intrând în zona obiceiurilor de iarnă – de altfel, subiectul şi obiectul activităţii de astăzi - scriitorii se 
întâlnesc cu folcloriştii, iar graniţele dintre cele două domenii devin foarte permisive, pentru că Vasile 
Alecsandri, Ion Creangă, George Coşbuc, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Fănuş Neagu (într-o 
enumeraţie aleatorie, fără vreo pretenţie de exhaustivitate) se situează la confluenţa dintre cult şi popular, 
scris şi oral, atât prin formaţie spirituală, cât, mai ales, prin temele şi motivele ilustrate în operele lor. 
Astfel, dacă Vasile Alecsandri şi George Coşbuc îşi îndreaptă atenţia mai mult spre sfera liricului, spre 
doine, balade şi „lăcrămioare”, în romanele şi povestirile lui Sadoveanu, Rebreanu şi Fănuş Neagu este 
prezent colindatul, atât ca eveniment în sine, cât şi ca reper temporal care marchează existenţa umană 
încadrată într-un calendar popular specific. Din acest punct de vedere, spre exemplu, pentru Vitoria 
Lipan sărbătorile de iarnă reprezintă o modalitate de a măsura timpul, dar şi un eveniment exterior, care 
accentuează tristeţea îndepărtării de soţ şi necesitatea căutării: „Sărbătorile şi petrecerile solstiţiului de 
iarnă i-au fost pentru întâia oară străine şi depărtate. Urările de Anul Nou, capra şi căluţul şi toată zvoana 
şi veselia cotlonului aceluia din munte le respinsese de cătră sine.”1 

Nici Ion al Glanetaşului nu simte pe deplin bucuria sărbătorilor, pentru că, de obicei, de Crăciun, „se 
simţea mai nenorocit ca oricând şi se înfuria văzând că, în tot satul, numai Glanetaşu şi ţiganii nu sunt în 
stare să facă bojotaia cuvenită.”2 Totuşi, îmbărbătat de perspectiva apropiatei căsătorii cu Ana lui Vasile 
Baciu şi respectând obiceiul străvechi, merge la colindat în seara de Ajun, când întregul Pripas răsună de 
glasurile colindătorilor: „Cel dintâi s-a înfiinţat Ion, cântând o colindă frumoasă sub fereastra luminată şi 
pe urmă mai cântând una în casă, după ce fu cinstit cu băutură şi câţiva gologani, cum e datina.”3 

De departe, însă, scriitorul care realizează o descriere amănunţită a colindatului este Ion Creangă, 
scriitorul „poporal” prin excelenţă, pe care şi-l revendică atât folcloriştii şi etnologii, cât şi istoricii 
şi criticii literari. Capitolul al doilea al „Amintirilor din copilărie”, atât de 
cunoscut prin năzbâtiile lui Nică a lui Ştefan a Petrei, descrie în amănunt 

1  Mihail Sadoveanu, Baltagul, p. 18, www.ro.scribd.com/doc
2  Liviu Rebreanu, Ion, Editura Cartea Românească, 1983, p. 148
3  Ibidem, p. 151
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plăcerea colindatului pentru copiii care, „mărişori fiind”4, pleacă de un Sfânt Vasile cu plugul. Recuzita 
lor include obiecte specifice, menite să asigure funcţia apotropaică şi binefăcătoare a gestului care are 
atâtea implicaţii magico-rituale: „facem noi ce facem şi sclipuim de cole o coasă ruptă, de ici o cârceie 
de tânjală, mai un vătrar cu belciug, mai beşica cea de porc a mea”.5 Din păcate, însă, colindătorii nu 
sunt bine-primiţi, prilej pentru a face urări de rău-augur, încadrându-se în fenomenul descolindatului 
despre care vorbea folcloristul Petru Caraman. Descolindatul este opusul colindatului aşa cum este în 
general cunoscut acesta, iar urătorii care nu sunt primiţi în case se răzbună pe rău-voitori şi le urează, ca 
şi tovarăşii lui Nică: „Drele pe podele/Şi bureţi pe păreţi/Câte pene pe cucoşi,/Atâţia copii burduhoşi”6, 
mizând pe forţa magică a cuvântului rostit, care să pedepsească pe cei care nu primesc colindătorii. Un 
alt aspect amintit în trecăt de Creangă se referă la alcătuirea cetei de colindători, care se păstrează de 
la un an la altul: „ne arvonim noi şi pe la anul, cu jurământ, să umblăm tot împreună.”7 Nenorocul şi 
amărăciunea colindătorilor lui Creangă sunt transformate de Mihail Sadoveanu în curajul şi îndrăzneala 
unor copii dintr-un cătun de pe malul Siretului porniţi cu Steaua în satul vecin. Zăpada şi viscolul nu-i 
opresc pe cei doi băieţi, care înfruntă frica de lupi şi frigul pentru a duce peste deal vestea bună a Naşterii 
Mântuitorului: „Ȋn capetele lor de copii, acolo sub cuşmele de oaie, răsunau cântecele sfinte ale Naşterii 
Mântuitorului. [...] Pentru cei mici şi umiliţi, pentru ca sufletele lor să nădăjduiască şi să se mângâie, 
a răsărit odată o stea şi s-a născut un prunc, care mai pe urmă a umplut lumea cu lumina bunătăţii.”8 
Glasurile copiilor, atunci când ajung în casa unui gospodar, se înalţă curate şi neprihănite sub icoane, 
iar prin vocea lor, Craii de la Răsărit pornesc iarăşi în căutarea Stelei călăuzitoare care îi duce la ieslea 
umilă a naşterii divine ca într-un vis al căutării fără de sfârşit. De altfel, în visul unui alt copil, Bănică, 
personajul lui Fănuş Neagu din povestirea „Ȋn ajun de Anul Nou”, colindele sunt cântate de o căprioară 
şi patru iepuri: „Afară era frig, ninsoarea din albăstruie prinsese o culoare albă, curată şi iepurii se 
atârnaseră cu lăbuţele de cercevele şi cântau îndârjit, iar cel din stânga, mai prost, încurca vorbele, spunea 
ceva despre buşteanul uscat, atârnat de perete deasupra sobei. Era limpede că îngheţau şi atunci Bănică 
deschise uşa şi le făcu loc înăuntru. [...] Bănică le împărţi colacul rumen şi le puse dinainte câte un pahar 
cu vin.”9 Versurile de început ale colindului: „Şi-am plecat să colindăm/Pe la case să urăm” îl transpun pe 
copil într-o lume magică, la fel ca formulele iniţiale ale basmului, iar pe noi ne fac să ne dorim apropierea 
timpului magic al Crăciunului şi al ajunului de An Nou, când cerurile se deschid, iar oamenii înţeleg 
graiul animalelor şi sunt atinşi de sacralitatea naşterii divine. Pe de altă parte, formula de încheiere a 
colindului din povestirea lui Fănuş Neagu: „Busuioc verde pe masă/Rămâi, gazdă, sănătoasă” realizează 
legătura cu lumea reală, prin întoarcerea din spaţiul oniric în cel al serii în care Bănică, Radu şi George 
merg cu uratul: „Mâine anul se-nnoieşte...”

Noi, însă, suntem încă departe de acest moment, şi, în prag de sărbători, sub privirea blândă a Sfântului 
Nicolae, trebuie să găsim, totuşi, un bob zăbavă ca să reflectăm la durerea şi tristeţea Vitoriei Lipan, să 
nu-l judecăm prea aspru pe Ion al Glanetaşului care se pierde pe sine în încercarea de a dobândi respectul 
celorlalţi, să ne pregătim casele pentru colindătorii care să ne ureze de bine şi să redevenim copii, măcar 
în timpul unui vis, când ne colindă o căprioară şi patru iepuraşi care ne aduc în casă mirosul bradului, al 
zăpezii şi al bucuriei de a fi alături de cei dragi. Şi într-un moment de răgaz, când sufletul ne cere desfătare 
şi plăcută odihnă, să ne îngăduim un zâmbet la năzbâtiile copiilor răsfăţaţi din lumea lui Caragiale sau 
la adresa moravurilor unei epoci de mult apuse, cum anul 2012 a fost dedicat marelui scriitor care a 
radiografiat cu atâta fineţe societatea de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi sub semnul căruia ne situăm 
astăzi mai mult decât oricând.
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 Atingerea imaginarului
Datorită unei noi tehnici de display 3D, putem vedea acum fără ochelari stereo modelele 

tridimensionale, direct din ecranul monitorului.
La târgul IFA 2009, cercetătorii de la Fraunhofer-Heinrich Hertz Institut au prezentat proiectul 

Mixed Reality, care face posibil acest lucru.
Proiectul constă dintr-un aşa-numit “Banc de Lucru”, în care sunt integrate toate componentele 

acestui sistem revoluţionar.
Să vedem din ce constă acest “banc de lucru” futuristic. În primul rând, a fost dezvoltat un display 

autostereoscopic special, care reprezintă obiectele în mod tridimensional în faţa utilizatorului, în aer. 
La aproximativ 20 de centrimetri distanţă de ecranul monitorului sunt reprezentate modelele spaţiale, 
ceea ce face inutilă folosirea ochelarilor speciali stereo (care perimteau combinarea a două imagini 
2D pentru reprezentarea unui obiect 3D). Modelele dispun calitate holografică, sunt luminoase şi 
clare.

Şi totuşi, cum a fost respectat principiul stereoscopiei? Pc-ul calculează două perspective diferite 
ale aceluiaşi obiect, care sunt transmise apoi fiecărui ochi în parte (una pentru ochiul stâng și cealaltă 
pentru cel drept), de către acelaşi display 3D prin intermediul mai multor lentile biconvexe. Ecranul 
special oferă separare stereo aproape perfectă, iar imaginile au o rezoluţie de 1024x768 pixeli pentru 
fiecare ochi, ceea ce duce la o imagine de o calitate deosebită. Printr-o procedură  optică patentată de 
HHI, imaginea se formează între monitor şi linia ochilor utilizatorului, nemaifiind nevoie de ochelarii 
stereo. Vizualizarea aproape perfectă a obiectelor 3D se datorează faptului că optica nu permite o 
interschimbare între imaginile stereo pentru stânga şi pentru dreapta, şi nici dublarea imaginilor, care 
este deosebit de iritantă. În “bancul de lucru” mai sunt incluse şi două monitoare normale 2D pentru 
prelucrarea suplimentară a datelor.

Posibilităţile deschise de proiectul celor de la Fraunhofer HHI sunt deosebite. Medicina, biologia, 
arhitectura, construcţiile sunt doar câteva domenii care ar avea de câştigat enorm de pe urma 
reprezentărilor 3D. Un organ bolnav ar putea fi cercetat cu uşurinţă în ansamblu, iar eventualele 
metode de intervenţie chirurgicală ar fi mai bine alese; într-un proiect de arhitectură s-ar putea 
identifica mult mai repede eventualele erori de proiectare, iar geometria în spaţiu ar deveni mult 
mai uşor de predat. Acestea sunt numai câteva exemple ale posibilelor aplicaţii. Testul ţine clar de 
imaginaţie. Și, dacă începem să ne imaginam cum ar arăta Doom 3 pe un astfel de monitor…

Profesor Nela Roșioară
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Pisica lui Schrödinger
Erwin Schrödinger, fizician austriac, a rămas în istorie prin experimentul său numit  – 

pisica lui Schrödinger. Acesta este un experiment mental imaginat de Erwin Schrodinger în 
1935.

El a imaginat un experiment în care este prezentă o pisică care poate să fie vie sau 
moartă, în funcţie de un eveniment aleator anterior. Mai precis, o pisică, împreună cu un 

flacon cu otravă închis, sunt puse într-o 
cutie protejată de orice decoerenţă cuantică 
indusă de mediul extern. Dacă un detector 
Geiger-Müller detectează o radiaţie, atunci 
flaconul va fi spart de un ciocan, eliberând 
otrava care va ucide pisica.

Mecanica cuantică sugerează că 
după o perioadă pisica este concomitent 
vie şi moartă. Doar că, aşa cum spunea 
Schrödinger, până nu ne uităm în cutie, nu 
vom şti cu exactitate dacă pisica este vie 
sau moartă. Când ne vom uita în cutie, vom 
descoperi că pisica lui este fie vie, fie moartă.

Interpretarea cuantică a experimentului cu pisica lui Schrödinger este că, până să ne 
uităm în cutie, pisica este într-o „superpoziţie”, fiind şi vie, şi moartă în acelaşi timp. Doar 
atunci când deschidem cutia vom vedea pisica într-una dintre aceste stări. Practic, simplul fapt 
că deschidem cutia determină una dintre stări.

Acest experiment al lui Erwin Schrodinger l-a impresionat chiar şi pe Albert 
Einstein. „Eşti singurul fizician contemporan, în afara lui Laue, care observă că nu putem 
face supoziţii asupra realităţii - dacă suntem corecţi. Cei mai mulţi dintre ei pur şi simplu 
nu văd ce joc riscant joacă cu realitatea - realitatea este ceva independent de ceea ce se 
stabileşte experimental”, îi scria Einstein lui Schrödinger.

Ideea din spatele experimentului lui Erwin Schrödinger este că universul este format 
dintr-o infinitate de multiuniversuri, în fiecare dintre acestea petrecându-se un eveniment 
într-un anume mod.

Erwin Schrodinger nu a dorit să promoveze ideea unei pisici moarte - şi - vii concomitent 
ca pe o posibilitate serioasă; din contră: experimentul mental serveşte la ilustrarea ciudăţeniei 
mecanicii cuantice şi a matematicii necesare pentru descrierea stărilor cuantice.

Material selectat și prezentat de:
eleva Raluca Cîrstian, clasa a XII-a C, sub îndrumarea profesoarei Nela Roșioară
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PARABENII ŞI PRODUSELE COSMETICE

Parabenii sunt cei mai utilizaţi conservanţi din cosmetice. Potrivit unor studii, între 75 
şi 90% din cosmetice conţin parabeni. Îi găsiţi în şampoane, geluri de duş, loţiuni de corp, 
creme, deodorante şi alte produse cosmetice. Parabenii se folosesc de peste 50 de ani în 
industria cosmetică şi au rolul de a ajuta cremele depozitate în atmosfera umedă din baie să 
reziste şi 18-24 de luni după ce sunt desfăcute. Asta da eficienţă! Dar cu ce preţ? Principala 
problemă a parabenilor este că pătrund uşor prin piele atunci când folosim un produs cosmetic 
care îi conţine. Prin piele, sunt absorbiţi de organism. În corpul uman, acest conservant se 
comportă ca un hormon, ceea ce perturbă sistemul endocrin. Mai departe, sistemul endocrin 
eliberează hormoni(estrogenul) în sânge. În ceea ce priveşte efectele nocive ale parabenilor, 
există mai multe studii efectuate, dar deocamdată nicio lucrare ştiinţifică unanim recunoscută 
nu a formulat o concluzie definitivă. Cu toate acestea, dacă puneţi cap la cap toate informaţiile 
existente pană acum, renunţaţi imediat la cosmeticele cu parabeni pe care le folosiţi. De ce?

Potrivit unor studii, în ţesuturile recoltate din tumorile de cancer la sân s-au gasit 
parabenii prezenţi  în cosmetice. De aceea, deodorantele ar trebui să fie primele cosmetice 
la care să căutaţi rapid varianta fară parabeni, dacă nu aţi gasit-o deja.Potrivit unui studiu 
efectuat în Danemarca, la câteva ore după ce un grup de voluntari a aplicat cosmetice cu 
parabeni pe piele, în sângele şi în urina lor au fost detectaţi parabenii respectivi. Potrivit 
altor studii, o femeie care foloseşte produse cosmetice cu parabeni este expusă, în medie, la 
50 mg de parabeni în fiecare zi.

Cum recunoaşteţi parabenii în lista de ingrediente a cosmeticelor? 
Pe etichetele de cosmetice nu veţi vedea niciodată scris mare ”conţine parabeni”. Uitaţi-vă în 
schimb cu atenţie după următoarele nume de ”de scenă”: methylparaben (E218), ethylparaben 
(E214), propylparaben (E216), butylparaben, isobutylparaben. Aşa îi veţi idenitifica pe lista 
de ingrediente a cosmeticelor.

Prof. Melania Marin
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TATUAJELE - O MODÃ SAU UN PERICOL?

Din dorinţa de a adăuga un element în plus farmecului personal, mulţi tineri apelează 
în ultima perioadă la centrele de tatuare, fară a cunoaşte pe deplin consecinţele unei astfel 
de iniţiative. Deoarece se fac cu ajutorul acelor şi a altor instrumente care rănesc pielea şi 
ating sângele, tatuajele, piercingul şi alte operaţii asemănătoare aduc cu ele şi riscul unei 
contaminări sau al unei infecţii.

Tatuajele sunt o formă de machiaj permanent pe corp. Se practică de sute de ani şi 
realizarea lor este tradiţională în unele culturi. În trecut tatuajele se efectuau frecvent în 
Polinezia, America de Sud, Japonia, Noua Zeelandă şi Micronezia, şi în ciuda faptului că 
acest subiect rămane tabu încă în multe civilizaţii, se practică din ce în ce mai mult. Tatuajele 
se realizează prin injecatrea unor pigmenţi coloraţi în derm (dermul este stratul de ţesut 
conjunctiv ce se găseşte sub epiderm). După injecţia iniţială, pigmentul este dispersat în 
derm şi epiderm în cadrul unui proces de lezare omogenă a straturilor tegumentare alăturate. 
Colorantul este o particulă străină organismului, ca urmare se vor activa celulele sistemului 
imun pentru a le fagocita. Pe măsură ce rana se vindecă, straturile superficiale ale epidermei se 
vor descuama (eliminand o dată cu ele şi pigmentul de la suprafaţă) în timp ce în profunzime 
se formează ţesut de granulaţie. Acesta va fi invadat de fibroblaste şi va fi transformat în 
ţesut conjunctiv. Pigmentul se menţine la nivelul dermului, fiind fixat acolo prin intermediul 
fibroblastelor, iar în final se va stabili la limita dintre derm şi epiderm. Totuşi, pe masură ce 
timpul trece, culoarea se şterge deoarece pigmenţii migrează profund în derm şi tatuajul nu 
mai este vizibil la suprafaţa pielii. Datorită faptului că afectează continuitatea tegumentelor, 
fiind o procedură miniinvazivă, există riscuri, atât de natură infecţioasă cât şi alergică.

Probleme frecvente asociate tatuajelor permanente

Cele mai frecvente probleme asociate tatuajelor sunt:
•	 Infecţii locale (dermatita de contact sau reacţii alergice)
•	 Cicatrizare inestetică
•	 Infectarea cu hepatita B, C, tuberculoză, tetanus, HIV sau infecţii dermatologice cu 

Staphylococcus aureus
•	 Un tatuaj permanent ne împiedică definitiv, pe tot restul vieţii, să efectuăm un 

examen RMN pe zona anatomică respectivă! 

Tatuajele temporare sunt foarte populare printre adolescenţi, deoarece nu presupun 
înţeparea pielii, iar efectul estetic este acelaşi şi se menţine câteva săptămâni. Substanţele cu 
care se realizează sunt rezistente la apă, însă pot fi cu uşurinţă îndepărtate cu creme uleioase. 
Totuşi, chiar şi aceste tatuaje pot crea probleme, deoarece substanţele cu care se realizează 
(de ex.”henna neagră”) determină apariţia reacţiilor alergice, datorită coloranţilor adăugaţi 
(fenilendiamina).

Prof. Melania Marin
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Ce este alteritatea? Este relația dintre EU și realitatea exterioară lui, diferită, relația cu ceilalți 
oameni, chiar și cu Dumnezeu. Ea are două laturi: 1) alteritatea radicală, desemnând relația cu 
altul, un altul incomprehensibil, inasimilabil; 2) relația cu celălalt, o entitate diferită de mine, dar 
pe care o pot înțelege, chiar asimila. În fiecare altul există celălalt și omul are tendința – susținută și 
de istoria contemporană – de a-l reduce pe altul la celălalt. Alteritatea radicală este în declin, fiind 
destinată reducerii.

Victor Segalen numește alteritatea radicală exotism, avertizându-ne totodată de declinul 
exotismului într-o lume ce pare incapabilă să producă necunoscut: „Ce resturi ale exotismului se 
mai pot găsi pe o planetă care, după ce a propus modele diversificate de alteritate, pare să se închidă, 
să devină incapabilă de a produce necunoscut și incomensurabil? Unei perioade în care existau încă 
barbari și sălbatici, îi succede o epocă în care, Pământul devenind din punct de vedere cultural o 
bilă, călătoria se încheie și începe turismul, căci nu se poate face decât turul unui teren cunoscut.” 
(V. Segalen, Eseul despre exotism)

Filosofii și psihologii contemporani sunt de părere că noi recunoaștem imediat și fără rezerve 
existența celuilalt, dar acceptăm mai greu și încercăm să îl reducem pe altul. Această operație de 
reducere nu este numai conceptuală: îmblânzirea sălbăticiei, a inumanului, cuprins în orice alteritate 
este miza acestei reduceri, iar celălalt este înțeles ca aproapele, semenul, cel cu care trebuie să fiu 
și am ceva în comun, să fac comunitate și să comunic. „Efortul trecerii de la autre  (altul) la autrui 
(celălalt) constă în a asigura prizele aceluiași pe suprafața la început refractară a altului, un altul 
care nu este decât masă amorfă, lipsită de conținuturi, care trebui deci formată, turnată în modelele 
a ceea ce înseamnă Om, Bine, Adevăr, Valoare. Altul trebuie să fie doar aproape, asemenea mie.” 
(Marc Guillaume, Figuri ale alterității).

Această ultimă afirmație se poate identifica și cu definiția educației. Ce este educația, dacă nu 
un efort de a transforma pe altul – copilul – într-un celălalt apropiat nouă – adult cu un sistem 
bine definit de valori, eventual aceleași cu ale educatorilor săi și ale societății din care face parte? 
Adolescența este o vârstă cu atât mai favorabilă acestei reducții, cu cât este vârsta crizei de identitate, 
deci subiectul este într-adevăr „o masă amorfă (...) care trebuie formată”. Acum el intră într-un activ 
proces de autodefinire. La nivel individual, dorința de identitate se manifestă prin afirmarea sinelui, 
prin contemplare grandioasă a propriei ființe, ceea ce se traduce, de obicei, prin taină, excentricități 
vestimentare, comportamentale sau de limbaj, iar în plan social, printr-o revoltă împotriva adulților 
și a ideilor acestora.

Adolescența este, totuși, momentul în care subiectul refuză să fie tratat ca un celălalt și vrea să fie 
tratat ca un altul în singularitatea sa radicală. Conștiința lui de sine, aflată în plin proces de afirmare, 
îi spune că el este un altul, altfel decât celălalt. Mai mult decât atât, odată cu trecerea de la o vârstă 
la alta, el se confruntă și cu alteritatea din interiorul său: adolescentul este altul decât copilul sau 
puberul din trecut. Aflat în plină criză de identitate, adolescentul va afișa în raporturile cu cei din 
jur atitudini diferite. În relația cu adulții – părinți sau profesori – el încearcă o desprindere radicală 
printr-o atitudine de revoltă, de negare a valorilor pe care aceștia încearcă să i le impună. El cere cu 
obstinație să fie văzut ca personalitate independentă și capabilă de autoformare, negând orice formă 
de autoritate. Este vârsta drepturilor. Adolescenții își descoperă și își cer drepturile ca persoane, 
dorind să fie tratați egal, nu ca niște copii. Ei cer dreptul de a-și conduce propria existență și de a lua 
singuri decizii. Se afirmă acum o formă de alteritate colectivă: conflictul între generații.

Relația elev-profesor poate fi privită ca relație de alteritate din trei puncte de vedere: 
1. Relație individ-individ
Înainte de a face parte din grupul formal al clasei sau din grupuri informale, fiecare elev în parte 

este o individualitate, are o personalitate proprie, care se afirmă pe sine prin diferențiere în cadrul 
grupului social. Într-un colectiv de 30-35 de elevi, este foarte greu pentru profesor să ajungă să îl 
cunoască și să îl înțeleagă pe fiecare în parte. De aceea, reacția normală este de a reduce pe fiecare 
altul din acea clasă la un celălalt ușor de înțeles și asimilat. Ca profesor, privesc pe fiecare elev 
ca pe o personalitate distinctă, dar încerc și să descopăr la fiecare elemente comune cu propria 
mea personalitate, pentru a putea realiza mai ușor comunicarea. Psihopedagogia vorbește despre 
empatie ca fiind o calitate a personalității educatorului ce ajută la îmbunătățirea comunicării cu 
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elevii, o calitate ce rezolvă parțial problema alterității în raportul elev-profesor, făcând din relația 
eu-elev un raport de tip eu-celălalt, nu eu-altul, un celălalt ce poate fi înțeles, pentru a putea realiza 
comunicarea didactică.

2. Relație adult-adolescenți
Privită din această perspectivă, relația elev-profesor este o relație de alteritate ce implică 

și conflictul între generații. Este un raport între persoane de vârste diferite, între o personalitate 
formată și altele în formare. Așa cum spuneam anterior, în relația cu adulții adolescenții tind să 
afișeze o atitudine de revoltă, de refuz de recunoaștere a autorității. De aceea, adulții sunt uneori 
nevoiți să adopte o atitudine de toleranță față de excesele vestimentare, de coafură sau de dietă ale 
tinerilor, care sunt forme de afirmare a alterității în conflictul inter-generațional și să acționeze cu 
tact și discreție în vederea menținerii comunicării. Totuși, în ceea ce privește strict relația didactică 
între profesor ca adult și elev, ca reprezentant al vârstei adolescenței, aceasta este reglată și prin 
intermediul regulamentelor școlare, care îngrădesc, până la un punct, eventualele manifestări de 
revoltă fățișă față de autoritate. De aceea, raportul de alteritate de tip adult-adolescent este mai puțin 
resimțit în mediu instituțional, în școală, decât în mediul familial.

3. Relație individ-grup
Relația dintre un profesor și o clasă de elevi este o relație inegală între un individ și un grup 

social. Mai mult, în interiorul acestui grup formal se formează o serie de alte grupuri mai mici, 
informale, bazate pe simpatii și intrese comune și mai nou, chiar pe afinități de clasă socială. Între 
aceste grupuri se nasc adesea situații conflictuale, pentru că fiecare are propria identitate, diferită de 
a celorlalte. Ca urmare, în ceea ce privește relația profesorului cu clasa de elevi ca grup este destul 
de complexă, pentru că profesorul trebuie să asigure coeziunea colectivului și să găsească forma 
potrivită de comunicare cu fiecare grup în parte, indiferent de alteritatea valorilor lor.

 Prof. Alina Ilie
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Moto: Acţiunile altruiste şi generoase sunt paginile cele mai radiante din biografia sufletului.
 (David Thomas)

VOLUNTARIATUL 
Este o alegere înţeleaptă, atât pentru voluntari, cât şi pentru beneficiari. 
Colegiul Naţional „AL. I. Cuza” s-a dovedit voluntar şi a strâns bani pentru cadourile de Crăciun 

ale copiilor din orfelinate. Cu ajutorul doamnei profesoare Matei Ozana am reuşit să strângem bani 
pentru a-l aduce pe Moş Crăciun mai aproape de copiii defavorizaţi.

De asemenea, elevii şcolii noastre au donat rechizite, haine, jucării. 

CÂTEVA IMPRESII...
Voluntariatul îţi schimbă radical viaţa!
Te ajută să preţuieşti fiecare secundă, deoarece priveşti viaţa prin ochii unui copil care este gata 

să înfrunte problemele cu zâmbetul pe buze.
Copiii din orfelinate ne întâmpină cu multă căldură şi sunt dornici de compania voluntarilor. Ei 

sunt exact ca noi, dar cu o lipsă enormă de afecţiune, de sprijin şi devotament din partea familiei. 
Ceea ce admir eu la aceşti copii este abilitatea lor de a lupta, ştiind că cele mai importante lucruri 
sunt: viaţa, fericirea, frumuseţea interioară. Tot ce este mai de preţ se află înăuntrul nostru şi este o 
lecţie pe care am învăţat-o cu ajutorul lor.

Este imposibil să ne punem în locul lor, dar putem să le oferim o parte din timpul nostru liber.

ÎNVĂŢÂND DE LA CEI MAI BUNI.........
Nicio persoană nu îşi depăşeşte cele mai îndrăzneţe aşteptări, dacă nu începe cu aşteptări 

îndrăzneţe. (Ralph Charell)
O persoană angajată este mai valoroasă decât 100 de persoane care sunt doar interesate.   
Cuvintele dezvăluie starea de spirit, caracterul şi dispoziția vorbitorului. 
Lucrurile care ne produc suferință ne educă. (Benjamin Franklin)
Ziua evoluează în funcţie de direcţia în care se mişcă colţurile gurii tale.
Poţi obţine tot ce îţi doreşti în viaţă, dacă îi vei ajuta pe alţii să obţină ceea ce îşi doresc.
În jocul copiilor există adeseori un sens profund. (Schiller)

                                                          Petra Mihăilă, clasa a XI-a C



24
PR

O
FE

SO
RI

Precizări privind ultimele tendinţe
în ,,moda”  lingvistică

Fiind prin excelenţă o revistă dedicată elevilor (interesaţi de modă, în general), ne propunem ca 
în acest articol să le atragem atenţia asupra unor greşeli de lexic care au devenit o adevărată modă 
lingvistică. Totodată, greşelile de limbă sau, dimpotrivă, absenţa acestora din exprimare constituie 
o carte de vizită pentru orice vorbitor şi cred că elevul care studiază la C. N. ,,Al. I. Cuza” este 
preocupat de imaginea sa lingvistică. 

Se vorbeşte tot mai mult despre deteriorarea calităţii limbii și reacţiile lingviștilor sunt numeroase. 
Eugen Simion constata o ,,urâţire” a limbii (Cuvânt-înainte la DOOM2: X), iar Gabriel Liiceanu 
remarca ,,rinocerizarea lingvistică a României” (2010: 346), în timp ce Andrei Pleşu deplângea 
martirajul limbii române. (2011: 245). În ultima perioadă, cele mai ,,la modă” greşeli lingvistice sunt 
folosirea adverbului nehotărât compus și a prepoziţiei undeva pe la cu valoare modală sau temporală, 
a locuţiunii vizavi de cu sens relativ și cultismul prepoziţional ca și.

Undeva pe la
În ultima vreme, a apărut o structură nouă, undeva pe la, echivalentă cu semiadverbul de 

aproximare cam. Pe lângă transformarea în clişeu (rezultată din folosirea excesivă în limba actuală), 
adverbul nehotărât de loc, undeva, urmat de prepoziţia compusă pe la mai pune o problemă: tinde să 
se transforme în locuţiune adverbială nehotărâtă. În exemplele:

 ,,Undeva pe la mijlocul săptămânii, liderii partidelor politice vor avea o întâlnire la vârf.”
,,Maşina costă undeva pe la cinci mii de euro.”
,,Teza trebuie dată undeva pe la sfârşitul lunii noiembrie.”
Ar fi fost normal ca în locul structurii undeva pe la să fie folosit adverbul de aproximare cam. 

Pentru limba actuală, ceea ce deranjează este nu numai aspectul lexical (undeva pe la înlocuieşte 
adverbul cam), ci şi cel semantic (se creează contexte semantice nespecifice, prin opacizarea sensului 
adverbului cândva şi înlocuirea lui cu adverbul undeva. În mod abuziv, substituţia are la bază 
elementul comun care încorporează sensul de nedefinit, nehotărât va) şi stilistic (e foarte probabil ca 
noua construcţie să fi apărut în limbajul semidoct, a cărui nonsens îl evocă).             

Undeva pe la este un fenomen lingvistic nou, neacceptat de normele limbii literare care ilustrează 
un caz tipic de gramaticalizare, adică de transformare a unei structuri lexicale într-o unealtă gramaticală, 
în cazul de faţă într-o locuţiune adverbială. Aceptarea viitoare în limbă a acestei grupări n-ar trebui să 
ne mire, pentru că printr-un proces asemănător a trecut şi relativ la, care acum este acceptat. Totuşi, 
dacă suficient de mulţi vorbitori ar renunţa la acest clişeu, poate evoluţia sa ar fi descendentă.



25

PR
O
FE

SO
RI

Ca şi 
Cea mai supărătoare cacofonie, dintr-un motiv lesne de înţeles, este în limba română, cea rezultată 

din îmbinarea sau repetarea silabelor ca şi că. Ea apare datorită adverbului/prepoziţiei ca în faţa 
unor cuvinte care încep cu silabele amintite. Vorbitorii grijulii încearcă să evite, nu totdeauna corect, 
acest gen de cacofonie, prin intercalarea unui şi: unde trebuie, dar mai ales unde nu trebuie. Pentru 
prevenirea acestui neajuns, trebuie făcută o distincţie clară între sensurile polisemanticului ca. 

1. Când împreună cu şi exprimă iminenţa unui fapt sau proximitatea unei calităţi, caz în care 
tandemul poate fi înlocuit cu adverbul aproape, utilizarea lui este corectă şi neproblematică: pacea e 
ca şi (aproape) încheiată.

2. Când ca înseamnă precum, ca şi cum, ca şi când, cât, adăugarea unui şi pentru evitarea 
cacofoniei este corectă şi deci admisă: nechează ca şi calul; la fel de înalt ca şi casa. În această 
situaţie, contextul exprimă fie o asemănare, fie o comparaţie relevând egalitatea, iar substantivul 
trebuie să aibă neapărat formă articulată.

3. Când ca înseamnă în calitate de/cu titlul de, adăugarea unui şi este incorectă şi deci neadmisă, 
impunându-se utilizarea altor modalităţi de evitare a cacofoniei: oferit ca cadou > ca dar/ drept cadou/ 
cu titlu de cadou (nu: ca şi cadou!). Intercalând un şi în asemenea structuri, se înlocuieşte o cacofonie 
cu o cacologie care trădează o inadecvare la spiritul limbii sau un deficit de cultură filologică.

4. În mod cu totul nejustificat şi surprinzător, unii vorbitori adaugă un şi chiar şi în structuri 
necacofonice, cu convingerea falsă că în felul acesta se exprimă mai elevat, mai cult, fenomen numit, 
tocmai de aceea, cultism. De pildă, Maria Cârneci aprecia prestaţia unui concurent astfel: ,,Ca şi 
moment, a fost unic” Next Star (14. XI. 2013)

Vizavi de 
Folosirea lui vizavi de cu semnificaţie relaţională nu este, în sine, una dintre cele mai grave greşeli 

de exprimare. Dicţionarele explicative româneşti înregistrează fără precizări de utilizare accepţiile 
,,faţă de..., în raport cu, în comparaţie cu...”. În alte lucrări normative (Valeria Guţu Romalo), se pune 
accentul nu atât pe folosirea lui vizavi de cu sens  nonlocativ, cât pe extinderea sa masivă, rezultatul 
fiind clişeizarea limbii, exprimarea monotonă, mai puţin nuanţată, mai puţin clară şi, adeseori, 
incorectă. Conform statisticii realizate de Carmen Mârzea Vasile pe un corpus de texte jurnalistice 
actuale, locuţiunea vizavi de este folosită de trei ori mai frecvent cu accepţiune relativă, decât cu cea 
spaţială. Şi pe internet sensul relaţional este foarte frecvent:

,,rezerve vizavi de deficitul bugetar al României” (www.bl.ro)
,,Care este părerea voastră filozofică vizavi de reclama agresivă?” (www.tpu.ro)
,,vizavi de masacrul câinilor comunitari din Deva” (www.robintel.ro)
Încă de la momentul pătrunderii din franceză în română (în secolul al XIX-lea) vizavi de era 

folosit atât cu sensul spaţial concret, cât şi cu cel nonspaţial, abstract. Cele două utilizări sunt preluate 
din franceză. Modelul străin explică, într-adevăr, existenţa sensurilor nonlocale ale lui vizavi de, dar 
nu e suficient pentru justificarea extinderii atât de mari a structurii în limba actuală, prin preluarea 
mimetică de către vorbitori. 

În concluzie, dragi elevi, este important nu numai să ne îmbrăcăm cu stil (fac această remarcă 
şi pentru a păstra tematica articolului prin polisemantismul substantivului modă), ci şi să vorbim cu 
stil. Evitaţi clişeele, şi mai ales greşelile de lexic, sematică sau sintaxă şi veţi fi etichetaţi ca fiind 
inteligenţi, ca având atitudine lingvistică şi cultură filologică.
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De 6 decembrie un gȃnd delicat şi subtil al lui moș Nicolae m-a adus în sălile primitoare ale 
Alianței franceze şi mi-a făcut cadou o lansare de carte. Patru doamne grațioase şi inteligente şi-au 
unit competențele pentru a o scrie. Cartea se numeşte  Fagurele cu idei, iar coperta ei de un galben 
auriu ascunde o lucrare ambițioasă, aşa cum arată şi subtitlul: Delimitări conceptuale şi scenarii 
didactice din perspectiva interculturalității şi transdisciplinarităţii. 

Acest  ghid de bune practici se adresează colegilor din învățămȃntul preuniversitar şi este  
construit în jurul celor  două concepte enunțate în subtitlu : interculturalitatea şi transdisciplinaritatea. 
El porneşte în mod firesc de la o delimitare a acestora pentru a ajunge la ilustrarea lor prin proiectele 
didactice propuse, proiecte didactice validate de transpunerea lor în activitatea celor patru cadre 
didactice. Or această secțiune aplicativă a cărții mi se pare a fi de o mare importanță, dat fiind faptul 
că este relativ simplu să te referi la cele două concepte pentru a a-ți ancora discursul în actualitate, 
însă este mult mai dificil să le pui în practică. Ai nevoie de o bună stăpȃnire a substanței lor, de 
imaginație, de entuziasm şi, nu în ultimă instanță, de un adevărat spirit de echipă. Iar  Monica-
Carmen Catană, Gabriela Rențea, Mihaela-JustinaVagneti şi Elena-Adelina Venete reuşesc să arate 
că ideea de echipă este viabilă şi cȃştigătoare chiar şi în cele mai vitrege contexte, dacă există 
voința, dorința şi afinitățile necesare. Acest spirit reiese din paginile cărții şi el s-a făcut simțit şi în 
prezentarea de la Alianța franceză: o trecere lină şi firească de la un discurs la altul, o coexistență 
paşnică şi fructuoasă a patru personalități diferite, o ilustrare a ceea ce Geografia, Limba romȃnă 
şi Limba franceză pot realiza împreună dacă cei care le predau reuşesc să privească în aceeaşi 
direcție. Alăturȃnd citate inspirate şi considerații teoretice necesare, autoarele ne-au convins că 
înțelegerea mecanismelor interculturalității şi a transdisciplinarității poate adăuga valoare muncii 
noastre de fiecare zi. Mai mult, ele pot trezi la viață competențe bine ascunse sub masca indiferenței 
şi a conformismului. În fond, nu putem decȃt să medităm îndelung la vorbele lui C.S. Lewis , motto 
inspirat al unei cărți necesare:

«Sarcina profesorului în zilele noastre nu este de a doborî jungla, ci de a iriga deşertul».     

Monica Carmen Catană, Gabriela Rențea, Mihaela-Justina Vagneti, Elena-Adelina Venete, 
Fagurele cu idei, editura Cetatea de Scaun, prefață de prof. dr. Cristina Marian-Ionescu și prof. Ion 
Maxim 

                                                              Prof. Cristina Nicolae
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Viaţa şi versul…
Viața este doar un simplu vers.
Uneori e lung,
alteori e scurt și se termină prea repede…
Uneori are o rimă,
alteori e liber și melancolic…
Uneori are sens,
alteori este ambiguu
și poate doar poetul îl înțelege…
Uneori are un ritm voios,
alteori sunt doar câteva cuvinte
aruncate-ntr-o propoziţie…
Uneori e-ntreg,
alteori se sparge-n emistihuri…
Uneori are o familie a lui,
alteori e singur şi trist…
Uneori are caracter ludic,
alteori redă lumea aşa cum e…
Dar întotdeauna versul va rămâne
și va dăinui mereu în timp,
iar omul se va naşte, va trăi și va pleca,
în urma lui doar stihul rămânând…

Calița Adelin Alexandru, clasa a IX-a E
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Ce este viaţa?
Ce  este  viaţa? Zău, chiar nu ştiu... câteodată e o înşiruire nesfârşită de dezastre, supărări şi 

alte lucruri  de genul acesta. Dar, câteodată, pentru unii mai norocoşi este mai mult de atât şi ei pot 
vedea binele în tot răul care există, indiferent de cât de mic este acesta, deoarece, dacă acest bine nu 
ar exista, balanţa spirituală a acestei lumi ar fi înclinată şi ar fi un haos total, un univers plin de ură. 
Poate în cazul lor s-a arătat şi câte-o rază de soare. Pentru ei, ea reprezintă un dar, ceva magnific. 
Dar acum depinde de fiecare cum priveşte lucrurile.

Câteodată  mă gândesc că viaţa trebuie trăită la maxim, că nu trebuie să pierd niciun moment, 
pentru că nu se va mai întoarce niciodată. Îmi spun mereu că nu trebuie să-mi pară rău pentru 
deciziile luate, mai ales dacă m-au făcut fericită. Niciodată n-ar trebui să-mi fac griji că am făcut 
ceva greşit sau că poate voi face. Tot ce contează este prezentul, nu trecutul, pentru că nu-l putem 
schimba, sau viitorul, care nici măcar nu ştim dacă va veni. Trebuie să trăim fiecare clipă ca şi 
când ar fi ultima, la intensitate maximă. Trebuie să depăşim orice frontieră pentru a ne face fericiţi, 
indiferent peste câte obstacole dăm. Consider că viaţa este ca mersul pe un pod şubred, deasupra  
unei prăpăstii. Fiecare îşi alege modul în care îl va trece. Sunt oameni care au curaj  şi trec alergând, 
nepăsând-le ce se poate întâmpla. Lor nu  le este frică de consecinţe, atâta timp cât şi-au îndeplinit 
dorinţa, şi-au trăit viaţa din plin. Deşi uneori podul se rupe, ei sunt  mulţumiţi că au făcut ceva cu 
viaţa  lor. Nu  doar au avut o viaţă, ci şi-au şi trăit-o. Aş vrea să mă consider o astfel de persoană 
şi poate câteodată sunt, dar în unele dăţi temerile nu-mi dau voie să zbor, parcă legându-mi aripile 
cu  nişte lacăte de fier şi atunci devin una  dintre acele persoane cărora le  e frică să alerge şi merg 
cu paşi mărunţi, uitându-se mereu în jos, să vadă câţi metri sunt până la pământ. Deşi vreau să am 
o viaţă frumoasă, tumultoasă, mă gândesc că pot cădea sau că podul se poate rupe. Persoanele 
acestea trec prin viaţă nefăcând nimic, iar la sfârşitul existenţei îşi dau seama că au greşit, dar este 
prea târziu şi nu mai pot face nimic pentru a îndrepta situaţia, pentru că, o dată ce a trecut, timpul 
nu se mai întoarce niciodată.  

Fiecare persoană are visuri şi face orice să şi le împlinească. Pentru moment, marele meu vis 
este să fiu ceva în viaţă, să nu plece ca şi cum nu ar fi fost. Mereu ne gândim la ce-o să facem şi 
când ajungem să realizăm acel ceva ne vine altă idee, în care ne  implicăm trup şi suflet pentru a 
o realiza şi astfel nu mai avem timp să ne trăim viaţa din plin, aşa cum poate vrem. Dar, pe de altă 
parte este esenţial să te preocupe viitorul, ceea ce este poate puţin hilar, deoarece nu ştim  dacă va 
veni vreodată. 

Cred că fiecare persoană ar trebui să dea frâu liber voinţei din când în când. Chiar dacă nu toţi 
pot avea o viaţă super palpitantă, trebuie măcar să încerce să savureze din gustul nebuniei uneori.  
                                      

 Raluca Stoica, clasa a IX-a D

Prima zi de şcoală
A sosit toamna, zilele de vacanţă s-au terminat şi mult aşteptata zi a sosit: prima zi de şcoală.
M-am trezit mai devreme ca de obicei, am servit micul dejun în grabă, mi-am îmbrăcat noua 

uniformă şi am plecat repede spre şcoală.
Pe drum m-am întâlnit cu mai multe grupuri de copii, frumos îmbrăcaţi cu bucheţele de flori în 

mână. Am ajuns la şcoală. Curtea şcolii părea neîncăpătoare pentru mulţimea care se adunase. 
Toţi copiii eram fericiţi. Eram foarte emoţionată, deoarece începeam un nou an şcolar, dar cu noi 
colegi, care păreau la fel de emoţionaţi ca şi mine. După câteva momente s-a făcut linişte, iar 
domnul director şi câţiva profesori ne-au urat bun venit şi ne-au prezentat celorlalţi colegi mai 
mari. Apoi am fost invitaţi în noua noastră clasă şi am cunoscut-o pe noua noastră dirigintă. Am 
făcut cunoştinţă cu câţiva dintre noii mei colegi şi toţi ne temeam de ceea ce va urma, deoarece va 
fi ceva diferit faţă de cei patru ani petrecuţi alături de doamna învăţătoare. Vom avea mai mulţi 
profesori şi sperăm că vom trece cu bine şi peste acest an şcolar.

Această primă zi de şcoală va rămâne pentru mine o zi de neuitat.
        Aida Ion, clasa a V- a B
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Prima zi de școală
Ce să simți în prima zi de școală? Mai ales atunci când știi că opt ani de acum încolo îi vei 

petrce în liceul “ALEXANDU IOAN CUZA”, care după mine este unul dintre cele mai bune licee din 
Prahova.

Prima mea zi de școală a fost cea mai frumoasă de până acum. Am simțit multă satisfacție, mai 
ales atunci când “am defilat’’  în fața tuturor elevilor din liceu.

Când am intrat în clasă și am văzut-o pe doamna dirigintă, m-am simțit înfășurată într-o pătură 
plină de căldură, care provoca o stare de veselie, protecție, iubire și seriozitate.

Aceasta a fost prima mea zi de școală de la un liceu!
O ZI DE NEUITAT!!!

     Andreea Ştefan, clasa a V- a B

Toate animalele de la circ sunt agitate,
Deoarece ele au fost anunțate
Că a venit din Labrador
Un pinguin, Apolodor.

- Apolodor, tu vei cânta la cor!
Zise directorul circului
Din Târgul Moșilor.
Apoi animalele au sosit
Să îi ureze ,,Bun venit!”
Noului membru de la circ.
- Bine ai venit! Dar ce-ai pățit?
De ce ești trist? Nu-ți place viața de corist?
- Ba da, doar că mi-e dor
De părinții mei din Labrador!
Și a-nceput să plângă Apolodor.
                                    
Dar a venit în ajutor 
Alt pinguin din Labrador.
- Eu te pot ajuta!
Dacă vrei, tu poți pleca
Cu mine, pe o navă veche,
Iar timpul repede va trece,
De voi avea la drum
Un prieten foarte bun.
Ne vom furișa pe nava 
Care pleacă-n Labrador,
Iar tu vei fi foarte fericit, Apolodor!

                                  
Doar c-atunci când s-au urcat,
Navele au încurcat,
Așadar, Apolodor
N-a plecat spre Labrador.
Unde merge? Ce va face?
Apolodor stă ca pe ace.
Din păcate, el, acum,
Nu se poate întoarce din drum.

Însă în fața lor s-a deschis,
O lume desprinsă din vis.
Animale, lacuri, pășuni și flori
Au văzut cei doi călători.
Dar mirarea fuse mare
Când văzură pe-o cărare,
Lângă o pășune,
Că un leu și-un cangur
Se-nțeleg de minune.
Acum, Apolodor ce să facă?
Stă puțin pe gânduri,
Apoi se-aruncă-n apă.

Aventurile lui Apolodor

Suer Selin, clasa a V-a A
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A mai trecut...
A mai trecut o lună cu paşi repezi spre noul an! Picăturile de ploaie se transformă în mici fulgi de 

zăpadă, nasul începe să ni se roşească, în case începe să miroasă a coji de portocale, iar plapuma şi 
botoşeii coloraţi devin prietenii noştri! La revedere, noiembrie! Bun venit, decembrie!

Hello Decembrrr…
A nins toată noaptea, în sfârşit şi aici în Ploieşti.
Cât au aşteptat pisicile să ningă ca să intre în casă? 
Norii plumburii şi grei cern zăpada albă ca spuma laptelui cu nemiluita, repede şi cu fulgi mari. 

Totul e amorţit sub oceanul de ninsoare. Cerul este posomorât şi trist, iar soarele prizonier în spatele 
draperiilor de nori grei şi ameninţători. Putem spune că în sfârşit a venit iarna şi la noi. Ea este ca o 
zână albă care soseşte în sania ei argintie, ca o războincă care pune stăpânire pe pământ şi care aşează 
o dantelă albă strălucitoare, ţesută mărunt cu miliarde de cârlige şi ace. 

Toată săptămâna a bătut un vânt rece ca gheaţa peste oraşul aglomerat cu clădiri înalte şi care rezistă 
cu demnitate în faţa iernii ce se instalează în forţă.

Nevoia unei raze de căldură, care să alunge frisoanele necontrolate, poate fi citită pe chipul fiecărui om. 
De după bolta cerească plumburie, soarele cu dinți își arată fața. Este obosit sau poate bolnav din 

moment ce nu mai are vlagă să însuflețească atmosfera de pe pământ. Razele lui ating solul, preț de 
câteva minute, după care se retrag timide după perdeaua de nori plumburii. Oraşul parcă este desprins 
dintr-un basm, cu toate decoraţiunile de Crăciun, cum ninge încet, şi fulgii parcă dansează pe ritmul 
bătăilor inimilor tuturor oamenilor fericiţi care se plimbă pe bulevardul Castanilor, chiar dacă afară este 
foarte frig, dar care se încălzesc cu speranţă şi bunăstare de la luminiţele aprinse.

Peste câteva zile vine Moş Crăciun. Toţi copiii i-au scris moşului câte o scrisoare şi îl aşteaptă cu 
drag. Tu? Tu i-ai scris moşului? Tu ce îţi doreşti? Crezi că sunt şanse şi pentru mine să îl găsesc pe el 
sub bradul meu de Crăciun?

Dar mai este puţin şi vine şi Anul Nou. Tu ce ai realizat anul acesta? Nu-i aşa că este ciudat, că 
fiecare zi ţi s-a părut banală, dar privind în urmă observi atâtea lucruri schimbate, diferite? Acum un 
an nu mi-aş fi imaginat viaţa mea aşa cum este acum.

Nu ne dăm seama, dar aşa este. Şi de aceea, nu trebuie să aşteptăm momentul potrivit, trebuie să luăm 
fiecare moment şi să îl facem perfect.

Bună Ianuarie, 
Iar încep sentimentele!... alea de care fiecare credea că a scăpat. Dar știi și tu că nu ai uitat nimic din 

tot ce ți-ai fi dorit să lași să se stingă, să uiţi, să ai un nou început.
Dar uite că a mai trecut un an, parcă prea repede, nici nu ne-am dat seama. Ei şi ce?! or să tot treacă, 

prietenii vin şi pleacă, totul se schimbă. Uneori rămâi doar cu amintiri, unele plăcute, altele neplăcute. 
Eu sunt dispusă să pierd totul, dar să îl câştig pe el. Important este să apreciem ce avem acum, să 
apreciem fiecare moment cu fiecare persoană. Şi, chiar dacă nu vom reuși niciodată să îi mulțumim pe 
toți, ascultă ce ți se spune, reține esențialul, dar apoi fă ce te face fericit. Pentru că mai bine e să te bucuri 
că ai facut ceva, decât să regreți că n-ai făcut acel lucru.

Trebuie să începem anul cu zâmbetul pe buze, forţe proaspete şi energii pozitive. Anul acesta are 365 
de zile, noi, putem “scrie” câte o poveste în fiecare zi, şi astfel vom avea propriul nostru roman. Nu-i aşa 
că-i genial? O să încerc să fie cel mai frumos roman. Limita mea nu mai este cerul, este universul.

Dar problema mea e că el este soluţia. Totul o să fie bine, nu? Atât timp cât este cu mine.
Te iubesc, Februarieeeee! Iubeşte-mă şi tuuuu!
Uite ce repede a trecut şi luna ianuarie. Încă un pic şi e vară din nou. Ce planuri ai pentru luna asta? 

Ne îndrăgostim şi noi un pic? Nu-i aşa că ar fi super? Adică, să nu vrei să adormi pentru că realitatea 
este în sfârşit mai bună decât visurile. 

[14 Februarie - Valentine’s Day]
Oraşul este plin de băieţi şi fete, de tineri îndrăgostiţi, cu pungi de cadouri în mână şi trandafiri, cutii 

de bomboane şi o mulţime de alte chestii drăguţe. 
Este aşa de frumos când vezi un băiat cu un trandafir în mână, i se citesc în ochi toate emoţiile pe care 

le are, când te uiţi la el şi îi vezi părul aranjat, te gândeşti că a stat toată dimineaţa să şi-l facă, pentru 
a-i arăta perfect, şi când îşi mai aranjează şi sacoul, ahh!... Şi atunci când treci pe lângă el, te îmbeţi 
în parfumul lui. Şi bineînţeles, toate fetele, cu părul ondulat, şi unghiile făcute, şi cu fustiţe chiar dacă 
e încă iarnă, pantofii şi geanta, care bineînţeles, nu pot să lipsească. Şi când le vezi, îţi imaginezi că au 
muncit toată noaptea să aibă cea mai frumoasă şi perfectă manichiură, şi cât au muncit la păr, pentru 
acele bucle perfecte!...
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Toată lumea vrea să iubească. Toată lumea vrea să fie iubită. Toată lumea cunoaşte dragostea. Toată 
lumea cade pentru dragoste. Toată lumea simte dragostea. Toată lumea fură dragostea. Toată lumea se 
vindecă cu dragoste.

Dar iubirea noastră era menită să distrugă, să omoare, să schimbe, să închidă, să pedepsească, să uite, 
să ierte, să sufere, să lupte doar ca să supravieţuiască.

Şi cică a venit luna MARTIE… Ceva special? Nu prea cred! O mare de oameni care aşteaptă 
înmugurirea vieţii lor, a tinereţii din suflet.

Trăim nişte vremuri aşa grele… sau cel puţin, eu asta cred. Mai ales oamenii de la oraş… nu sunt decât 
nişte oameni bogaţi, sau nu, dar în mare parte da, care nu au nimic altceva decât prieteni falşi. Şi este 
ciudat că oamenii de la oraş duc nişte vremuri grele, când ar trebui să fie invers, pentru că la oraş sunt mai 
multe posibilităţi, dar uite că nu este aşa! Oamenii de la ţară, sunt fericiţi, se bucură de ce au, se chinuie 
să strângă mai mult şi mai mult, dar sunt fericiţi. 

Copiii de la oraş, au zâmbete pe faţă, dar au un suflet trist. Trebuie să ai ultimul model de IPhone, 
cămăşi Polo sau Armani, ceasuri Rolex sau Police şi genţi şi curele Louis Vuitton. Când ieşi în oraş, îi vezi 
pe fiecare cu Iphon-ul în mână, şi te simţi prost că tu nu ai ...

Bunicul meu mereu îmi spune: “Omul hâd cu haine bune e ca grâul cu tăciune, omul frumos cu haine 
rele tot îi stă bine cu ele”, aşa că, până la urmă nu asta contează, trebuie să fii tu fericit şi să te simţi bine 
în pielea ta. Până la urmă nu hainele fac pe om, ci omul pe haine.

Te-ai trezit vreodată, dimineaţa, zâmbind? Eu da. Şi este genială senzaţia. Şi să mai fie şi soare afară, 
şi să cânte păsărelele, asta într-o zi de vară, nu ştiu, eu mă simt bogată atunci. Sau iarna, să fie totul 
acoperit de zapadă, şi cald în casă şi să miroasă a cozonac, ahh… Şi chiar şi toamna când plouă, şi în 
toate anotimpurile. Mă simţeam bogată pentru că eram fericită. Nu neapărat că am lucruri de firmă, ci 
pentru simplul fapt că eram fericită. 

Lapte cu miere, vanilie-n APRILIE…
Afară este încă frig, este prea frig ca îngerii să zboare… Eu speram ca acum să fie deja soare şi frumos 

să pot să îmi iau rochiţe şi fustiţe şi balerini, dar cred că mi-e prea dor de vară…
Ciripitul păsărelelor dimineaţa e mai liniştitor decât ploaia de care încercaţi voi să vă bucuraţi. Nu 

ştiu cum sunt alţii, dar eu abia aştept să vină vara. Mi-e dor de soare, de rochiţe drăgălaşe şi balerini cu 
fundiţe şi de căldura din august. Poate şi pentru că m-am născut vara, sau pur şi simplu, pentru că m-am 
săturat de ploile şi frigul de afară. 

M-am tot gândit ce este adolescenţa. Şi adolescența, după mine, este cea mai importantă etapă a vieții. 
Atunci ne maturizăm din multe puncte de vedere, când suntem plini de întrebări și tânjim după afecțiune și 
atenție, crezând că totul ni se cuvine, că doar noi avem dreptate și că nimeni nu ne înțelege.

În această perioadă suntem într-o continuă căutare a fericirii, încercând din greu să ne aflăm scopul 
în viață, de cele mai multe ori sfârșim prin a ne plânge de milă, triști, dezamăgiți, preferând să ne spunem 
oful unui prieten foarte bun sau să scriem posturi kilometrice pe bloguri decât să vorbim cu părinții.

De cele mai multe ori ne facem rău cu mâna noastră, fără să ne dăm seama, pentru ca mai apoi să 
realizăm ce greșeală am făcut și să nu mai găsim nicio cale de ieșire, sfârșind cu depresii. Rupem prietenii 
vechi, legăm altele noi, suntem nemulțumiți, trecem de la o stare la alta instantaneu, ne bucurăm de lucruri 
fără însemnătate pentru alții, ne îmbrăcăm cum ne place nouă, încercăm să ne formăm personalitatea, 
vrem să părem puternici dar ne lăsăm doborâți de cel mai mic obstacol, credem că știm tot, deși mereu 
învățăm câte ceva.

Tot ce vrem e să fim fericiți pentru totdeauna, vrem o vară infinită, vrem să avem prietenii cât mai 
aproape, nu vrem școală și nu vrem să fim triști. Suntem plini de speranțe, facem o mulțime de planuri, 
vrem un viitor frumos și să nu îmbătrânim niciodată. Vrem ca tot ce e frumos să nu se sfârșească și tot ce e 
bun să nu mai dispară. Din păcate, ajungem și în momente în care obosim să tot sperăm și să nu mai găsim 
nimic bun și pentru noi, moment în care ne afundăm în lumea noastră, plângem, ne descărcăm frustrările 
și nu ne-am mai trezi niciodată.

Adolescența, pe cât de frumoasă, pe atât de grea este. Fără să-ți dai seama, ajungi de la grădiniță la 
școală, de la compuneri de 10 rânduri la eseuri de 3 pagini, de la banii de la părinți la banii munciți de 
noi, așa vine adolescența și imediat zboară și devenim adulți, iar toate responsabilitățile ne copleșesc.

Ce îmi MAI aduci nou, MAI ?
MAI este puuuţin. MAI vreau timp, vacanţă, mare, soare, căldură, haine, cocktail-uri, muzică la maxim, distracţie.
Cred că nu voi reuşi niciodată să înţeleg cum simple cuvinte pot avea un impact atât de mare asupra 

noastră. Visuri. Un singur cuvânt poate face o întreagă lume să se prăbuşească, un singur cuvânt ne poate 
emoţiona până la lacrimi, un singur cuvânt ne poate smulge acel zâmbet ştrengăresc, un singur cuvânt 
poate da naştere unor iluzii, un singur cuvânt, un amestec de trăiri. 
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Mi-am dat seama că întotdeauna aşteptăm câte ceva. E greu, doare. Dar atunci când cineva merită, 
aștepți oricât. Așa văd eu lucrurile. Dacă iubești, ai răbdare.  Fie că aştepţi un telefon, venirea cuiva, un 
cadou, băiatul cu pizza, vacanţa, vara, o seară în club, mesajul de la iubit, trenul, autobuzul, mereu este 
vorba de aşteptare. În fond, toată săptămâna așteptăm weekend-ul, tot anul vacanța de vară și toate vin 
la timp. Niciodată nu a fost în zadar așteptarea. Deci, oricât ar dura, gândește pozitiv, toate lucrurile se 
vor întâmpla la vremea lor. Iar când acea persoană se va întoarce, închipuie-ți doar cât de fericit vei fi 
și nu vei regreta nimic din trecut.

Iunie, o să fiu iar copil!
Încă puţin, încă puţin şi se termină şcoala. Aştept vacanţa asta cu sufletul la gură. Am nevoie de 

vacanţa asta! Vreau să mă relaxez, vreau sa plec undeva cât mai departe, să scap de agitaţia asta de la 
oraş, de haosul de aici, de toate problemele, şi nebunia asta, unde nimeni nu ştie cine sunt şi de unde vin. 
Undeva, unde, atunci când mergi pe stradă, lumea zâmbeşte, nu e tristă şi rea. 

Vreau să fiu iar copil. Să nu am nicio grijă, să mă joc toată ziua. Să nu ştiu ce e timpul şi să am grija lui.
Dar sunt schimbări peste schimbări, toată lumea e în continuă schimbare. Noi, oamenii, ne schimbăm, 

devenim mai reci, mai răi, mai maturi. Marea devine mai învolburată. Orașele devin mai aglomerate. 
Nimeni nu mai are timp de nimic. Nimeni nu își mai arată sentimentele. Toți avem măști. Și doare. Chair 
dacă știu că și eu fac la fel, aș vrea ca acei la care țin să-mi fie aproape, să mă certe când greșesc, să mă 
felicite când reușesc. Să mă ajute să construim lumea altfel, într-un mod mai bun.

Aș vrea să plâng, să scap de tot ş-apoi să dorm. Pentru totdeauna. Problema e că nu mai am lacrimi 
să plâng, iar lumea asta rea îmi ia orice speranță, poftă de viață și nici să dorm nu mă mai lasă.

Iulie, luna asta o să văd răsăritul pe plajă.
Recapitulare. S-a terminat şcoala, am terminat şi clasa a X-a, când Doamne, iartă-mă, a trecut încă 

un an de şcoală??? Oficial am luat vacanţă. Plecăm la mare, o să mă distrez pe cinste. Merit asta.  
Abia aştept să înot, să înot pe sub valuri, să se spargă de mine, să stau pe plajă şi să mănânc o îngheţată, 
să stau pe cearşaf şi să simt cum soarele arde, să simt briza mării, să alerg pe plajă, seara să ne plimbam 
pe faleză, şi a doua zi să o luăm de la capăt. Nu-i aşa că abia aştepţi şi tu să vină vara din nou? Eu da! 

Iubesc marea pentru că şi în timpul nopţii întreţine infinitul şi visurile. Am o mare de visuri, am o 
multitudine de întrebări. Unde se duc valurile? Cele care se întroc sunt aceleaşi? Marea, la fel ca şi 
cârciumile, este fruct al plictiselii, nimeni nu se duce la mare pentru a visa, ci pentru a uita. Ai aşteptat 
asta minute, ore, zile, săptămâni, luni, ani şi acum, când ţi se întâmplă, dai cu piciorul de la început? 
Visezi să cunoşti de când eşti mic şi acum ce? Acum te dai bătut şi crezi că tot e doar un mare nimic. O 
mare plină de regret şi de suferinţă. Dar dacă vrei să ai doar fericire şi bucurie trebuie să speri şi să lupţi. 
Să lupţi pentru tot ceea ce ai. Pentru toate zâmbetele pe care le vrei.

AUGUST, zilele de vară, alături de tine, de iubire. 
Te-ai gândit vreodată că “acasă” nu e un loc, ci o persoană? Ei bine, eu m-am gândit. Şi m-am mai 

gândit că totul în viaţă e temporar, dacă lucrurile merg bine trebuie să ne bucurăm, pentru că nu va ţine 
o veşnicie. Iar dacă lucrurile merg prost, nu trebuie să ne facem griji, pentru că nici asta nu o să dureze. 
Căutăm fericire peste tot. Ţi-a fost vreodată dor de cineva? Ştii cât de greu este să duci dorul cuiva? Vă 
spun eu că mult mai greu decât vă puteţi închipui. În general, dor lucrurile de care îţi e dor… Şi chiar 
dacă suntem la 460 de km distanţă, tot el e cel care îmi ţine inima întreagă. Mie mi se pare o adevărată 
fericire să aibă cineva grijă de tine. 

Când aștepți un ”te iubesc” ca pe ultima gură de aer, ai senzaţia că eşti într-un soi de sevraj emoțional, 
să-l muști și să-l înghiți de fiecare dată când îl ai pe buze, să înțelegi într-un final de ce iubirea la-nceput 
e o tortură dulce și-apoi să vrei să prelugeşti nebunia, la nesfârşit. Când îţi dai seama că vrei să pleci 
împreună cu cineva tot restul vieţii, vrei ca restul vieţii să înceapă imediat.

Atunci când i-am spus că îl iubesc m-am aruncat în gol de la 100.000 de metri. Fără coardă de 
protecție. Nu mi-a fost frică, era prima oară când aveam curaj să mă compromit pentru a vedea lumea 
de sus, de acolo unde ajung doar cei îndrăgostiți, purtați de vânt și ghidați de privirea celeilalte jumătăți. 
Și atunci, pentru ultima dată, am văzut Pământul: un glob stabil, de un albastru strălucitor, călătorind în 
imensitatea eterului. Iar eu, fragilă fărâmă de praf dotată cu suflet, pluteam tăcută în vid, despărțindu-mă 
de acest albastru îndepărtat pentru a mă avânta într-un necunoscut. Și nu mi-era frică, pentru că vezi tu, 
dragule, mă țineai de mână.

Dragostea asta era infinită.
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Septembrie,
Ştii ce am observat? Am observat că lumii îi e frică să arate că îi pasă. Dar nu costă nimic să arăţi că 

îţi pasă. Şi băieţii plâng, şi băieţii regretă, şi băieţii suferă, şi băieţilor le e greu să ascundă sentimentele, 
şi lor le e frică să fie respinşi, şi lor le e frică de dragoste, şi băieţii caută acea fată specială care să 
nu-i rănească, şi băieţii sunt răniţi de persoane ce nu-i apreciază. Doar sexul diferă, şi băieţii simt şi au 
sentimente exact ca noi, dar nu se plâng, nu fac caz şi nu lasă să se vadă pe chipul lor atunci când sunt 
trişti. Şi băieţii au o problemă cu corpul lor, şi băieţii se îngrijorează. Dacă e mai puţin înţeleg, dar şi ei 
sunt ca noi. Pentru că toţi avem inima la fel, chiar dacă exteriorul diferă. 

Ne dăm foc pe dinăuntru pentru distracție, ca să ne distragem din a ne fi dor vreodată de ei, dar mie 
îmi va fi dor de el pentru totdeauna. Te-am iubit atât de mult încât acum urăsc tot ce are legătură cu tine. 
Mereu ți-am spus să te ferești de ura celui care te-a iubit cel mai mult. Nu m-ai ascultat. N-ai avut timp, 
poate, să mă asculți… păcat. De acum încolo vei vrea să mă asculți, dar vei avea parte doar de indiferență 
și nepăsare. Știi tu, ofer ce primesc. Iar dragoste n-am mai primit demult de la tine. Oh, dar tu ştii cum e 
în dragoste, dai încredere pe zâmbete…

Știi tu vorba aia: curiozitatea a omorât pisica... nu-s nici pisică și nici n-am de gând să mor prea 
curând, dar fir-ar să fie, ție ți-a păsat vreodată? Vezi tu...dacă ți-a păsat, cu părere de rău te anunț că 
trebuia să-mi arăți asta la momentul potrivit. Când o să te trezești tu din visul tău și o să ieși din lumea ta 
o să îți dai seama că m-ai pierdut, ca un prost ce ești. Iar dacă ți se face dor de mine, o să am eu grijă să 
suferi puțin până să apuci să mă mai ai înapoi.

O să ne întâlnim într-o după-amiază de septembrie și deși o să plouă, o să ne îndrăgostim a doua oară, 
mai mult, mai profund, pentru totdeauna. Te vei întoarce ca și când n-ai plecat niciodată, ca și când n-a 
durut niciodată, o să fie bine în sfârșit. Până atunci, o să te aștept, oricât ar fi nevoie. Regula numărul 
enșpe’ mii trei sute șaptezeci și șase: Acela care pleacă e așteptat să se întoarcă; celălalt va fi mereu acolo.

Dacă tu ești chiar atât de prost încât să mă faci să te aștept, o să te deștept eu când te întorci. Și îți 
promit că n-o să mai pleci decât când o să te las eu. Sau o să-ți fac vânt, să dispari pentru totdeauna. 
Doar știi că eu întotdeauna primesc ce vreau. Deci să nu-ți faci planuri de plecare prea curând. Poate 
distanța asta o să ne apropie atât de mult după ce te întorci, încât n-o să mai poți rezista o zi fără să mă 
vezi. Și sper să te chinuie dorul atunci, cum m-a chinuit pe mine până acum. Îmi doresc să-ţi fie atât de 
dor de mine încât nimeni şi nimic pe lumea asta să nu te oprească să ajungi la mine! Îmi doresc să-ţi fie 
atât de dor încât să te doară! Aşa cum mă doare şi pe mine, să mori pe dinăuntru în fiecare minut şi să nu 
fie nimeni care să te ”scape” de acest dor, în afară de mine! Îmi doresc să-ţi fie atât de dor încât să simt 
şi eu... Să simt şi eu că mă cauţi prin atâta lume, cum te caut şi eu. Îmi doresc să-ţi fie dor de mine, aşa 
cum îmi este mie dor de tine!! Si acum simțeam, într-adevăr, cât de încet curge timpul, cât este de cumplit 
să aștepți să treacă timpul…

Octombrie,
Prea multe lacrimi vărsate luna asta…
Nu mă dezamăgi şi tu cum a făcut restul. Nu pleca şi tu cum a plecat restul… Eu nu aş putea să te 

alung niciodată, pentru că tu însemni totul pentru mine. Uneori, seara, când mi-e foarte dor de tine, mi-ar 
plăcea să pot să te scot din vise şi să te îmbrăţişez.

Căutăm fericirea peste tot. Căutăm fericirea la metrou, în staţiile de autobuz, în speranţa că ni se va 
arăta când ne aşteptăm mai puţin. Din senin. Căutăm fericirea dedicându-ne cu orice preţ lucrurilor 
pentru care nu suntem pregătiţi. Căutăm fericirea noaptea, mai ales noaptea. Căutăm fericirea în dimineți 
optimiste. Căutăm fericirea în beție. Căutăm fericirea în disperare. În lucrurile simple. Căutăm fericirea 
în imperiul nesfârșit al gândurilor. În prăpastia dorințelor. Pe muntele viitorului. Căutăm fericirea peste 
TOT. O singură întrebare uităm să ne punem, preocupați de această goană nebună: Dacă fericirea este 
cea care ne caută pe noi și nu ne găsește, pentru că ne jucăm prea mult de-a baba-oarba? Dacă fericirea 
caută în noi tot ce căutăm și noi în ea? Dacă fericirea reclamă fericire? Ei bine, fericirea e foarte scumpă 
și durează puțin. În schimb, o plătim la final cu vârf și îndesat, cu tristețe ce pare infinită, cu zile proaste 
şi cu stări de spirit deprimate.

Noiembrie,
Dacă te-aș mai vedea odată, m-aș arunca în brațele tale, te-aș săruta și ți-aș spune că tu mi-ai furat 

inima. Dar, îmi lipsește curajul… 
Nu vreau să par rea sau egoistă, dar nu vreau să fii fericit cu altcineva afară de mine.
Știi ce regret acum? Regret că ultima dată când am vorbit tu mi-ai spus “te iubesc”, iar eu, supărată, 

ți-am trântit un ”mda, bine, noapte bună”… înca nu-mi dau seama de ce eram supărată.
Mi-e dor să îmi spui “te iubesc” iar eu sa zâmbesc o săptămână încontinuu.
Tu ești perfectul meu imperfect, superbul meu dezastru și așa o să rămâi. Adio!  
   Popescu Anseea, clasa a XI-a A
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simt mândră că pot lua interviul unuia dintre cei mai mari poeți români.
Nichita Stănescu: Am să vă spun un lucru cu riscul de a mă repeta: ,,Eu  nu cred că 
există poeți, cred că există poezie’’.  – Citate Nichita Stănescu.
Reporter: Dar ce reprezintă poezia pentru dumneavoastră?
Nichita Stănescu:  ,,Poezia este ochiul care plânge. Ea este umărul care plânge, ochiul 
umărului care plânge. Ea este mâna care plânge, ochiul mâinii care plânge. Ea este talpa 
care plânge, ochiul călcâiului care plânge.” “Poezia nu este numai artă: ea este însăși 
viața, însuși vieții. Fără poezie omul  nu s-ar distinge de neant.” – Citate  Nichita Stănescu.
Reporter: Credeți că pentru a crea o poezie ne trebuie mai mult talent sau muncă?
Nichita Stănescu: ,,S-a confundat talentul cu munca, înțeleasă în sensul transpirării pe 
umeri, de saci încărcați cu vorbe și cuvinte. Talentul nu este o muncă, ci revelație, el nu 
rezidă învestit monoton, ci din durerea monotonă izbucnită din strigăt.” – Citate.
Reporter: Cu ce i-ați asemăna pe oamenii de pretutindeni?
Nichita Stănescu: ,,Oamenii sunt păsări cu aripile crescute înăuntru!’’  – Citate  Nichita 
Stănescu.
Reporter: În paleta dumneavoastră de creații se regăsește un număr semnificativ de 
poezii de dragoste. Ce ne puteți spune despre aceasta?
Nichita Stănescu: ,,Un scriitor este un cititor care-i citește pe cititori.’’ ,,Nu putem 
inventa sentimente. Le putem descoperi și exprima, iubi și urî, le putem apropia de 
inimă, să le putem respinge.’’
Reporter: Aveți o persoană care să vă fie muza acestor poezii? O puteți descrie?
Nichita Stănescu: ,,Ea stă plictisită și foarte frumoasă / mâna ei luminoasă / demult m-a 
uitat – demult s-a uitat și pe sine . - Nichita Stănescu - ,,De dragoste”
Reporter: Ne puteți dezvălui o secvență a unei amintiri cu aceasta?

Interviu cu  Nichita Stănescu
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Nichita Stănescu: ,,Plouă infernal, ploaie de tot nebunească / și noi ne iubeam prin 
mansarde /  N-aș mai fi vrut să se sfârșească /  niciodată acea lună a lui Marte.’’ - Nichita 
Stănescu - ,,Plouă în luna lui Marte’’
Reporter:  Cum vedeați relația cu această persoană?
Nichita Stănescu: ,,Eu stăteam la o margine a orei / tu la cealaltă / ca două toarte de 
amphoră / Vârtejul lor putea fi aproape zărit / Și cu cât iubeam mai mult, cu atât / 
repetam într-un vârtej aproape nevăzut, structura materiei, de la-nceput.’’ - Nichita 
Stănescu - ,,Poveste sentimentală’’
Reporter: Vorbiți-ne de sentimentele ce v-au năvălit lumea interioară la întălnirea ei!
Nichita Stănescu: ,,E o întâmplare a ființei mele / și atunci fericirea din lăuntrul meu/  
e mai puternică decât mine, decât oasele mele’’ / ,,Două cântece diferite, lovindu-se,  
amestecându-se, două culori ce nu s-au vazut niciodată... în înfrigurata, neasemuita 
luptă / a  minunii că ești,  a-ntâmplării că sunt’’ - Nichita Stănescu - ,,Ce bine că ești’’
Reporter: Cum priveați dragostea până să o întâlniți? Dar după aceea?
Nichita Stănescu: ,,Prin dragoste, prin sentiment, prin această fereastră a legii ne uităm 
și noi cu colțul inimii noastre’’;  ,,Mâinile mele sunt îndrăgostite, / vai, gura mea iubește, 
/ și iată, m-am trezit / că lucrurile sunt atât de aproape de mine / încât abia pot merge 
printre ele, / fără să mă rănesc/’’ - ,,Vârsta de aur a dragostei, din vol. O viziune a 
sentimentelor’’  - Nichita Stănescu
Reporter: Ce ați simțit în momentul despărțirii?
Nichita Stănescu: ,,Mă tem că n-am să te mai văd, uneori/că or să-mi crească aripi 
ascuțite până la nori / că ai să te ascunzi într-un ochi străin / și el o să se-nchidă cu o 
frunză de pelin.’’ -  Emoție de toamnă. „Peste ani mă vor lua zeii și vor simți în mine 
gustul tău.’’ -  Fiziologia frazei
Reporter: Un ultim lucru pe care ni l-ați putea spune despre ea?
Nichita Stănescu: ,, Privirea ei topea ridurile, / îmi rănea obrajii din care / sângele-mi 
izbucnea spre trecut / nedureros, în cascadă’’.  - ,,Parcă dormim și  visăm.’’
Reporter: Dacă ați putea să vă adresați timpului, ce i-ați spune?
Nichita Stănescu: ,,Mai lasă-mă un minut / Mai lasă-mă o secundă / Mai lasă-mă o 
frunză, un fir de nisip / Mai lasă-mă o briză, o undă / Mai lasă-mă  un anotimp, un an, 
un timp.’’ - ,,Viața mea se iluminează.’’
Reporter: De ce vă este cel mai dor?
Nichita Stănescu: ,,Mie dor / să nu-mi fie / dor de tine / Tristețea, ea , / nu este gând, / ea 
lucru este / Mănânc-o / dacă ai cu cine / Durerea vieții / e un lucru,- nu e contemplarea 
ei / Mie dor să pot / să nu-mi mai fie dor de tine.’’
Reporter:  Ați putea să vă autocaracterizați?
Nichita Stănescu: ,,Eu nu sunt altceva decât o pată de sânge care vorbește’’ ,,Locuiesc în 
trupul meu cu chirie’’ ,,Am pus mâna pe condei ca pe o pușcă.’’
Reporter: Vă mulțumesc pentru timpul acordat, acum la final mai aveți ceva să ne 
spuneți?
Nichita Stănescu: ,,Dacă n-aș crede în mesajul meu literar n-aș scrie. Pur și simplu nu 
aș scrie și e o falsă modestie să spui: ,,Domnule, eu scriu pentru că iubesc poezia, dar nu 
prea cred că am talent sau dacă n-am.’’ Eu cred foarte mult în talentul și în vocația mea, 
pentru că pentru asta mi-am jertfit întreaga mea existență, ca să adaug cu o picătură în 
plus sensibilității contemporane o formulare mai nouă, mai adecvată.’’

Alexandrescu Andreea Ioana, clasa a IX-a B
Profesor coordonator: Gabriela Bîrleanu
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Copilărie 
Îmi aduc şi acum aminte de persoana ce obișnuiam 

să fiu în copilărie. Eram o fetiță naivă și sensibilă. Eram  
o fire visătoare, îndrăgostită de ideea de a iubi. Puneam la 
suflet orice cuvânt, gest, privire, atingere sau bucurie. Mă 
lăsam purtată de orice vânt și aveam o mulţime de fantezii. 
Credeam că totul era mai măreț decât părea, că se ascundea 
ceva mult mai profund în spatele oricărei aparențe. Credeam, 
și cred, în multe lucruri. Cred cu tărie în iubirea adevărată, 
în suflete pereche, și în vise devenite realitate. Am învăţat 
că lumea este un lucru prea complex pentru a încerca să o 
descopăr folosind raţionamentul. Știința nu reprezintă răspunsul absolut. Aveam și am credința 
că miracolele, oricât ar fi de incredibile şi inexplicabile, sunt reale, și se întâmplă fără să aibă vreo 
legatură cu ordinea firească a lucrurilor. Nu făceam nimic semnificativ, doar iubeam și visam. 

Iubeam natura. Îmi plăcea să contemplez cerul pe timp de noapte, când ochiul de argint fără 
de gene încadrat de nori răsărea și veghea sufletele. Priveam stelele și îmi puneam dorințe. Când 
ploua îmi imaginam cum îngerii din rai plângeau, iar eu le prindeam lacrimile într-o palmă, pe când 
celelalte se izbeau puternic de pământ. Mă întrebam ce diferență este între picăturile de ploaie 
și lacrimile oamenilor. Mă întrebam dacă lacrimile de sus purtau cu ele mai mult sentiment, mai 
multe secrete, decât cele ale ființei umane. Iarna, frigul era pătrunzător. Ochii mei erau fermecați 
de peisajul înghețat. Îmi era frică să clipesc, crezând că aveam să zdrobesc acel peisaj între pleoape. 
Adoram nopțile învelite în satin alb. Contemplam fulgii de nea cizelați de Dumnezeu, fiecare unic, 
fiecare purtând altă taină, care se curmau în palma mea. Serile ascultam la fereastră foșnetul uscat 
al ninsorii.. Șoaptele acestei ninsori erau pierdute undeva într-un brad înzăpezit odată cu șoaptele 
pierdute și nerostite ale trecătorilor stingheri. Iubeam vocea caldă a bunicii care îmi șoptea cuvinte 
din basme, îmi citea povești , și seara mă învăța să rostesc rugăciuni. 

Iubeam persoana ce obișnuiam să fiu. Sunt plictisită de mediocritatea persoanei ce sunt acum 
și nu-mi place persoana ce voi deveni. Acum mă privesc, privesc în mine. Văd prea multe trăsături 
străine. Simt că îmi lipsește ceva masiv, sigur, intim – copilăria. Sufletul meu și-a pierdut vocea 
copilăriei. Știu să ascult, pot auzi ropotul ploii, păsările care vin și pleacă ducând și aducând 
primăvara, însă de la un timp, ascult muzica fără să o mai simt, percep mesajul unei poezii fără să 
mă mai sensibilizeze întru totul. Știu ce e aceea nostalgia. Mi-am pierdut zilele de pură inocență și 
de neprihănire în care miracolele erau firești, iar eu căutam necontenit privirile bunicii. Simt numai 
insuficiența vieții mele lăuntrice. Am învățat că persoanele se schimbă în mod constant și că nu 
avem nici o certitudine a lucrurilor ce se pot întâmpla în viitor, că trebuie să trăim clipa prezentului 
și să ne bucurăm de viață  așa cum este ea, pentru că niciodată lucrurile nu vor fi perfecte. Uneori 
sunt insuportabil de împlinită datorită perfecțiunilor cu care vine viața, alteori sunt insuportabil 
de melancolică din cauza imperfecțiunilor vieții. Am învățat că, deoarece prea multă fericire ucide, 
de aceea viața vine cu perfecțiuni și imperfecțiuni în armonie, ca omul să simtă de toate, ca să-și 
dobândească rațiunea și totodată sentimentele. 

Toamna îmi place să mă plimb uneori pe aleile mai dosnice, unde pașii se aud parcă mai triști, 
mai apăsați. O bătaie de vânt degerată îmi cuprinde trupul, făcandu-mă să tresar de frigul interior 
al sufletului. Încremenită, observ că în zadar frunzele care și-au pierdut tinerețea urlă în disperare, 
unde știu că sfârșitul este mai aproape. Și-au pierdut freamătul uscat, acum sunt înghețate.Visele 
și fanteziile efemere au fost luate, duse prea departe. Sunt pierdute în întunericul pustiu, căutând 
pe altcineva să le trăiască. Mă aflu sub arșița unor îndoieli ce-mi sfâșie sufletul.

Dar apoi, cerul se înseninează. Reușesc să mă bucur de căldura cu care razele soarelui mă 
ating, simt atmosfera plină de iubire și de aerul prieteniei, apoi realizez ce este de fapt adolescența.

                                                                                    Dorina Bucur, clasa a Ix-a D
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Familia  pinguin
Ninge ca-n povești. Iarna a pornit în grabă. 

Zâna înveșmântată în alb a așternut pe cer norii 
cenușii și a îmbrăcat brazii și pinii cu cojoace grele 
de zăpadă albă ca spuma laptelui. Munții sunt ca 
niște uriași adormiți și amorțiți sub omăt. Zăpada 
cădea puzderie, măruntă și deasă ca făina la cernut.

Pe un ghețar, încep a răsuna mii și mii de 
glasuri, de ciripituri, de triluri și de ecouri. Eram 
fermecată de atâta frumusețe!

Zeci de colonii de pinguini îmbrăcau 
peticul de gheață. Pinguinii aveau capul negru ca 

abanosul, un “frac“ strălucitor și o “cămașă“ albă, imaculată. Aveau un cioc mic cu care se curățau. 
Am rămas uimită când l-am văzut pe tatăl - pinguin clocind ouăle. În acel moment m-am întrebat: 
“Toate coloniile acestea au un nume?“. Dar un pui a venit spre mine și mi-a răspuns:

- Familia Pinguin! Suntem toți ca niște frați. De aceea ni se spune tuturor la fel.
- Ce frumos!
- Hai să-ți prezint lumea pinguinilor! L-ai văzut pe tatăl-pinguin? Acesta clocește ouăle timp de 

două luni. Atâta ne trebuie să ieșim din ou! Te întrebi ce avem la cină? Mama și tata ne prind pești din 
ocean și ne hrănesc cu rândul. Bârr ! Unii pinguini trăiesc în Antarctica. Merg pe gheață, alunecă pe 
zăpadă și se scufundă în apele înghețate.

- Aceasta este o lume fascinantă!
- Și asta nu e tot! Pinguinii nu zboară, ci înoată. Sub apă suntem rapizi și grațioși.
A venit noaptea. Mii de stele au acoperit bolta cerească. Aurora Boreală își făcu apariția.Un 

dans de culori își încheia spectacolul în aplauzele tuturor pinguinilor.

                                                             Sofia Popa, clasa a V-a A

O LUME DE VIS
                                                      
Era o vacanță minunată.
Într-o zi,  pisica mea mi-a zis:
- Rrr!... Vino cu mine! Miau!
- M-am uitat curioasă la ea. Am urmat-o foarte mirată. Am ieșit afară. Dar casa mea 

era din turtă dulce pe dinafară! Și nu numai. Cireșii erau din lemn dulce, cu bomboane în 
ei, cățeii erau tot din turtă dulce, cu ochii din bomboane. Pe jos era zapadă. Dar nu așa, 
obișnuită, era din vată de zahăr! În curte era un bar de limonadă. În fața lui era un rând 
de ursuleți din jeleu. Un omuleț de turtă dulce era barman, soarele era o uriașă brioșă. 
Norii erau din frișcă.

- Haide, a zis pisica.
Am urmat-o pe o cărare din bomboane. Pe drum mai înhățam câte ceva.
Am urmat-o pe Sushi, căci așa se numea pisica mea, până la o clădire mare, din cara-

mel și marțipan. Lângă ea era un râu din miere.
Din ea a ieșit un om de turtă dulce, care mi-a spus:
- Trezește-te!
- A! am țipat eu.
Lângă mine era mama mea. În poala mea era Sushi, pe masă era o cutie cu bomboane, 

pe jumătate goală.
Eram pe canapea. Visasem.
- De ce m-ai trezit? Visam fumos.
- Voiam să văd dacă ești bine. Strigai în vis: "Bomboane!"
Eu am adăugat:
-   Promit să nu mai mănânc niciodată atâtea dulciuri! 

Ioana Cătălina Dănescu, clasa a V-a B
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MAGELLAN
Magellan, Magellan, 
Ai  fost  curajos, 
Ți-a trebuit un singur an, 
Ca să devii faimos.
Nu știu cum ai reușit,  
Dar m-ai impresionat, 
Țara ai iubit  
Și ai înconjurat 
Oceanul întreg 
Ca un bun strateg.
Ai parcurs un traseu lung, 
Cu o corabie ai trecut, 
Ai mers repede ca un gând, 
Asta s-a întâmplat în trecut.

Sofia Popa, clasa a V-a A

PLANETA  VISATĂ
Planeta visată este minunată, 
E plină de cărți și de răsfăț, 
Mai are și dulciuri, chiar și minereuri,  
Minereurile-s speciale, nu-s pe orice cale.
Aceasta mai are și mult pește,  
Dar nu v-am spus cum se numește: 
Micul Istețeală e numele ei,  
Pentru că e plină de deșteptăței.
Eu vă propun, să vă spun,  
Povestea ei, dragii mei.
Planeta mea e un mare astru, 
Și nu este chiar albastru. 
Mai are și verde, că nu-i o mare, 
Pură și adâncă, cât o mirare.
Are multe continente, că are multă minte, 
Are multe viețuitoare, 
Ea să pară mult mai mare, 
Dar să știți că vă uimește cu tot ce are.
Ea mai are și mulți frați, 
Care-s bine îmbrăcați, 
Ei se învârt pe diferite orbite, 
Ca să nu se ciocnească, sunt rotite.

Sofia Popa, clasa a V-a A

Simt cum privirea-i
Pe ochii-mi închiși,
Pe fața-mi umbrită
Ușor îmi apasă,
Cum mâna ei fină
Uşor mă dezmiardă
Şi braţele strânse 
Să plec nu mă lasă.

SUB CLAR DE LUNĂ

Simt al meu foc
Arzâdnu-i răceala,
Demon în flăcări
Înger în gheaţă,
Mult prea aproape
Unul de altul
Şoapte-şi rostesc
Privindu-se-n faţă.

Suspine, săruturi
Cuvinte şoptite,
Zbor de pe buze,
Pe buze se-adună
Privirile-s vorbe
Şi vorbele-s clipe,
Iar noi suntem singuri
Sub clar de lună.

Marian Bureață, clasa a XII-a A
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 Noi, adolescenţii...
Adolescenţa este perioada în care ne descoperim pe noi înşine. Este cea mai fragilă şi 

schimbătoare perioadă a vieţii, totodată cea mai minunată, în care învăţăm ce înseamnă prietenia 
şi tot ce poartă cu ea: jertfă, fericire, amintiri, certuri, împăcări. Învăţăm să iubim, să preţuim, să 
devenim independenţi, ca mai apoi să învăţăm să pierdem, să suferim şi să devenim puternici. 

Numai noi, adolescenţii, ştim că uneori persoanele în care ne încredem ne părăsesc luând cu 
ele şi o parte din sufletul nostru, însă ne rămâne în urma lor o poveste – chiar dacă nu una cu final 
fericit. Ne rămân lecţii de viaţă şi amintiri preţioase. 

Numai noi, adolescenţii, ne îndrăgostim nebuneşte fără a fi cerebrali. De fiecare dată când ni 
se pare că trăim dragostea, avem impresia că este cel mai real sentiment, ca mai apoi să realizăm că 
n-a fost decât ceva efemer.

Numai noi, adolescenţii, înţelegem prea puţin din toate aceste lumini şi umbre ce ne brăzdează 
inima. Avem secrete adânci , taine pe care nimeni nu le-ar înţelege precum noi, şi unice stări sufleteşti.

Numai noi, adolescenţii, ne cufundăm şi ne regăsim în muzica pe care o ascultăm în caştile de 
la urechi pe care uneori le dăm la maxim ca să ne debarasăm puţin de realitate. 

Ne iubim orbeşte prietenii alături de care creăm cele mai minunate amintiri şi care ne sunt 
alături în orice împrejurare, cu care ne împărtăşim gândul bun şi întristările, cu care vorbim 
necontenit la telefon tot felul de gratuitaţi fără a ne plictisi.

Numai noi, adolescenţii, avem idealuri şi tristeţi pe care numai noi le cunoaştem. Toţi avem 
complexe profunde şi tăinuite legate de propria persoană.

Numai noi avem puterea de a oferi celor din jur cel mai larg zâmbet când nimeni nu ştie ce se 
ascunde, de fapt, în sufletele noastre. Am iubit şi am fost iubiţi, am rănit şi am fost răniţi la rândul 
nostru.

Când greşim, facem aceeaşi greşală din nou şi din nou. Învăţăm din ea, apoi o reparăm, pentru 
că asta e ordinea firească a lucrurilor. Uneori ne dăm seama de ce avem abia dupa ce-l pierdem, şi 
nu gândim prea des înainte să acţionăm.

Nu ne irosim timpul şi ne trăim viaţa cu un scop concret: să aducem fericire şi să fim fericiţi.
Numai noi trăim orice clipă la maxim. Iubim nebuneşte, simţim cu desăvârşire nopţile de 

vară  fierbinţi, pline de atmosfera fericirii şi a prieteniei. 
Facem cele mai nebuneşti lucruri cu cele mai apropiate 
persoane. 

Existăm, ne iubim, ne ajutăm, ne distrăm, suntem 
uniţi şi cu totul speciali. Avem idealuri şi avem puterea 
de a le împlini, deoarece credem în ea.

Un lucru este cert în legătură cu noi, adolescenţii. 
Oricât ar încerca cineva să ne cunoască, să pătrundă în 
sufletele noastre, nimeni nu va reuşi să ne desluşească 
întru totul, să ştie tot despre fiinţa noastră, pentru că 
nici măcar noi nu ştim.

Fiecare dintre noi îşi trăieşte viaţa, îşi doreşte să 
fie iubit, şi este! Îşi doreşte să iubească, şi iubeşte! Îşi 
doreşte să zâmbească, şi zâmbeste! În mod necontenit, 
noi, oamenii, tindem spre căutarea fericirii. În trecut, 
pentru că eram mai visatori, eram mai fericiţi. Dar, 
omitem faptul că niciodată nu suntem prea tineri sau 
prea bătrâni să visăm. 

  Dorina Bucur, clasa a Ix-a D
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La şcoală
Era 1 Noiembrie. Afară nu era foarte cald ca de obicei, aşa că am 

fost nevoiţi să ne îmbrăcăm mai gros.
La şcoală, am aflat că vom avea un oaspete din operele literare. Vă 

vine să credeţi? Era chiar Apolodor, pinguinul cel tenor. El a venit să 
înveţe şi să se poarte ca un copil adevărat. Toţi copiii doreau ca Apolodor 
să stea în bancă cu ei, dar doamna profesoară a ales ca Apolodor să stea 
la catedră.

În pauza de cinci minute, Apolodor ne-a rugat pe mine şi pe colega 
mea să-l ajutăm să scrie şi să citească, însă nu a fost aşa de uşor pe 
cât a părut. El nu înţelegea cum să scrie numele său. Litera iniţială ,,A” 
a fost cea mai grea, urmând apoi consoana ,,P” de la ,,ploaie”. A treia 
literă este vocală, ,,O” de la ,,oaie”. Dar abia acum a venit greul, când 
trebuia să scrie litera ,,L” de la ,,leu”. Apoi, repetându-se vocala ,,O” 
de la Oana”, a urmat litera ,,D” de la ,,doamnă”. Şi din nou litera ,,O” de 
la orbitor”... Iar ultima literă din complicatul lui nume este chiar literă, 
,,R” de la ,,răţoiul unui băieţoi”.

Aşa a izbutit de scris pinguinul cel corist, care, fără ezitare, a 
început cu litera mare.

Şi aşa a terminat Apolodor de învăţat.
Astfel a trecut o zi cu Apolodor. Pentru a veni şi la şcoală voastă 

citiţi cele două cărţi scrise de Gellu Naum.
Şi aşa s-a terminat prima zi cu - Apolodor, pinguinul cel tenor.

      Aida Ion, clasa a V-a B
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Girafa Angie

Bună! Mă numesc Angie și sunt o girafă. Eu locuiesc la Circul Bellus. Mai 
mereu sunt pe drumuri.

M-am născut în Africa, dar oamenii m-au adus aici. Suratele mele au fost 
duse la grădina zoologică. Voi ați fost acolo? Eu nu vreau. Mi-au povestit Tip 
și Top, prietenele mele, focile, că este îngrozitor. Ele au fost acolo, deci ele 
știu cel mai bine. Am uitat să vă spun că eu am doar trei ani.

Vreți să vă spun câteva lucruri despre noi, girafele, pe care cred că nu 
le știați? De exemplu, știați că mâncarea noastră preferată este frunza 
copacului de Acaccia? Știați că noi avem patru stomacuri și că în ele încap 
chiar și șaizeci de kilograme de hrană? Știați că limba noastră are cincizeci 
de centimetri și este de culoare neagră? Știati că noi putem și atinge 
înălțimea de cinci metri și greutatea de doua tone?                                                       

Am învățat toate aceste lucruri de la părinții mei. Oh,cât de dor îmi este 
de ei! Când mă gândesc la asta îmi aduc aminte de casă, dar m-am obișnuit 
aici, mi-am făcut mulți prieteni.                                

Îmi place foarte mult să văd copiii zâmbind. Voi știți cu cât drag practic 
eu meseria asta? Cu foarte mult, pentru că vă iubesc nespus. Nu m-aș supăra 
pe voi, orice mi-ați face. De exemplu, la un spectacol, eram atât de ocupată 
să privesc publicul, încât nu am văzut că Bozo și Dozo, clovnii, au uitat o 
coajă de banană pe jos, așa că am alunecat pe ea. Nu m-am lovit, dar un copil 
a scăpat cornetul de înghețată fix în capul meu. Nici atunci nu m-am supărat.
Voi, chiar dacă mă vedeți înaltă, să știți că și eu sunt un copil la fel ca voi.

Acum, că v-am povestit cam totul despre mine, vreau să știu și eu despre 
voi!               

Selin Suer, clasa a V-a A

Rândunelele
Rândunelele, o ce ființe minunate! Sunt atât de gingașe și vioaie, au un 

cântec mirific ce îţi aduce bucurie în suflet. Acum, din “sacul  fermecat” voi 
scoate o întâmplare.

Este o dimineață de vară. Cântecul rândunelelor mă trezește din somn. 
Când deschid ochii, o rază de soare cade ușor pe obrazul meu ca o mângâiere. 
Mă duc afară și când  mă uit sub streașină, văd că rândunica a făcut trei pui. 
Pe unul l-am numit Vitezomanul, deoarece zboară toata ziua cu o viteză …. zici 
că-i glonț. Pe-al doilea l-am numit Voiosul, pentru că ciripește a voie bună mai 
tot timpul și pe toți în jurul lui îi înveselește. Pe al treilea, fiind cel mai mic, l-am 
numit Gingășel, fiindcă este foarte drăguț, dacă te uiți la el, are privirea aceea 
de cățeluș trist. Mai întâi își pune privirea în pământ și după câteva secunde, își 
ridică lent capul, făcând ochii mari și o față tristă.

Sunt trist, deoarece a sosit toamna și ei vor pleca în țările calde. Aș vrea 
să rămână cu mine. Acum a venit vremea ca rândunica mea și puii ei sa plece. Cu 
lacrimi în ochi le zic “la revedere”.

Lucian – Valentin Nedelcu, clasa a V-a B
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MÂNDRIA

În grădină la Mărie,
A ieşit o păpădie
Mai din timp ca orice floare
Cine mai e ca ea oare?
Mândră tare între zori
Cea mai timpurie dintre flori.
Se lăuda ca pământeanu’
„- Sunt mai grozav în tot neamu’.”
S-a trezit şi ea din somn
Şi-a-nflorit lângă un pom
Lângă poarta grădiniţei
Floarea mică a coroniţei.
Însă, din galbenă s-a albit
Puf, puf nemaipomenit
Dar un vânt a auzit
Şi din suflet a pornit
„- Vai de mine şi de min’.
Picioarele nu mă ţin
Vântu’  mi-a luat pufu’ tot
Să mă laud nu mai pot.”

 Adelin Calița, clasa a IX-a E
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DACĂ NOI
Dacă eu sunt întunericul,
 tu eşti scânteia ce face lumină.
Dacă eu sunt râul,
 tu eşti singurul meu mal.
Dacă eu sunt vântul,
 tu eşti mângâierea lui fină.
Dacă tu eşti vântul,
 eu sunt şuierul înfiorător.
Dacă tu eşti oglindă,
 eu sunt reflexia la infinit.
Dacă tu eşti marea,
 eu sunt valul ce se sparge în larguri.
Dacă eu sunt tristeţea,
 tu eşti fericirea ce vine după.
Dacă eu sunt tăcerea,
 tu eşti vibraţia sunetului ce o sparge.
Dacă eu sunt singur,
 mai eşti şi tu.

Marian Bureață, clasa a XII-a A 
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ITREZIREA LA REALITATE
Există întotdeauna două feluri de pictori: „Cei care depășesc limita și cei care știu să se 

apropie de aceste granițe cu respect și răbdare, fără să le încalce însă”. Acesta era fragmentul la 
care meditam eu, în adâncul inimii de câteva zile. Pictor fiind, nu știam în ce categorie mă încadrez. 
Istovită de aceste gînduri, privirea mi s-a încețoșat. M-am trezit într-o sala mare cu pereți înalți, 
reci ca mormântul, iar pe fiecare bucățică exista câte un tablou. Pe plăcuța din faţa primului scria 
„pictor anonim”. Era un tablou de toamnă, parcă smuls din rai. Se vedea cum razele soarelui nu 
mai încălzeau pământul rece și umed ca altădată. Frunzele bătute de vânt, în tonuri calde, și totuși 
posomorâte pluteau ușor în aer până atingeau apa și apoi mureau. Casa bătrânească era reflectată în 
oglinda lacului, iar două lebede zgribulite pluteau uşor, fără să știe unde și când...

Apoi mi-a atras atenția albul imaculat al unui tablou de iarnă. Fulgii roiau în mii de stoluri, 
negăsindu-și locul, până când se așezau pe acoperișurile caselor și parcă formau stratul subțire de 
frișcă de pe o prăjitură gustoasă. Fumul caselor urca înspre cer în spirale cenușii. Doar într-un colț 
se vedea o făptură mică, înfrigurată, ce suspina în dosul genelor lungi.

Mi-a sărit în ochii cerul cu nuanțe violacee al următorului tablou. Niște fulgere coborau pe 
pământ din înălțimi impunătoare, parcă cineva le trimitea anume în acele locuri.

Pierzându-mi ochii printre atâtea tablouri, am descoperit unul foarte diferit de celelalte. Era 
desenat un măr; conturul lui atingea perfecțiunea, însă ciudat era faptul că în loc de codiţă, mărul 
avea un fluture. Mă gândeam ce semnificație are: blândețe, bunătate, frumusețe…

Aşa am descoperit ce e viața: te zbați între două lumi, te naști, treci prin toate greutățile și 
obstacolele, și la sfârşit te simţi împlinit, te simți ca un fluture care zboară din floare în floare, simți 
o diferență, simți că ai excelat, așa cum omida a ajuns fluture. Mărul reprezintă viața, care îți dă 
șanse, șanse pe care nu trebuie să le pierzi.

…A fost doar un vis, însă am învățat ce e viața și am înțeles cuvintele pe care Dali le-a spus, 
și care mă frământau atât de mult. Există oameni care reușesc să învețe ce e viaţa, prin respect și 
răbdare, și alți oameni, care întrec orice limită fără să-și dea seama de consecințe. 

                      
       Raluca Nan, clasa a XI-a A
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TEMPORE
Bate vânt de toamnă rece,
Mângâind frunzele verzi.
Zbor cocori, din ochi îi pierzi,
Tu priveşti şi timpul trece.

Vezi zăpada cum se-aşterne,
Cum luceşte argintiu.
Vântul şuieră pustiu,
Clipe zbor spre lumi eterne.

Din aripe bat voios
Întorcându-se pe rând
Peste tine trec zburând,
Zboară anii de prisos.

Zile calde, nopţi fierbinţi
Te ţin treaz şi gânditor.
Clipe trec şi gânduri mor,
Ani se duc, tăcuţi, cuminţi.

Marian Bureață, clasa a XII-a A

PESTE TIMP

Peste noi, trece timp... rece...
Peste noi, se-avântă norii,
Peste timp se trece dorul,
Peste noi, toţi muritorii.
Peste timp clipe-şi iau zborul,
Peste timp, nimeni nu trece...

Printre gânduri vremea-mi trece.
Printre clipe scapă gânduri.
Printre ramuri vântul bate.
Printre gânduri umplu rânduri.
Printre ani viaţa se zbate,
Printre veacuri rămân rece.

Peste timp, nimeni nu trece...
Peste timp clipe-şi iau zborul.
Peste noi, toţi muritorii...
Peste timp se trece dorul,
Peste noi, se-avântă norii,
Peste noi, trece timp...rece...

Marian Bureață, clasa a XII-a A 
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Apple
It’s red or green
Its taste is keen
It’s fairly round

Ten cents per round

Eat one per day
To keep doctors away

It has vitamin E
And vitamin C simultaneously

It’s grown on farms
In trees arms

They’re harvested during fall and 
summer

If they’re wasted it’s a bummer

They’re very delicious
And also nutritious

An apple is red or green
And its taste is very keen

ENGLISH POEMS

 A blank paper
A blank paper is the fullest of all

Because of all the possibilites there’s no limit or wall

You can think and envision
It’s all your decision

You can draw a shark swimming
Or a kangaroo kicking

Your imagination has to stretch
So you can make a creative sketch

You could even draw a blank paper, the fullest of all
Because there’s no limit or wall

January
January is the start of the year

It brings a lot of new fear
It’s always a task
To ponder and ask

Will I be mad
Or will I be sad

Or maybe even glad.

Everything is fresh and new
Even on day number two

It feels the same
The sensation that we must tame

When it feels so new
I hope you agree too

Because the new year is also for you.
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A scary experience
One frightening autumn evening I was casually walking home from 

school. It was getting late out I had a multitude of math inequalities to solve, 
so I decided to take a shortcut through the woods. I heard many rumors that 
those woods were infested with vicious nocturnal creatures. I pondered if I 
should take the risk.

Eventually, I decided to take the risk. As I reluctantly began to walk 
through the forest, I began to regret my decision. It felt as if a million 
eyes were precisely watching my every move, I decided to pick up my 
pace so I could make it home in one piece! The sky was becoming darker 
and darker. Every step I took added one more heartbeat per second. The 
sky spontaneously became as dark as chocolate chips and the trees were 
stridently standing tall. My fear of a famished wolf swiftly happing out of the 
green bushes was increasing.

Finally I saw a clearing in the woods. I enthusiastically began to sprint 
to the clearing. I was flabbergasted to see my strident. I was joyful to see 
all the whimsical flower pots and robust brick houses. In the moment that 
I stepped on the asphalt sidewalk all my fears were obliterated. As I finally 
and happily entered the house, I immediately looked at the accurate clock. 
To my surprise what seemed to be one hour turned out to be two short 
minutes. I guess sometimes what seems unfortunate isn’t really that bad!!!

Summer                                                                                                                  

In summer there are many whimsical trees
There are also strident bumble bees

In the sky you will find the bright sun
Down below tons of fun

In the backyard there is a small group of boys
All playing with exciting toys

Autumn
Autumn is the wind racing through the trees

Autumn is the buzz of the bumble bees
Autumn is the multitude of colorful leaves

Autumn is the group of squirrels sneaking like thieves
Autumn is the pumpkin pie on the window sill

Autumn is the kilograms of pickle dill
Autumn is the beginning of school

Autumn is the end of visits to the swimming pool
Autumn is Autumn no matter what!

Kevin Stefoni
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DE CE NU AU REZULTAT

CELE MAI MULTE CURE DE SLĂBIRE?

Principalele motive pentru care cele mai multe cure de slăbire nu dau rezultate 
durabile ar fi:

1. Restricţie calorică prea mare, ceea ce conduce la o încetinire a metabolismului. 
Când organismul este hrănit insuficient, acesta se apără prin încetirea ratei metabolismului 
pentru a-şi păstra rezervele cât mai mult timp. Interesul este să se consume cât mai mult din 
rezervele sub formă de ţesut adipos. Un regim moderat hipocaloric este mult mai eficient 
decât cel exagerat hipocaloric.

2. Lipsa exerciţiilor fizice. Exerciţiile fizice necesită consum caloric. În procesul de 
slăbire cea mai eficientă metodă s-a dovedit a fi o combinaţie de efort aerob (alergare, ciclism) 
cu efort anaerob (exerciţii de fitness cu greutăţi, care au rolul de a menţine masa musculară).

3. Abordare fără fundament ştiinţific  - aceste cure sunt greu de menţinut mult timp şi 
induc o stare depresivă prin privarea alimentară. Pentru mulţi este foarte greu să ţină regim cu 
ciorbă de varză sau grapefruit şi de aceea renunţă, iar din punct de vedere nutriţional aceste 
regimuri sunt dezechilibrate şi ar trebui evitate.

4. Lipsa modificării stilului de viaţă - cele mai multe regimuri nu încurajează o 
schimbare a stilului de viaţă sau neglijează complet acest aspect. Dacă după ce se ajunge la 
o greutate acceptabilă şi se va întrerupe regimul, se vor relua vechile obiceiuri (sedentarism, 
mese neregulate, alimenţe hipercalorică) sigur se va ajunge din nou la o creştere ponderală. 
Schimbarea stilului de viaţă şi conştientizarea rolului acestuia sunt aspecte foarte importante.

5. Regimurile hipocalorice extreme produc o scădere în greutate bazată în special pe 
pierderea masei musculare, de aceea persoana va deveni normoponderală (pe cântar), însă cu 
o compoziţie corporală nesănătoasă (procent mare de grăsime raporat la cantitatea de masă 
slabă, adică ţesut muscular).
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CÂTEVA “TRUCURI” ALIMENTARE

PENTRU SLĂBIRE

Probleme de care trebuie ţinut cont la alcătuirea regimului alimentar:

Înlocuiţi grăsimile saturate cu grăsimi nesaturate. Grăsimile saturate (care se găsesc în 
principal în carne şi produse de origine animală) au o mulţime de efecte negative asupra organismului 
uman. Nu numai că acestea cresc riscul apariţiei cancerului şi bolilor cardiace, dar sunt depozitate 
la nivelul celulelor de unde sunt foarte greu mobilizate pentru a fi consumate ca substrat energetic. 
Grăsimile nesaturate (peştele gras, nucile, avocado, anumite uleiuri vegetale de floarea soarelui, 
de măsline, de rapiţă, de in) au, din fericire, efectul contrar, oferind aportul necesar de Omega3 și 
Omega6 care sunt vitale pentru organism. Ele mențin celulele active din punct de vedere metabolic 
şi accelerează procesele de ardere. 

Creșteţi aportul de fibre. Fibrele reprezintă unii dintre cei mai importanţi nutrienţi atunci când 
vine vorba de scădere în greutate. În primul rând induc starea de saţietate. Cu numai 14 grame de 
fibre se obţine o reducere cu 10% a aportului energetic. S-a arătat că prin simpla dublare a cantităţii 
de fibre din dietă se va reduce aportul caloric zilnic cu mai mult de 100 kcal. Obiectivul ar trebui să 
fie consumarea zilnică a 30 grame de fibre provenind din alimente bogate în fibre, cum ar fi produse 
din cereale integrale, legume şi fructe. 

Mențineţi un aport optim de proteine. În timpul unui regim de slăbire organismul consumă 
nu numai lipidele, dar şi structurile proteice, cum ar fi proteinele din ţesutul muscular. Muşchii sunt 
structuri active metabolic, de aceea este foarte important să fie protejaţi de la distrugere. Pierderea 
masei musculare va conduce la o încetinire a metabolismului şi în cele din urmă se ajunge la un 
platou în procesul de scădere în greutate. Pentru a contracara acest fenomen nedorit, este nevoie să 
menţineţi un aport zilnic de proteine de minim 1,2-1,5 grame asociat cu efectuarea de exerciţii fizice 
care menţin masa musculară.

Consumaţi alimente ce conţin cabohidraţi complecşi. Alimentele foarte procesate, ce conţin 
mai ales glucide simple reprezintă o problemă pentru organism, deoarece cresc brusc nivelele 
plasmatice de insulină, fără a aduce un necesar optim de nutrienţi. Carbohidraţii complecşi (cereale 
integrale, fructe şi legume) au marele avantaj că permit eliberarea glucozei în sânge într-o manieră 
controlată, ceea ce menţine stabil nivelul insulinei şi astfel potenţialul apariţiei depozitelor adipoase 
este mult redus.

Creșteți frecvența meselor. Atunci când există perioade lungi de timp între două mese, în 
organism se înregistrează modificări hormonale prin care se semnalizează foamea şi se reduce rata 
metabolică. Prin mese frecvente se oferă în mod constant organismului surse de energie şi se evită 
răspunsul metabolic la înfometare.

Prof. Amalia Neculcia


