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“ Într-o lume 
în care poți să fii orice, 

alege să fii bun! ” 
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MESAJUL DIRECTORULUI RODICA POPESCU PENTRU 2022 

,, ȘI BINELE SE IA” 

 

 

Această revistă  devenită  de colecție , face parte din proiectele 

colegiului care continuă cu discreție și dăruire.  

Are o mare contribuție la construirea culturii organizaționale a 

colegiului.  

Deși  în cea mai mare parte suntem  preocupați de grija zilei de 

mâine care amenință tot mai mult cu valurile Pandemiei, deși 

virusul  Covid se plimbă în  toate colțurile lumii fără să-i pese 

de nimeni, profesorii cu elevii lor sunt preocupați pentru a 

transmite starea de bine celorlalți.   

Calitatea mesajului este însoțită de eleganța prezentării, a 

designului și a întregului.  

Starea de bine  și de bucurie  vine imediat ce te întâlnești cu cei 

din înscrisuri.  

 

Cred că binele face parte din noi, din ceea ce ne definește pe noi că întreg, din ceea ce ne 

echilibrează, până la urmă.  

Fără bine și fără existența binelui în viață noastră cred că ne-am pierde reperele.  

Fie că vorbim de binele pe care îl facem, fie că vorbim de binele pe care îl primim, toți avem 

nevoie de bine și de prezența lui în viața noastră – pentru a ne întregi și ajuta.  

Totodată, pentru mine, cred că binele este cel mai ușor lucru de făcut.  

Și mai cred că, prin bine, poți să ajungi să dezvolți cea mai puternică formă de putere din 

lume – puterea binelui - puterea aceea care trece peste obstacole, peste greutăți, de multe ori 

peste rațional. 

Dar cum putem reactiva această putere a binelui în cei din jurul nostru? 

 

Într-o lume în care poți să fii orice, alege să fii bun! 

Cu multă afecțiune, prof. RODICA POPESCU - DIRECTOR 
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SCURTĂ DOZĂ DE ISTORIE. UNIREA PRINCIPATELOR 

 
    Ne apropiem cu pași repezi de Mica Unire, ziua „onomastică" a 

colegiului nostru, „Alexandru Ioan Cuza”. Unirea Principatelor Române a 

avut loc când Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Moldovei, a devenit și 

domn al Țării Românești. 

   Totul a început pe 12/24 mai 1848 în Brașov, când a fost elaborat 

programul-legământ „Prințipiile noastre pentru reformarea patriei". Au avut 

loc adunări ad-hoc în Moldova        (22 septembrie/3 octombrie 1857 - 21 

decembrie 1857/2 ianuarie 1858) și în Țara Românească (30 septembrie/12 

octombrie - 10/22 decembrie 1857). 

 

   Care era soluția? 

  Pe 14, 16, 17 și 18 decembrie, s-au organizat alegeri pentru Adunarea Electivă din 

Moldova, fiind aleși 58 de deputați. Mihail Kogălniceanu l-a propus drept domnitor pe colonelul 

Cuza, un unionist convins. El a depus jurământul, apărând drepturile și interesele patriei și 

asigurând binele și fericirea nației române.  

 

   Cine era Cuza? 

Alexandru Ioan Cuza se trăgea dintr-o familie veche de moldoveni, tatăl său fiind 

proprietar de pământ în județul Fălciu, și al Sultanei (sau Soltana), membră a familiei de origini 

fanariote Cozadini. A primit educație europeană și a devenit ofițer în armata moldovenească, unde 

a ajuns la rangul de colonel. Cuza a participat activ la mișcarea revoluționară de la 1848 și la lupta 

pentru unirea Principatelor. După ce a ajuns prizonier la Viena, Cuza s-a întors în Moldova, în 

timpul domniei lui Grigore Alexandru Ghica, fiind numit ministru de război. Un susținător al ideii 

de unire, Cuza a participat la divanul ad-hoc de la Iași. 

 

   Cum s-a înfăptuit Mica Unire? 

  Între 8/20 și 12/24 ianuarie 1859 s-au organizat alegeri pentru Adunarea Electivă a Țării 

Românești. Clădirea Adunării era înconjurată de mii de oameni de pe 22 până pe 24 ianuarie. În 

noaptea de 23 spre 24 ianuarie, membrii Partidei Naționale, care-l susținea pe Cuza, s-au reunit la 

hotelul bucureștean Concordia. 

Acolo s-a formulat cu voce tare 

alegerea lui Cuza ca domnitor al 

ambelor Principate. La ora 

11:00, Adunarea a avut o 

ședință secretă și l-a votat pe 

Alexandru Ioan Cuza ca domn 

al Țării Românești. 

    Ziarul "Românul" din 27 

ianuarie/8 februarie zice: "Să 

trăiască Cuza! Să trăiască 

Domnul nostru!” 
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   La data de 8/20 februarie, el a ajuns la București, unde a ținut un discurs. ”Jur în numele 

Preasfintei Treimi și în fața Țării că voi păzi cu sfințenie drepturile și interesele Principatelor 

Unite; că în toată Domnia mea voi priveghea la respectarea legilor pentru toți și în toate, și că nu 

voi avea înaintea ochilor mei decât binele și fericirea nației Române. Așa Dumnezeu și confrații 

mei să-mi fie întru ajutor!” a zis Alexandru Ioan Cuza. 

Sursa de inspirație: libertatea.ro (articolul "24 ianuarie 1859 – Mica Unire sau Unirea 

Principatelor Române sub Alexandru Ioan Cuza") 

Gheorghe Constantinescu Dominic- clasa a IX-a A 

Prof.coordonator: Turea Gabriela Raluca 

 

LA SIGNIFICATION  DU 24 JANVIER POUR MOI 

 
Certes, tous les Roumains savent ou devraient savoir ce que signifie le jour du 24 janvier, le 

symbolisme de l'événement historique qui s'est produit il y a plus d'un siècle et demi et même ses 

implications sur la formation de l'État Roumain moderne.   

Ainsi, sait-on que l'union de facto de la Moldavie et de la Valachie n'a été réalisée qu'avec la 

double élection d'Alexandru Ioan Cuza les 5 et 24 janvier respectivement, et avec son règne, 

l'union proposée par les puissances européennes en 1856 n'étant que formelle, les principautés 

ayant leurs propres institutions et des capitales différentes.  Les efforts déployés entre 1859 et 

1866, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, pour consolider l'union ont laissé aux générations 

futures un point de départ dans l'accomplissement de la Grande Union de 1918.  

Ayant rappelé l'importance de l'événement, je 

voudrais exprimer mon enthousiasme pour la 

décision des autorités de déclarer le 24 

janvier jour férié.  Cette journée est une 

occasion à ne pas manquer, une occasion de 

se détacher de notre travail et de nos activités 

quotidiennes et de réfléchir sur notre histoire 

et notre identité nationales. 

En conclusion, je lance un appel à tous les 

Roumains : "Réjouissons-nous aujourd'hui, le 

24 janvier, de nous retrouver tous à l'intérieur 

des frontières d'une grande Roumanie, don de 

nos ancêtres pour nous, ceux d'aujourd'hui et 

de demain."  Alors unissons-nous au moins dans nos esprits, car la pandémie ne nous le permet 

plus, et prenons le temps de réfléchir en l'honneur des auteurs de l'Union. 

 

       Stan Petru Teodor, clasa a X-a G 
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CUVINTE ȘI GESTURI 

 

A fi sau a nu fi ? A fi sau a nu fi cetăţean ? A fi sau a nu fi cetăţean european ? Aceasta 

este întrebarea. Sistemul axiologic, valorile sunt datul oricărei 

fiinţe, întru cunoaşterea şi asilimarea unor valori autentice 

precum binele, dreptatea, frumosul, sacrul. „Cunoştinta 

axiologică se mişcă într-un univers bipolar şi într-un circuit 

continuu înăuntrul lui” (T. Vianu, 1982, p.67). 

Educaţia axiologică, atât ca practică pedagogică, cât şi ca aspect socio-cultural,  propune 

mecanisme proprii oricărei zone culturale. Fie că este vorba de educaţie morală, intelectuală, 

interculturală sau tehnică, educaţia axiologică este o necesitate, o exigenţă care trebuie aplicată 

atât în aria formală, cât şi în cea informală, în şcoală şi în familie. 

Practicile educative ale epocii în care trăim în unitate şi 

în diversitate, în acelaşi timp, trebuie să conducă la crearea de 

valoare a cuvântului. Cuvântul adecvat, potrivit situaţiei, 

culturii, momentului este linia valorică a conceptului de 

comunicare, discuţie, interacţiune. 

„Vorba dulce, mult aduce”, iar puterea ei, a ideii, descrie 

o realitate, o preconfigurează, o schiţează, o preformează. În 

viaţa de zi cu zi, acţionăm şi relaţionăm prin cuvinte şi gesturi, parte integrantă a discursului, 

căci, aşa cum afirma Cicero, gestul este un fel de elocinţă a corpului. 

Asemănători, dar diferiţi, unici, dar cu multe puncte comune, reacţionăm sau alegem să 

reacţionăm (sau chiar suntem „programaţi” să o facem) diferit la diverşi stimuli şi emoţii, în 

funcţie de societatea, de cultura căreia aparţinem. 

Gesturile au o importanţă deosebită în viaţa de zi cu zi, ele diferind de la un popor la altul. 

În marea familie europeană, gestica este o artă care ne pune în faţa unei realităţi contrastante: ceea 

ce pentru unii cetăţeni europeni este normal şi natural (chiar inconştient), pentru alţii poate părea 

absurd, bizar (chiar scandalos). Şi totuşi, toate se întamplă sub marea umbrelă a Europei! 

Psihologul Peter Collet realizează un studiu de caz la nivelul Europei al modului în care 

utilizăm gestica, mimica, comunicarea non-verbală. Astfel, în a sa Carte a gesturilor, Collet, prin 

intermediul psihologiei şi al istoriei civilizaţiei, ne trimite în lume să descoperim valenţele, 

sunetele şi semnificaţiile lor. Că-i vorba de miros, punctualitate sau cum ne comportăm la volan, 
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descoperim când şi cum pot aceste elemente să ne diferenţieze, revelându-ne astfel şi elemente de 

antropologie socială şi culturală care sunt definitorii fiecărui popor. 

Autentificarea după gesturi şi cuvinte este emblematică şi trebuie să dea întâietate 

toleranţei, libertăţii de exprimare, solidarităţii, păcii, prosperităţii, egalităţii, valori sine qua non 

ale unui mod de viaţă sănătos şi sigur. 

Jonathan Scheele, şeful delegaţiei Comisiei europene, vorbea la 

conferinţa AIESEC (iniţial din franceză Association internationale des 

étudiants en sciences économiques et commerciales, în prezent nume 

propriu), în 27 aprilie 2005 despre decalogul Uniunii Europene, aşa cum s-

ar desprinde dintr-o lectură atentă a Constituţiei Europene. Cele zece linii 

directive se constituie în răspunsul la întrebarea Ce înseamna a fi 

european?,  ce înseamnă să fim cetăţeni ai marii familii europene: 

1. Să fim cu adevărat democraţi şi să respectăm drepturile omului şi legea mai presus de 

toate. 

2. Să respectăm şi să folosim cele 4 libertăţi de circulaţie (pentru bunuri, servicii, capital, 

forţă de muncă). 

3. Să fim solidari cu alţi oameni, din alte regiuni sau din alte state. 

4. Să respectăm mediul în care trăim şi să ne asigurăm că lăsăm o planetă curată 

generaţiilor viitoare. 

5. Să respingem naţionalismul şi să respectăm identitatea multiplă a cetăţenilor: 

regională, naţională, continentală, planetară. 

6. Să încurajăm descentralizarea la mai multe niveluri şi să ne implicăm la nivelul nostru. 

7. Să sprijinim societatea pluralistă multiculturală, să învăţăm de la alţii. 

8. Să cooperăm cu alţii, spre binele tuturor. 

9. Să nu ameninţăm şi să nu folosim forţa împotriva altora pentru o cauză nedreaptă. 

10. Să fim deschişi,  să-i acceptăm şi să-i integrăm pe ceilalţi care aderă la cele de mai 

sus. 

Alte cuvinte ar fi de prisos acum, aşa că, ceea ce avem de făcut este doar să rezonăm cu 

toţii la următoarele cuvinte: să fim cetăţeni, să fim oameni şi să împărtăşim cu toţii valori şi 

principii definitorii! 

“Ştiti cine sunt eu? Sunt cetăţean european şi am 

drepturi”, este acel mesaj dintr-un slogan televizat la care 

am schiţat cu toţii un zâmbet (amar sau nu) măcar o dată. 
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Prin intermediul lui am aflat că putem returna produsele defecte sau că putem schimba un produs 

care nu ne place. Însă ştim care ne sunt drepturile de cetăţeni europeni? De la dreptul la libera 

circulaţie în celelalte state membre ale Uniunii,  la dreptul la vot şi dreptul de a candida la 

alegerile pentru Parlamentul European şi la alegerile locale în statul de rezidenţă, până la dreptul 

de a beneficia pe teritoriul unui stat terţ de protecţie consulară din partea autorităţilor diplomatice 

ale unui alt stat membru, în cazul în care statul din care provine nu are reprezentanţă diplomatică 

sau consulară în statul terţ respectiv şi la dreptul de petiţie în faţa Parlamentului European şi 

dreptul de a apela la Mediatorul european (European Ombudsman), acestea sunt drepturile 

fundamentale ale tuturor cetăţenilor. 

„Şi în faţa ta frumoasă, 

O să ţie o oglindă…” (Mihai Eminescu) 

Cunoaşterea, comunicarea prin gest şi cuvânt, cu noi înşine şi cu ceilalţi, sunt 

instrumentele pe care trebuie le mânuim cu artă şi încredere pentru o fiinţare valoroasă şi plină de 

sens. 

 

Bibliografie si sitografie: 

• Collet, Peter, Cartea gesturilor europene, 

Editura Trei, Bucuresti, 2003; 

• Vianu, Tudor, Studii de filosofia valorii, 

Editura Eminescu, 1982; 

• www.constantincucos.ro - Educația 

axiologică – țintă și principiu al formarii; 

• http://istorie.ucdc.ro - Ce înseamnă să fii 

European?  

• https://europa.eu/ 

 

 

Prof. Elena-Adelina Venete 

• Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” Municipiul Ploieşti 

 

 

 

 

http://www.constantincucos.ro/
http://istorie.ucdc.ro/
https://europa.eu/
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PROFESORUL REFLEXIV 
 

1_Teme de reflecție descriptivă  

Pentru profesorul de azi - profesor al unor elevi de tip homo 

zappiens,  pe care îi pregătește pentru meserii care nu s-au 

inventat încă (!),  

trebuie să înțeleagă conceptul de homo zappiens și  

să se adapteze/up-grade-ze/update-ze permanent! 
 

• Prof. Wim Veen – profesor la Delft University of 

Technology,  

este cel care a dezvoltat conceptul și termenul „Homo Zappiens”. 

http://www.slideshare.net/HansMestrum/homo-zappiens 

Ilustrația alăturată descrie ceea ce el consideră ca fiind o 

schimbare fundamentală de care orice profesor trebuie să țină 

cont. Cercetările sale se concentrează pe noi concepte și strategii 

pentru învățarea susținută prin tehnologie. 

Homo Zappiens este obișnuit să aibă multe fluxuri, capabil să 

țină o serie de conversații online, să se uite la televizor, să asculte 

muzică de fundal și să-și facă tema la mate! Homo Zappiens 

lucrează și învață în colaborare, trăgând exemple din jocuri 

precum World of Warcraft. 
 

2_Teme de reflecție comparativă 

Ce cercetări există în domeniu? Cum văd alții?  

De reflectat la ce și cum spun specialiști în educație, recunoscuți pe plan mondial:    

• Sir Ken Robinson – autor britanic, consilier internațional în domeniul educației 

pentru organisme guvernamentale, pentru organizații non-profit, 

educaționale și artistice, consilier principal al președintelui J. Paul 

Getty Trust. 

Robinson a subliniat că nu putem reuși decât dacă recunoaștem că 

educația este un sistem organic, nu unul mecanic; administrarea cu 

succes a școlii este o chestiune de a crea un climat util, mai degrabă 

decât de „comandă și control”.  

De vizionat și de reflectat: 

Schimbarea paradigmelor educaționale 

https://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_eoducation_paradigms  

 

Școala omoară creativitatea? 

https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_schools_kill_creativity 

pledoarie pentru crearea unui sistem educational care să încurajeze   
creativitatea, nu s-o distrugă. 

 

• Howard Gardner- prof. of Cognition and Education, Harvard 

University, autor al teoriei inteligenţelor multiple  

https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_multiple_intelligences 

 

• Sugata Mitra –Educational 

researcher – autor al mai multor 

experimente educaționale  

 

 

 

       

 

 

 

http://www.slideshare.net/HansMestrum/homo-zappiens
https://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_eoducation_paradigms
https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_schools_kill_creativity
https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_multiple_intelligences
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De vizionat și de reflectat: 

Build a school in the cloud – premiul 2013 TED Prize  

https://www.ted.com/talks/sugata_mitra_build_a_school_in_t he_cloud 

Un experiment care parcă a anticipat școala online de acum, dar din perspectiva unui spațiu 

educațional în care elevii pot explora și învăța unii de la alții. 

 

De reflectat la ce și cum spun oamenii, din România contemporană, oameni care impactează        

sistemul  educațional:  

• Paul Olteanu – fondatorul MindArchitect  și autorul celui mai audiat podcast din România 

http://www.mindarchitect.ro 

MindArchitect.ro este un ecosistem de învățare, dezvoltare personală și profesională, care 

te ajută să te cunoști mai bine și să ai relații mai bune cu tine și cu cei din jur.  

https://neurostiintalaclasa.ro/home 

Neuroșțiința la clasă este un proiect care își propune să ducă aceste conversații despre 

neuroștiință, psihologie, cunoaștere de sine, învățare, memorie, în toate școlile din 

România, gratis. Orice profesor căruia îi place genul acesta de informație își face cont și 

are acces la toate episoadele din podcastul Mind Architect, care sunt peste 40, plus ghiduri 

de tip Manualul profesorului, pentru fiecare episod. 

"Dacă ai avea puterea ca de mâine să se învețe în România după modelul tău, cum ar 

arăta o zi de învățat la școală?" 

https://www.paginadepsihologie.ro/interviurilesimonei-la-nivelul-creierului-daca-nu-

gresesti-nu-inveti-paul-olteanu-fondatorul-mind-

architect/?fbclid=IwAR05kOkpGTLDN14ScgrpuuL898IuFNHUqrXlekmetyemC4Z6NUpM

ke6_Mfs 

 

• Ciprian Dudulea & George Moroianu  

• Educație conectată la realitate https://www.youtube.com/watch?v=ybY1H9zO-Xg 

Dăm vina pe sistemul educational din România – că nu se schimbă…ce se poate face? 

Sunt doi mari actori care ar mai putea face ceva: părinții și profesorii …meseria de 

profesor nu-I un simplu job… 

Statisticile spun că în România, în 2019, peste 65% din absolvenții de facultate 

profesează într-un domeniu care nu are nicio legatură cu facultatea pe care au făcut-o.  

• Pledoarie pentru înțelegerea generației Z/X/Y…. https://youtu.be/Ie4bvw5xdSo 

“Sunt doi adolescenţi care fac bani din jocurile cu împuşcături cărora nu le înţelegi 

rostul, sunt fete care câştigă o căruţă de bani din cauză că atunci când se machiază, se 

filmează.” 

 

3_Teme de reflecție critică 

Reînnnoirea perspectivei pe baza implicațiilor pe care le-a generat problema  inițială, supusă 

reflecției: profesor azi  Contextualizezi efortul didactic, adaptezi/up-grade-zi/update-zi permanent! 

 

Ca profesor de informatică șI TIC, caut  răspunsuri la întrebarea lui Grigore Moisil ! 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Grigore_C._Moisil 

„Aproape toate meseriile pe care cineva le va practica în viitor, de la inginerie la 

muzicologie, de la fizică atomică la turism, de la istorie la medicină, vor folosi 

calculatoarele. Calculatoarele nu merg singure, ca să meargă trebuie să aibă oameni 

pricepuţi să le mânuie. Ca să ai oameni pricepuţi, trebuie să îi înveţi: CE?”  

Grigore C. Moisil, 1973"  

Sanda Craina  

prof. Click_Declic 

https://www.ted.com/talks/sugata_mitra_build_a_school_in_t%20he_cloud
http://www.mindarchitect.ro/
https://neurostiintalaclasa.ro/home
https://www.paginadepsihologie.ro/interviurilesimonei-la-nivelul-creierului-daca-nu-gresesti-nu-inveti-paul-olteanu-fondatorul-mind-architect/?fbclid=IwAR05kOkpGTLDN14ScgrpuuL898IuFNHUqrXlekmetyemC4Z6NUpMke6_Mfs
https://www.paginadepsihologie.ro/interviurilesimonei-la-nivelul-creierului-daca-nu-gresesti-nu-inveti-paul-olteanu-fondatorul-mind-architect/?fbclid=IwAR05kOkpGTLDN14ScgrpuuL898IuFNHUqrXlekmetyemC4Z6NUpMke6_Mfs
https://www.paginadepsihologie.ro/interviurilesimonei-la-nivelul-creierului-daca-nu-gresesti-nu-inveti-paul-olteanu-fondatorul-mind-architect/?fbclid=IwAR05kOkpGTLDN14ScgrpuuL898IuFNHUqrXlekmetyemC4Z6NUpMke6_Mfs
https://www.paginadepsihologie.ro/interviurilesimonei-la-nivelul-creierului-daca-nu-gresesti-nu-inveti-paul-olteanu-fondatorul-mind-architect/?fbclid=IwAR05kOkpGTLDN14ScgrpuuL898IuFNHUqrXlekmetyemC4Z6NUpMke6_Mfs
https://www.youtube.com/watch?v=ybY1H9zO-Xg
https://youtu.be/Ie4bvw5xdSo
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grigore_C._Moisil
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CHIMIA MEDICAMENTELOR... 

 

,,În natură nu poate exista nici haos, nici dezordine, 

trebuie să existe o lege fundamentală care să ţină cont de 

diferenţele şi asemănările existente între elemente.” 

D. I. Mendeleev 

    Chimia reprezintă o ştiinţă a vieţii.  

Studierea ei este importantă şi ne ajută la îmbunătăţirea stării de sănătate dacă ştim să ne alimentăm 

sănătos. Cunoaşterea rolului unor elemente chimice în organismul uman, efectelor asupra sănătăţii şi a surselor de 

procurare, reprezintă o necesitate a fiecărui individ. 

De-a lungul anilor, încă din cel mai vechi timpuri, oamenii au căutat modalităţi prin care să ajungă la 

rezultate mai bune în toate domeniile. Privind planul chimiei, deşi ei nu puteau înţelege ce au realizat, oamenii 

preistorici descoperiseră îmbălsămarea mumiilor, arte ale tămăduirii, iar alchimiştii se iveau cu teorii şi studii noi. 

          Filosoful grec Aristotel încearcă să descopere piatra filosofală sau elixirul vieţii. În secolul XVII se pun bazele 

chimiei experimentale. Galileo Galilei descoperă importanţa experimentului ştiinţific în fizică, iar Robert Boyle duce 

la bun sfârşit teoria acestuia, punând baze în experienţă şi observaţie în domeniul chimiei. Urmează o perioadă 

înfloritoare în chimie, iar mai apoi, la începutul secolului XX, Marie Curie dă fâru liber perioadei chimiei 

contemporane.  

De-a lungul ultimelor secole chimia a schimbat pentru totdeauna modul de viață al 

omenirii. Poate că cele mai mari beneficii le-a adus industria farmaceutică prin descoperirea și 

dezvoltarea analgezigelor, antibioticelor, medicamentelor pentru tratarea afecțiunilor cardiace.  

Chayn laureat al premiului Nobel scria: ”În sânul civilizaţiei moderne aş putea renunţa la 

radio, televiziune, avioane ultrarapide şi chiar la lumina electrică, însă nu şi la medicamente care 

au permis să se învingă epidemiile, diabetul, infecţiile și care au furnizat igienei mijloace de 

acțiune”. 

       Şi mai presus de toate chimia a dat omenirii speranţa în vindecarea unor boli care par fără 

leac, dar cine ştie, în timp vor fi învinse de această ştiinţă ce nu cunoaşte limite. 

Medicamente  revoluȚionare 
        În aproape 100 de ani, medicamentele care au adus cu adevărat ceva nou și au rezistat la proba timpului salvând 

viețile a milioane de oameni sunt destul de puţine: 

            Apărute între 1930 - 1950 

          1936 – sulfamidele ( folosite în tratamentul hipertensiunii, diabetului, glaucomului, obezității, leprei etc). 

          1941 - penicilina (antibacterian) 

          1943 - antibioticele 

          1949 - cortizonul (contra alergiilor, problemelor imunitare, infecțiilor grave, leucemiilor etc.)  

                 Apărute între 1950 - 1970 

          1952 - psihotropele l 1955 - vaccinul antipolio  

          1958 - factor VII (factori de coagulare pentru hemofilici) 

          1960 - pilula contraceptivă 

          1964 - antihipertensivele 

                     Apărute între 1970 - 2000 

          1974 - heparina (prevenirea trombozelor) 

          1977 - ciclosporina (contra respingerii grefelor) 

          1977 - insulina sintetică (tratarea diabetului) 

          1986 - interferon (rezolvarea limfoamelor) 
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          1989 - inhibitor al ulcerului 

          1996 - triterapia SIDA 

Apărute după 2000 

          2000 – descifrarea genomului uman 

          2006 – Rotateq – primul vaccin rotavirus aprobat 

          2007 – sunt obținute celule stem din celule umane 

          Imensa majoritate a medicamentelor nu aduc un "plus" miraculos în raport cu tratamentele deja existente,  nu 

schimbă datele esențiale privind modul de abordare a unei boli. Chiar dacă au un nume nou, ele au origine comună 

cu medicamentele cu adevărat revolțtionare, descoperite înainte iar "noutatea" pe care o invocă este legata fie de 

asocierea... inedita a câtorva substanțe deja cunoscute, fie de extinderea efectelor pozitive și asupra altor boli 

(rezultate obținute în urma experimentelor clinice mai îndelungate), fie de modul de administrare (în sensul 

diminuarii dozelor și ritmului de administrare - e cazul antibioticelor). Un exemplu pentru ceea ce înseamnă 

medicament nou sau nu... este banala aspirină, un medicament prestigios ca eficacitate terapeutica, exprimat în 

multe variante și denumiri, dar care au toate la bază acidul acetilsalicilic, adevărata inovație.  

Toate medicamentele au un potențial risc. Medicamentele nu sunt simple produse de larg consum. Chiar și 

cele aparent total inofensive prezintă un risc. Bunăoară, aspirina poate provoca anumitor persoane efecte 

secundare de o gravitate extremă. 

Există însă și alternative naturiste pentru medicamente, iar o parte sunt aici: 
Antiacide - Papaya și multienzime digestive;  

Antibiotice și antihistaminice - Usturoi, vitamina C și supa de pasăre are uimitoare proprietați antibiotice și 

antihistamice. Împotriva infecțiilor de tot felul sunt excelente: vitamina A, acidul pantotenic, acidul folic;  

Antidepresive  - Colina, calciu și magneziu, vitaminele B1, B6, B12, L-triptofan și L- fenilalanina. 

Antidiareice - Morcovi, nicotinamida și lactobacillus acidophilus din iaurt pentru diareile cauzate de antibiotice. 

Antivomitive - Vitaminele B1 și B6 pot atenua greața resimțită dimineața la sculare, sau cauzată de miscare. 

Nicotinamida și vitamina P pot ajuta în tratamentul amețelilor și al stărilor de greață cauzate de afecțiunile 

urechii interne;   

Decongestive - Vitamina A, C, P, usturoiul și potasiul;  

Diuretice - Lucerna si vitamina B6 acționeaza ca diuretice naturale;  

Laxative - Vitaminele C, B1, B2, B6 si B12, potasiu, acidofilus, lucerna, tărâțele, apa.  

Tranchilizante - Colina, vitaminele B1, B6, B12, nicotinamida, calciu, magneziu, mangan, zinc, acid pantotenic, 

inozitol și L-triptofan. 

Medicamentele pot fi și distrugătoare de substanţe nutritive  

Mai mult decât oricând, oamenii se îndoapă cu 

medicamente. Cei mai mulți dintre ei nu-și dau seama că doctoriile - 

fie ele prescrise de către medic sau disponibile fără rețeta - nu oferă 

nimic fără a lua ceva în schimb, cel puțin din punct de vedere 

nutrițional. În marea majoritate a cazurilor, medicamentele inhiba 

absorbția nutrienților, sau afectează capacitatea celulelor de a-i 

utiliza. 

Studii recente au arătat că ingredientele ce intră în 

compoziția medicamentelor utilizate in mod obișnuit pentru răceli, alergii și diverse dureri determină scăderea 

nivelului de vitamina A din sânge. Iar dacă ținem seama că vitamina A protejează și întărește membranele și 

mucoasele ce căptușesc nasul, gâtul și plămânii, atunci realizăm că un deficit al acestei vitamine creează un mediu 

propice pentru dezvoltarea bacteriilor, prelungind boala pe care medicamentul trebuie de fapt să o vindece. 

Aspirina triplează viteza de excreție a vitaminei C. 

Aspirina, medicamentul miraculos la îndemâna oricui, cel mai utilizat ingredient al analgezicelor și 

remediilor împotriva virozelor și sinuzitelor, este de fapt un hoț de vitamina C. Chiar și o cantitate mică de aspirină 

poate tripla viteza de excreție a vitaminei C din organism. De asemenea, riscă să determine apariția unei carențe de 

acid folic și vitamina B, ceea ce duce la anemie și tulburari digestive. Corticosteroizii (cortizonul, prednisonil), 

utlizați în artrite, astm, afecțiuni dermatologice, tulburări oftalmologice și sangvine, duc la scăderea nivelului de 

zinc din organism.  
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Conform unui studiu apărut în Postgraduate Medical Journal, un mare număr de persoane ce iau barbiturice 

suferă de hipocalcemie. Laxativele și antiacidele afecteaza metabolismul calciului și fosforului, iar orice laxativ 

administrat în exces distruge cantități mari de potasiu, vitamina A, E, D și K. Diureticele, prescrise în mod obișnuit 

pentru hipertensivi, și antibioticele scad de asemenea nivelul de potasiu.  

Iată în continuare o listă cu medicamente ce induc carențe vitaminice și vitamine distruse.  

Citiți-o cu atenție înainte de a mai lua vreun medicament!!! 

MEDICAMENTUL                                         VITAMINA DISTRUSA  

Alcool (inclusiv siropurile de tuse si                        Vitaminele A, B1, B2, B15, biotina, colina,     revulsivele ce contin 

alcool).              nicotinamida, acid folic, magneziu  

Clorura de amoniu (expectorante, siropuri                         Vitamina C  

de tuse, decongestive respiratorii).  

Antiacide (Gelusil, Colgast, Gastrobent,                             Vitaminele A ṣi B complex.  

Dicarbocalm, Nicolen etc).  

Anticoagulante (Trombostop, Heparina,                           Vitaminele A ṣi K  

Lasonil) 

Antihistaminice (Clorfenoxamina, Nilfan,                 Vitamina C  

Romergan) 

Aspirina (nu uitați că medicamentele                        Vitaminele A, B complex, C, calciu,              

analgezice și cele utilizate în tratarea                                       potasiu. 

 virozelor conțin aspirină).  

Barbituricele (Fenobarbital, Seconal,                Vitaminele A, C, D ṣi acid folic  

Nembutal si altele).  

Cofeina (prezenta in toate medicamentele                   Vitamina B, inozitol, biotina, zinc,                      

analgezice și energizante)                                                       potasiu,  poate inhiba asimilarea calciului      

                                                                                                și fierului.   

Diuretice (Diuril, Furosemid, Manitol)         Vitaminele B complex, potasiu, zinc și 

magneziu   

Fluoruri                                                                               Vitamina C  

Indometacin                                                                     Vitaminele B1 ṣi C. 

Kanamicina                                                                          Vitaminele K ṣi B12.  

Laxative, lubrefianti (uleiuri minerale,             Vitaminele A, D, E, calciu si fosfor  

ulei de castor, Laxatin, Sintolax)  

Metotraxat (Antifolan, Amethopterin)                             Acid folic.  

Anticonceptionale orale                         Acid folic, vitaminele C, B2, B6, B12, E.  

 (Brevicon, Enovid, Norinyl, Ovral).  

Penicilina (sub toate formele)                            Vitaminele B6, K și nicotinamida.  

Prednison                                                         Vitaminele B6, D, C, zinc și potasiu.  

Sulfonamide cu acțiune sistemică                 Acid folic, vitaminele K și B2.  

 (Biseptol, Neoxazol etc). 

Tetracicline                                                      Vitamina K, calciu, magneziu ṣi fier.  

Tutun                                                               Vitaminele C, B1, acid folic și calciu.  

Este greu de imaginat cum ar fi viaţa noastră fără medicamente!!!  

Vitale pentru tratamentele bolilor cronice, acestea sunt 

necesare ṣi în numeroase probleme de sănătate acute. Indiferent 

pentru ce urmezi terapii medicamentoase, reţine că acestea au efecte 

adverse ṣi că pot face mai mult rău decât bine atunci când nu ţi cont de 

toate aspectele. 

                                             Catedra de chimie 

                                              Prof. Daniela Vasilescu 

                           Prof. Eliza Marin 

                           Laborant, Mihaela  Iancu 
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IMAGINEA TATĂLUI ÎN ROMANELE LUI  STEFAN BAŞTOVOI 

 

               Ştefan Baştovoi este  poet, prozator şi eseist,  fiul Claudiei, absolventă a Institutului de 

Artă din Chişinău, Secţia regie, şi al lui Valentin Baştovoi, absolvent al Facultăţii de Filozofie, 

Universitatea din Leningrad (actualul Sankt Petersburg), fost profesor de logică formală la 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău.  

             La puţin timp după naşterea viitorului scriitor, familia se transferă în cătunul Oricova din 

raionul Călăraşi, unde tatăl devine mai întâi pădurar, apoi propagandist al ateismului ştiinţific la 

Secţia raională de cultură. În copilărie Ştefan Baştovoi este pasionat de sport, muzică şi pictură. 

După absolvirea Şcolii de Arte Plastice pentru copii din Călăraşi (1991) urmează Liceul de Artă 

„Octav Băncilă” din Iaşi, Secţia pictură monumentală (1996-1998), studiază la Facultatea de 

Filozofie a Universităţii de Vest din Timişoara (1996-1998), după care se retrage la Mănăstirea 

Noul-Neamţ din Basarabia, în 1999 călugărindu-se şi primind numele Savatie, fiind hirotonisit 

ierodiacon în 2000 şi ieromonah în 2002. Este absolvent al Academiei Teologice din Kiev. 

Redactor, principal-ieromonah al publicaţiei „Opinii şi credinţe”. A predat iconografia la 

Seminarul Teologic din Chişinău. Un timp a fost consilier cultural al Arhiepiscopiei Tomisului, 

unde a fost ridicat în rangul de protosinghel (egumen). În 2005 a făcut parte din Comisia pentru 

validarea textelor liturgice de pe lângă Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, unde a contribuit la 

scrierea slujbelor pentru doi sfinţi români: Grigore dascălul şi Gheorghe de la Mănăstirea Cernica. 

Susţine mai multe conferinţe şi seri duhovniceşti în România, cu preponderenţă adresate tinerilor. 

Publică în „Caiete botoşănene”, „Basarabia”, „Dacia literară”, „Sympozion”, „Vatra”, „Timpul” 

(Iaşi). Deţine Premiul Uniunii Scriitorilor (1996, 2008). 

                 Aşa cum se poate observa din scurta incursiune biografică, Baştovoi este o 

personalitate complexă, contradictorie, care a avut ceva de spus înainte de convertire şi care 

continuă să spună şi în prezent. Ceea ce ne-a determinat să încercăm o schiţare a figurii sale 

complexe este tocmai viaţa sa care stă sub semnul excepţionalului. Articolul de faţă a urmărit 

,,păcatelor tinereţilor” lui Savatie Baştovoi, putând afirma că, accesând amintirile sale despre 

copilărie, familie şi anii formării (liceul în mod special, ulterior faculatea), am descoperit o reţea 

complexă de evenimente, întâmplări neobişnuite care au configurat personalitatea copilului şi 

adolescentului Ştefan. În primul rând, relaţia cu tatăl este aceea care îi influenţează profund 

devenirea. El însuşi filozof, susţinător înfocat al ateismului ştiinţific, Valentin Sepanovici va fi un 
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model pentru copil, câştigându-şi respectul şi admiraţia pentru demnitatea sa, pentru libertatea şi 

curajul cu care îşi impunea punctul de vedere.  

           Amintirile sale din copilărie şi adolescenţă stau sub semnul descifrării unei ,,monografii” a 

înstrăinării de Dumnezeu, în care partitura cea mai importantă o deţine tatăl său. Ştefan Baştovoi 

este ,,Fiul lui Valentin Sepanovici”, un propagandist de ateism ştiinţific, dar care avea Biblie, o 

Biblie de buzunar de la 1914, ,,obţinută în chip viclean” de la o baptistă (2012: 10). Copilul citeşte 

Biblia, nu din considerente religioase, spune el, ci având o evlavie pentu tot ce era vechi. De 

altfel, nici această afirmaţie nu ni se pare întâmplătoare. Să ai o evlavie înnăscută pentru tot ce e 

vechi înseamnă aşa cum evidenţiază Andrei Pleşu în Despre frumuseţea uitată a vieţii înseamnă 

să ai vocaţia preţiosului, a înţelepciunii, a experienţei şi a prestigiului. (2011: 90-91).  Câteva 

femei bătrâne din sat, cărora Ştefan le recita din Bibie, chiar i-au profeţit preoţia. ,,Popă îmi lipsea 

mie să mă fac! Ce prostii vorbeau, nu ştiau ce spun! Cum să mă fac eu unul din burduhoşii aceia 

care umblă numai pe la casele femeilor şi le iau curcanii şi cucoşii cei mai mari?” Monologul 

interior dezvăluie cu sinceritate unghiul din care privea atunci copilul haina preoţiei, pe care o 

asocia cu unele practici lamentabile specifice acestei tagme: ,,Cum să mă fac eu unul din 

burduhoşii aceia care umblă numai pe la casele femeilor şi le iau curcanii şi cucoşii cei mari?” 

(2012: 14). 

           Baştovoi, adultul, a căutat sursele multiple ale sistemului filozofic al tatălui. Se pare că el a 

fost victima unui habitus ideologic, anume cel comunist. El explică impactul societăţii comuniste 

în rândul tinerilor de la ţară, dornici de emancipare socială. Monopolul culturii îl deţinea 

burghezia şi sistemul religios. Or comunismul exact aceasta propovăduia: echitatea socială, 

biruinţa proletariatului asupra celor bogaţi, emanciparea şi libertatea spiritului. ,,Cultul 

emancipării, în sens iluministo-comunist, era cu atât mai puternic la tata cu cât bunica nu ştia 

carte, dovadă că până la comunism oamnenii erau mai proşti şi mai săraci, mai exact nu ştiau să 

citească şi mureau de foame. Emanciparea presupunea mai întâi ruperea de religie. (...) Tata 

chiar a văzut în comunism o salvare. El nu a stiut niciodată de milioanele de morţi săvârşite de 

comunişti sau poate nu a dorit să ştie. (...) Îşi amintea cadavrele de sub garduri pe care le secera 

foamea, dar se pare că nu a admis niciodată că foametea a fost opera sinistră a lui Stalin. Ca şi 

în manualele comuniste de istorie, foametea era pusă pe seama secetei” (2012: 64 - 65). Aşadar, 

tatăl său avea vocaţia salvatorului, dar contextul socio-cultural l-a transformat într-o victimă a 

doctrinei comuniste care urmărea atât ,,un proiect de construcţie societală (societatea fără clase), 

cât şi unul de pedagogie socială (crearea omului nou)” (Lungu, 2012: 18). 

           Spuneam că imaginea tatălui este simbolică. Tatăl - ca simbol se dezvăluie prin câteva 

scene de tip ,,reveţie”. Tatăl este ,,filozoful”. Este o proreclă dată de oamenii din sat. Deşi era cel 
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mai deştept om din sat, era neîţeles de oameni, căci umbla desculţ şi trăia într-o casă neterminată. 

Valentin Stepanovici este amendat pentru ,,excesul” său. Tot ce facea trăda un exces care nu este 

deloc pe gustul omului de rând, ,,realist” – dacă am vorbi în termenii unor tipologii literare. Se 

pare că Valentin Stepanovici era un romantic, un paria asumat, un nonconformist care se delecta 

cu şocul pe care-l producea în relaţiile cu ceilalţi. O scenă semnificativă este aceea a confruntării 

cu ,,popa roşu”. La una dintre înmormântările din sat, a apărut un popă roşcat care şi-a arătat 

indignarea faţă de faptul că Valentin Stepanovici fuma în cimitir. Reacţia tatălui este de revoltă 

sfidătoare: ,, - Ştiu, părinte, că nu e frumos să fumezi în cimitir şi recunosc că n-am făcut bine. Îmi 

cer iertare. Dar eu mai ştiu şi alte lucruri în afară de asta, spre deosebire de tine, care eşti un 

tâmpit.” (2012: 35). Pentru noi, confruntarea cu autoritatea bisericească, fie ea una mai puţin 

autentică, este semnul unei răzvrătiri, al unui hybris, al unui ego hipertrofiat. Nu întâmplătoare 

este ,,căderea” tatălui şi distrugerea relaţiei cu mama şi cu fiul. O întrăinare profundă de sine 

pecetluieşte fiinţa lui Valentin Stepanovici şi relevantă în acest sens este povestea din capitolul 

Noe. Tatăl picat în dizgraţie începe să bea mult şi să-şi bată nevasta. Copilul trăieşte teama că cei 

de la şcoală ar putea afla despre cât de ciudată este familia lui. Dar într-o noapte tatăl nu mai 

ajunge acasă, căci adormise beat în livadă, iar sătenii au venit să le spună să-l ia de acolo. Scena 

întâlnirii cu tatăl care ,,a rătăcit drumul” este tulburătoare: ,,Într-adevăr, zăcea la marginea 

drumului, murdar şi cu cămaşa ruptă, dar nu dormea. Vorbea singur, scotea nişte cuvinte fără 

noimă, de parca ar fi chemat pe cineva, dar totodată parcă şi glumea. În jur se adunaseră câţiva 

copii şi nişte femei care se distrau pe seama lui. (...) Când m-a văzut, s-a zbătut să se ridice, dar a 

căzut. A zâmbit neputincios şi ochii i s-au umplut de lacrimi. A zis: ,,Puiul tatii, ai venit după 

tata”. M-am apropiat şi am încercat să-l ridic pe umărul meu firav, ascunzându-mi faţa, ca să nu 

vadă că plâng. Era greu şi se ruşina. (...) Mă gândeam că tatăl meu ar fi Noe despre care am citit 

în Biblie. Voiam să-l acopăr, ca şi fiul cel bun, vioam să-l apăr de oamenii aceia, de privirile lor 

triumfătoare, că l-au văzut pe tatăl meu căzut. Nu, tatăl meu nu era căzut. Tatăl meu nu cade 

niciodată” (2012: 45-46). 

          Ne oprim asupra imaginii simbolice acestui tată-Noe. Este de o fineţe spirituală care se pare 

că îl carcaterizează întru totul pe Savtie Baştovoi. Noe este omul lui Dumnezeu. El, împreună cu 

soţia lui, şi-a apărat cei trei fii – Sem, Ham şi Iafet – de influenţele unei lumi decăzute, învăţându-

i adevărul lui Iehova. Valentin Stepanovici, prin puterea sa sufletească, prin intransigenţa faţă de 

orice injustiţie socială, prin demnitatea cu care îşi susţinea opiniile, chiar împotriva abuzurilor 

sistemului (,,Avea probleme cu cei de la raion. Se pare că le spusese că sunt proşti şi că fură de la 

oameni. Că sunt nişte îngâmfaţi fără carte şi râturi-tâmpite. Aşa îi numea el pe directorii de 

colhoz şi pe şefii de profsoiuzuri”, 2012: 43), trasează adevărate coordonate morale şi sprituale 
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fiului. El ne apare ca un adevărat personaj existenţialist care constată absurditatea lumii în care 

trăieşte, dar se ridică deasupra ei prin faptul că o denunţă, astfel dobândind libertatea de a fi cine 

este, afirmându-şi individulaitatea. Nu întâmplător, fiul are un comportament similar în şcoala din 

România. Băiatul nu se străduieşte să fie asimilat, să se integreze sau măcar să aprecieze şcoala de 

arte. Marea achiziţie a liceului este bunul prieten Mihailov şi profesoara de română care a venit în 

clasa a X-a. Femeia îi recunoaşte geniul şi sub oblăduirea ei, adolescentul îi va descoperi pe marii 

poeţi români, dar şi pe marii filozofi, dintre care Nietzsche este cel preferat. De fapt, această 

perioadă sta sub semnul ,,supraomului”, aşa cum el însuşi se autoproclama: ,,Imaginaţi-vă ce 

poate să iasă dintr-un adolescent artist, crescut de propaganda ateistă sovietică, atunci când îi 

descoperă pe Nietzsche şi pe Freud! Ce altceva decât un supraom? Şi tot ce scriam în acea 

perioadă era, bineînţeles sub semnul acestor demoni cu înfăţişare umană care au făcut în cultură 

ceea ce au făcut Marx şi Lenin în politică” (2012: 93). Să zicem că acum, în această etapă, Ştefan 

Baştovoi îşi ,,împlineşte”, metaforic vorbind, tatăl. Sau  - este chiar tatăl – aceeaşi superioritate a 

omul conştient de valoarea sa, acelaşi hybris, acelaşi zbucium al condiţei unicităţii, al răzvrătitului 

în căutarea adevărului. Este într-o etapă a luptei contrariilor, a separării negrului de alb, despre 

care vorbeau alchimiştii. Este o etapă când Ştefan, într-o profundă criză de identitate, îşi trăieşte 

punctul maxim al orgoliului, al libertăţii fiinţei dezbărată de orice limită impusă de transcendenţă. 

Este o vreme când el este ,,pe cont propriu”, când crede că are de spus ceva lumii.  

          Odată cu căderea Imperiului, se zdruncină şi imperiul supraomului: ,,Nu doream să cred că 

Uniunea Sovietică a fost învinsă. Simţeam că înfrângerea ei e şi a mea. Văzusem din tren 

monumentul de bronz al lui Lenin trântit în grămada de fier vechi de la marginea oraşului. Da, 

nici el n-a fost veşnic.” (2012: 105). Acest Lenin mort destabilizează viaţa adolescentului care îşi 

mărturiseşte confuzia şi lipsa oricărui sens în viaţă. Acum renunţă la pictat şi se dedică poeziei. 

Citeşte cu aviditate tot, de la grecii antici şi până la lumea postmodernă, o atenţie specială 

acordând romantismului, simbolismului, expresionismului, suprarealismului. Întâlnirea lui cu 

Dumnezeu are loc sub aceste auspicii literare. Ea se concretizează într-o evadare bahică, precum 

evada, odinioară, tatăl. Era finalul anului şcolar şi împreună cu colegii merge pe deal la Bucium să 

se distreze. Sub influenţele literaturii simboliste şi curios de magia narcoticelor care te poartă în 

imperiul iraţionalului, pune la cale o experienţă prin care să pătrundă în sferele ascunse ale  

sufletului, gâandindu-se că beţia este un fel de preludiu al morţii şi aşa va putea afla mai mult 

despre ea. De altfel, ,,în ultima vreme gândul morţii mă chinuia atât de mult, încât simţeam că 

numai o întâlnire faţă în faţă cu moartea m-ar putea izbăvi. Pentru că nu mai răbdam să fiu 

tiranizat de ea, am hotărât să-i fac o provocare morţii.” (2012: 197-108). Întâlnirea cu faţa lui 

Hristos se petrece într-o astfel de moarte indusă. A fost declarat mort de unul dintre prietenii 
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speriaţi. Descrierea experienţei se face cu o acurateţe greu de înţeles pentru cineva care nu a trăit o 

beţie de asemenea dimensiune. Adolescentul a avut revelaţia desprinderii sufleteşti (,,îmi simţeam 

pieptul desfăcându-se ca al unei oi tăiate. O durere imposibil de suportat mă smulsese parcă din 

mine însumi cu vene cu tot şi cu sânge cu tot. Mă ducea undeva în văzduh şi eu nu mă puteam 

împotrivi” p. 114. Hristos i-a apărut ca un Om de lumină, cu părul lung şi îmbrăcat în haină albă 

cu mâneci lungi. Blândeţea chipului Său l-a cucerit şi l-a transformat. A fost momentul cînd a 

descoperit viaţa şi dorinţa de a trăi, pentru a împărtăşi adevărul şi celorlalţi.  

            După revelaţia existenţei lui Hristos şi după îmbrăţişarea vieţii monahale, relaţia cu tatăl s-

a suspendat. Vreme de şapte ani nu şi-au vorbit. Tatăl nu accepta ideea că fiul său, un mare 

filosof, a ajuns o marionetă a popilor. Cu toate că se mândrea cu fiul său, dăruind cărţi scrise de el 

şi altora, nu făcea nimic pentru a recupera relaţia cu acesta. Chiar el a tradus cartea Între Freud şi 

Hristos în rusă şi pe manuscris erau notate comentariile tatălui. Se pare că prin intermediul 

cărţilor, acesta comunica cu fiul in absentia. O conversaţie profundă nu era însă posibilă, din 

cauză că tatălui îi lipsea cu desăvârşire contemplaţia. Moartea lui Valentin Stepanovici îi va 

reconcilia pe cei doi. Lângă tatăl mort, Ştefan Baştovoi moare a doua oară: ,,Chiar murise. Iar eu 

eram la fel de mort ca el. Am căzut în genunchi şi i-am sărutat mâna mare, rece. Apoi mi-am lipit 

fruntea de dosul palmei şi i-am zis: ,,Iartă-mă. Sunt sânge din sângele tău şi os din osul tău. Atât 

mi-a venit să spun şi mi-am dat seama că această mărturisire biblică mi-a descoperit în acel 

moment taina vieţii şi a dragostei. Era pentru prima oară când am fost sigur că tata mă aude şi 

mă înţelege. Niciodată nu a mai fost atâta certitudine între noi doi.” (p.176). 

            A-şi cere iertare tatălui înseamnă ,,a se întoarce acasă”, asemeni fiului risipitor care şi-a 

venit în fire şi şi-a adus aminte că are un tatăl care, poate, îl va ierta, dacă îi va cere. Da, pare 

ciudat să invocăm acest pasaj biblic în contextul în care, din punct de vedere duhovnicesc, 

Baştovoi era ,,întors”, ,,recuperat”. Dar această recuperare şi împăcare se realizase doar pe 

verticala fiinţei, în relaţie cu Tatăl, cu divinitatea. Vindecarea totala, reabilitarea trebuia să se 

realizeze şi pe orizontală cu tatăl din carnea şi oasele lui. Dovada totală a acestei reabilitări a 

relaţiei este experienţa onirică în care Valentin Stepanovici îşi vizitează fiul, ,,doar atunci când i 

se dă voie” (p.179). Smerenia fiului a mântuit tatăl, aşa că acum avem imaginea unui om demn, 

senin, calm, care a ajuns într- un loc unde e bine şi care, finalmente, şi- înţeles fiul: ,,Dar spune, 

măcar acum m-ai înţeles?” ,,Da. Te-am înţeles”, a răspuns tata şi visul s-a terminat” (p. 180). 

             Este absolut evident roul covârşitor pe care omul Valentin Stepanovici l-a avut în evoluţia 

omului Savatie Baştovoi. Mai intai, Ştefan este căutătorul adevărului, cel însetat după revelaţia 

divină, dar prins într-o cauzalitate spirituală, victimă a unei educaţii ateiste, având ca model un 

tată bun, demn, dar el înşuşi captiv unui sistem ideologic, cultural şi social, totuşi afirmându-şi 
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identitatea şi dorindu-şi libertatea. Ulterior este Savatie, fiul întors al unui tată întors, cel care 

descoperă viaţa, cel care înţelege că moartea nu există şi nu mai are nicio putere asupra celor 

răscumpăraţi, cel care va reface echilibrul tatălui şi amândoi vor ajunge să contruiască împreună o 

arcă a lui Noe. 
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LUMEA LUI CARAGIALE 

 
 Abia ce se luminase de ziuă și Meșterul Doru s-a trezit pregătit pentru o nouă zi în care 

urma să-i pregătească fiului său recuzita pentru un nou an școlar.  

Doru se ridică din pat (Scârrrr):  

-Haide, Mișule, hai sus!  

-Încă puțin...(Mormăi Mișu) 

-Trezirea, am spus! (O palmă zdravănă îl lovi pe Mișu peste ceafă) 

-Gata, mă trezesc... Ce facem astăzi?  

-Mergem la magazinul din centrul orașului să îți pregătești de îmbrăcat pentru la școală! Nu vreau 

să te sfiești cu privire la prețurile hainelor, ,,gălbiori” a făcut tata destui.  

Zis și făcut! Cei doi s-au îmbrăcat și de îndată au pornit la drum. 

Afară era timp de ploaie, înnorat și frunzele îmbrățișau pământul umed tot mai repede. 

Pe lângă fiecare restaurant mirosea a cafea și scorțișoară, căci era dimineață și oamenii voiau a 

începe ziua cu un remediu împotriva somnului. 

Traficul era aglomerat numai de părinți si copii, semn ce vestește inaugurarea unui nou an școlar.  

-Am ajuns, am ajuns! ( mașina se opri) 

Cei doi intrară pe ușa magazinului, unde parcă era o adevărată lume a hainelor. Toate fețele 

inocente ale prichindeilor vesteau bucuria acestora pentru ziua cea mare.  

Mișu începe să se plimbe printre raioanele cu bluze si cămăși, toate prețurile începeau de la 200 

de lei. Acesta se mută pe raionul blugilor,toate perechile de blugi costau minim 250 de lei. Fără 

nicio speranță privește către partea destinată gecilor si jachetelor, fiecare tip de geacă valora 

minim 350 de lei, iar acelea nu erau tocmai potrivite pentru un băiețaș de 12 ani. 

(Meșterul Doru vine spre fiul său):  

-Ia spune-mi, fiule, ce ți-ai ales ?  

-Toate prețurile sunt exagerate, tată... Nu vrei să căutăm alt magazin de haine?  

-Nu, nicidecum! Toate hainele de aici sunt de la firme renumite, doar oamenii de seamă se 

îmbracă de aici. Astfel,cum să te las să porți toate ieftinăturile? Bani sunt destui, stai fără grijă! 

Toate fiind spuse, Mișu începe a-și umple coșul 

de cumpărături cu toate tipurile de haine, 

începând de la bluză până la încălțămintea de 

ultim model.  
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Extenuat din cauza căutării intense de vestimentație, Mișu își aduce aminte de un amănunt foarte 

important:  

-Tată, domna dirigintă ne-a spus să ne cumpărăm ghiozdane cu trei compartimente! Vom avea 

multe cărți anul acesta...  

-Spune-mi, fiule, care dintre ele îți place cel mai mult?  

-Sincer să fiu,cel din mijloc: e cu Tom si Jerry! 

-Eee, comedie! Ce-ți trebuie, dragă, Tom si Jerry? Nu avem noi motanul nostru acasa, șiiii (râzând 

ironic) o grămadă de șoareci în pod?  

-Mie ăsta-mi place mult, nu vreau altul!!! 

-Glumeam, băiatul tatei, pe acesta îl cumpărăm.  

 Cei doi merg spre casa de marcat,coșul doldora....iar în buzunarul tatei bătea puțin vântul.  

Spre seară cei doi ajung acasă, Mișu probează toate hainele, fiind foarte fericit, si îi mulțumește 

tatălui său pentru efortul depus.  

Ziua cea mare vine, cei doi se trezesc devreme ca de obicei, pentru pregătirea școlarului pentru 

ziua imporantă.  

-Vai, dar ce frumos ești! ( afirmă Meșterul Doru) Vei atrage privirile tuturor astăzi.  

-Multumsc, tata! Mă grăbesc!  

-Mergi la școală, scumpu’ tatii! Dar stai o secundă, temele ți le-ai făcut ?  

-Ha- ha! (exclamând neinteresat), temele nu-s de mine!  

Și pleacă mândru spre școală, fericit pentru propria imagine, fără să acorde importanță școlii și 

temelor. 

  

Olteanu Ana-Maria, Clasa a XI-a E 
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,,De Crăciun, nu contează cât de mic sau mare ești, 

 atâta timp cât vrei, poți face un bine!” 

 

A fost odată un Crăciun fără Moș Crăciun. Cred că vă întrebați, cum s-a putut petrece un 

asemenea lucru? Un Craciun fără Moșul? Cine a mai auzit de asta? 

 Ei bine, acum zece ani, Moș Crăciun s-a supărat foarte tare pe elfii lui. Simțea că 

muncește foarte 

mult și nu este 

apreciat de nimeni. 

Așadar, pe 24 

decembrie și-a 

încărcat sania cu 

loțiuni de soare 

pentru cea mai 

frumoasă vacanță a 

lui de până atunci. 

Sau așa credea el… 

                                                                            Săftoiu Gabriel (clasa a IX-a G) 
 

Înainte să plece, a uitat însă să verifice încă o dată sania și un elf s-a strecurat în ea. 

Ajuns în țările calde, Moșul și-a dat repede jos hainele de iarnă și s-a echipat corespunzător 

locului în care se afla.  

La Polul Nord, elfii erau disperați! Ce să se facă fără Moș Crăciun care trebuia să livreze 

cadourile în toată lumea??? 

 În toată agitația nici măcar nu observaseră că Elmo, elful șef, dispăruse. 

 Şi chiar atunci un telefon sună: 

—Alo, sunt Elmo. 

—Elmo? a răspuns un alt elf. Unde ești, omule? Toata lumea este disperată! Nu avem 

sanie, nu avem reni, Crăciunul bate la ușă și Moșul e plecat. Ajută-ne, Elmo! 

Elmo a stat puțin pe gânduri înainte să răspundă.  

—Eu...sunt cu Moșul. Dar nu vă panicați, am un plan! 

Atunci Elmo se duse la sanie, se urcă în ea, aruncă hainele Moșului și loțiunile de plajă 

și porni spre Polul Nord. Drumul era greu și Elmo devenea din ce în ce mai obosit. Schimbările 

climatice îl afectaseră mai mult decât anticipase, dar era pregătit pentru orice. Crăciunul trebuia să 

vină....cu sau fără Moșul! 

După un drum lung și obositor, Elmo ajunse în sfârșit la Polul Nord. Împreună cu ceilalți 

elfi, încărcară sania cu cadouri și porniră la drum. A doua zi, Elmo, Crăciunița și restul elfilor se 

întâlniră la o ciocolată caldă, fiind foarte fericiți că au reușit să salveze Crăciunul.  

Peste o săptămână își facea  apariția și Moș Crăciun, ars tot de soare și promițând că nu o 

să mai plece vreodată în vacanță de sărbători. 

Vasile Luca Ionuţ (clasa a V-a A) 
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„Obiceiurile de Crăciun nu mor niciodatã, ele doar îşi schimbă forma şi se adaptează 

vremurilor!”                    

Pentru Jupiter, Crăciunul a fost întotdeauna fascinant. Decoraţiunile zburătoare din centrul 

oraşului, dronele care îi vizitau în noaptea de ajun pentru a le cânta cele mai noi colinde pop, 

mâncarea delicioasã 

gătită de roboţelul 

lor de casă, Martha 

şi faimoasa legendă 

a lui Moş Crãciun, 

bătrânelul mereu 

vesel care, ajutat de 

racheta sa spaţialã, 

Rudolph, şi de mici 

elfi roboţi, livra 

cadouri în toatã 

Calea Lactee, erau 

pentru băieţel una 

dintre cele mai mari 

bucurii.  

 

                                                                                   Georgescu Amalia (clasa a IX-a G) 
 

O altă bucurie a sa era cititul. Citea orice poveste pe care o găsea în cărţile tabletă din 

bibliotecă, fie ele science fiction sau istorice. Nu reuşea însă, să găseascã o carte cu pagini de 

hârtie, una pe care şi-o dorea de mult timp. 

Întâmplarea a făcut ca în seara de ajun, un pachet să fie livrat la uşa familiei lui Jupiter. A 

venit ca o surprizã, nu doar pentru copil, dar şi pentru mama sa. Curios să descopere ce se afla 

într-un pachet aşa de mare, a fugit repede la bucatărie să îi cearã Marthei o foarfecã pentru a-l 

deschide. Ajutat de mama lui, reuşi să îi vinã de hac bandei adezive de pe cufărul făcut din carton 

şi rămase uluit de ceea ce găsi în el. Erau cărţi, zeci de cãrţi, dar nu din acelea tabletă, ci cărţi cu 

pagini de hârtie, îngălbenite de trecerea timpului.  

-  Vai, Sfinte Soare, spuse mama, sunt cărţile bunicii!  

Deşi Jupiter nu îşi cunoscuse niciodată străbunica, ştia că a trăit în vremea cărţilor de 

hârtie, a maşinilor care încă nu zburau şi în vremea telefoanelor care trebuiau încãrcate.  
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Analizând cu atenţie 

fiecare carte pe care mama lui o 

scotea din pachet, una i-a atras 

atenţia. Pe copertă era un brad, 

unul verde, ca acela din poze, 

decorat cu luminiţe, avand în 

vârf o stea strălucitoare şi un 

elegant titlu scris cursiv 

„Obiceiuri de Crăciun în lume”, 

de Mara Dobrescu. 

 

                                                                            

                                                                               

Petcu Andreea (clasa a IX-a G) 

 

- Mami, mami! Despre ce e cartea din mâna ta?, a întrebat băiatul. Analizând puţin 

coperta, mama îi rãspunse: 

- Asta, scumpule, este cartea scrisă de bunica mea, străbunica ta, în urma cu 100 de ani. 

Este despre Crăciun, în diferite colţuri ale lumii, din Venezuela până în China. Oh, îmi amintesc şi 

acum când obişnuia să mi-o citească, înainte de culcare! Parcă a trecut o veşnicie... 

- Îmi povesteşti şi mie despre ce este vorba în carte, te rog frumos?, o rugă copilaşul, cu 

ochii plini de speranţă. 

- Desigur, scumpule, dar ce facem cu restul cărţilor? Trebuie să le găsim şi lor un loc în 

casă.  

- După ce îmi spui despre toate minunile scrise în carte, promit că te voi ajuta să le găseşti 

un loc...ba chiar voi pune câteva pe raftul din camera mea! spuse Jupiter pe un ton convingator. 

Mama lui zâmbi şi îi fãcu semn băieţelului să se aşeze pe canapea.  

- Cartea este destul de groasă, dar eu îţi voi spune câteva obiceiuri pe care le-am găsit 

fascinante. De exemplu în Filipine se obişnuia să se organizeze Festivalul Lanternelor Gigant. Mai 

multe sate participau, cu scopul de a crea cele mai elaborate lanterne pentru acest eveniment.    

În Venezuela, în fiecare Ajun de Crăciun, locuitorii mergeau la biserică                   dis-de-

dimineaţă, dar, din motive cunoscute doar de ei, fãceau acest lucru pe role, iar seara se înfruptau 

cu tamales, mâncarea lor tradiţională. 

Jupiter râse înainte de a se întoarce către mama lui. 

 - Dacă tu crezi că asta este amuzant, atunci nu vei crede ce se întampla în Suedia. În 

fiecare an oamenii construiau o capră uriaşã din paie pe care o aşezau în centrul oraşului până în 

prima zi a noului an. Apoi, îşi aduceau caii şi îi lăsau să mănânce din „capră”.  
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În Islanda, se sãrbătoreau 

13 zile de Crăciun, iar în 

Rusia, Crăciunul era 

sărbãtorit pe data de 7 

ianuarie, iar copiii 

primeau cadouri de la 

faimosul Moş Gerilă de 

Anul Nou.  

În România, 

Crăciunul se sărbătorea 

cu mult fast, fiind o 

sãrbătoare aşteptatã cu 

nerăbdare. A fost şi este 

o ţară plină de tradiţii 

care îmbogăţeau spiritual 

şi înfrumuseţau ultimele zile din an. 

                           Nicolae-Nacu Sara (clasa a XI-a F) 

 

Oraşele erau împodobite cu luminiţe, se organizau târguri de Crãciun şi puteai simţi 

atmosfera sărbătorilor la fiecare pas. 

 - Dar mami, spuse băiatul curios, ce s-a întamplat cu toate aceste tradiţii? Peste tot, 

Crãciunul se sărbătoreşte la fel! Se împodobeşte bradul digital, se primeşte cu colindul dronelor şi 

se serveşte cina, doar atât. Nu există nicio capră, nicio slujbă la biserică, niciun târg şi nicio 

lanternă gigantică.  

 - Toate aceste tradiţii aveau farmecul lor, dar să nu uitam că au trecut 100 de ani. Apar 

tradiţii noi, în fiecare an, dar ele au la bază tradiţiile vechi. Obiceiurile de Crăciun nu mor 

niciodată, doar îşi schimbă forma şi se adaptează vremurilor. Ce ar fi să-ţi dau cartea să o citeşti şi 

să îmi povesteşti tu mai multe despre Crăciunul de acum un deceniu? 

 - Oh, o primesc cu plăcere, mami! spuse baiatul încântat, luând-o din mana mamei şi 

fugind în camera sa.  

 Mama râse, înainte de a striga dupa el: 

 - Şi pe mine cine mă ajută cu restul cărţilor?  

     

Bratosin Melissa, clasa a IX-a G 
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A fost odată, într-un ținut îndepărtat unde magia era pe cale de dispariție, un vrăjitor bătrân. 

Corbin, căci acesta era numele său, era la capătul puterilor. Știa că prin venele sale curge poate 

ultimul strop de magie din acel ținut și nu putea să-și lase darul să piară o dată cu el. Corbin nu era 

lacom, așa că într-o zi, a făcut vraja care urma să-i salveze poporul. Acesta și-a transferat magia și 

cunoștințele într-o carte cu copertă din piele de dragon stacojiu și cusută cu ață de aur. Acea carte 

trebuia pusă într-un loc sigur, departe de mâinile răului, așa că vrăjitorul a ascuns-o într-o ladă cu 

lacăt de argint. Corbin a dus lada în grădină și a îngropat-o la rădăcina unui stejar bătrân. Apoi, el 

s-a gândit ce să facă cu cheia lăzii. Avea mai multe opțiuni, putea s-o îngroape undeva în grădină 

sau putea s-o arunce în râu. Însă niciuna dintre aceste opțiuni nu l-a mulțumit pe mărețul vrăjitor. 

A considerat că acea cheie trebuie luată cu el în mormânt. Și cum putea să facă acest lucru în cel 

mai rapid mod? Înghițind-o. Astfel, fără puterile sale magice, Corbin s-a înecat și a părăsit acel 

ținut, cu tot cu cheie.  

 

      Secole mai târziu, pe acele 

pământuri a fost ridicat Regatul 

Crăciunului, al cărui rege era chiar fiul 

lui Moș Crăciun.  

Regele Elvin și soția sa Isolde, 

crăiasă a iernii, aveau un singur copil, 

un băiat pe nume Ambrose. Ambrose a 

ajuns la vârsta adolescenței, iar părinții 

lui nu știau ce să mai facă. Lui nu-i 

plăcea școala regală, călăria sau orice 

altceva legat regatul tatălui său. Însă cea 

mai mare grijă a părinților săi era faptul 

că lui Ambrose nu-i plăcea Crăciunul. 

Cum puteau să pună la tronul Regatului 

Crăciunului pe cineva care ura Crăciunul? Ambrose, fiind singurul moștenitor al tronului, a fost 

trimis de părinții săi într-o călătorie de 24 de zile, din prima zi a lui Decembrie, până în seara de 

ajun. Acesta trebuia să aducă spiritul Crăciunului în regat, în locul tatălui său, care făcea acest 

lucru an de an. 

      Așa că, în dimineața de 1 Decembrie, Ambrose își ia rămas-bun de la părinții săi. Nu știa 

exact unde trebuie să ajungă, dar își amintea de când era mai mic că tatăl lui pleca mereu înspre 

răsărit și se întorcea acasă dinspre apus. Călare pe armăsarul său sur, tânărul pleacă în călătorie. 

Iese din pădurea ce înconjoară palatul, traversează podul de peste râu și se oprește la Hanul lui 

Vixen, unde îl aștepta Doamna Crăciun, care a auzit de călătoria sa.  

- Intră, dragă Ambrose! Ți-am pregătit rulouri cu scorțișoară și niște ciocolată caldă, ca să 

prinzi putere. îi spune cu căldură femeia.  

- Nu mi-e foame. Am venit să caut harta pe care o folosea tata, am înțeles că mai are niște 

lucruri aici. îi răspunde tânărul țâfnos. 
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- Sunt sus în pod niște saci cu diverse lucruri vechi, vezi poate e acolo, îl sfătuiește 

Doamna Crăciun. 

      Ambrose se urcă repede în podul hanului. Încăperea era mică și plină de praf, iar 

dușumeaua mirosea a lemn umed de brad. Într-un colț se aflau sacii despre care i-a zis Doamna 

Crăciun, dintr-o catifea roșie și fină. Băiatul începe să caute prin saci, dar fără niciun succes. 

Chiar când era pe cale să se dea bătut, vede într-unul dintre saci o bucată de hârtie legată cu o 

fundă. El o deschide și vede pe hârtia îngălbenită ceva ce părea a fi o hartă. Ia acea hartă și pleacă 

în grabă de la han. 

 

      Zilele au trecut, iar Ambrose ajunse 

după un drum lung și obositor la destinația 

finală de pe hartă. Mare i-a fost mirarea când 

a văzut că a ajuns în fața unui stejar mare și 

bătrân. Tânărul era foarte confuz, dar i-a 

venit ideea să se uite pe spatele hărții. Pe 

aceasta scria cu cerneală de culoarea 

smaraldului: „Sapă în locul spre care se 

apleacă ramurile mele și culege-mi roadele 

pentru a găsi ceea ce îți trebuie.” 

       După ce a citit aceste vorbe, Ambrose 

a început să sape la baza stejarului, iar, după 

puține săpături, a găsit o ladă de lemn cu lacăt 

de argint. Apoi, s-a uitat pe crengile 

stejarului, unde era agățată o cheie 

strălucitoare. A deschis cufărul, iar în interior se afla o carte stranie. Pe prima pagină scria mare: 

”Proprietatea lui Corbin”. Ambrose auzise de marele vrăjitor și de legenda cărții sale, dar mereu a 

crezut că e doar o poveste pentru copii. Acesta a deschis-o la o pagină la întâmplare și a început să 

citească cu voce tare incantația de acolo. Cerul s-a întunecat dintr-o dată, iar când băiatul și-a 

terminat vraja, ceva părea schimbat în jurul lui. Ambrose era sigur că a trimis spiritul Crăciunului 

la palat, așa că s-a îndreptat spre casă. 

      Când a trecut pe lângă han, luminile erau stinse, iar coșul nu mai scotea fum. 

I s-a părut ciudat, dar a mers mai departe către palat. Atunci când a ajuns acasă, a fost 

surprins când a văzut că nu mai erau decorațiunile vesele agățate pe afară. Ambrose a intrat grăbit 

în palat, căutându-și părinții. Aceștia erau în sala mare, discutau despre ceva. 

- Mamă, tată, m-am întors, le zise băiatul 

- Unde ai plecat? Te-am căutat toată ziua. îi zice mama sa. 

- Cum adică unde am plecat? Să vă aduc spiritul Crăciunului! îi răspunde Ambrose. 

- Crăciun? Ce prostii spui, copile? îi spune tata furios/ 

- Noi nu celebrăm sărbătoarea aia stupidă. Ambrose, dragă, ce-i cu tine? 

      Ambrose însă plecă în fugă de la palat. Și-a dat seama că a făcut o prostie. Cu vraja lui 

Corbin și-a făcut regatul să urască Crăciunul. Băiatul mai avea o singură speranță, bunicul său, 

Moș Crăciun.  
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      Când ajunge la căsuța Moșului, acesta îl 

aștepta pe fotoliu. Moșul știa ce prostie făcuse nepotul 

său. Acesta l-a sfătuit să caute din nou în cartea lui 

Corbin, poate era o vrajă de dezlegare. În carte era 

într-adevăr o astfel de vrajă, așa că cei doi i-au urmat 

instrucțiunile cu precizie. După ce au terminat vraja, 

totul a revenit la normal, iar spiritul Crăciunului a 

apărut în palat. 

 

      De atunci, Ambrose a început să iubească Crăciunul, deoarece nimic nu mai este la fel fără 

magia acestuia.   

Sandu Bianca, clasa a IX-a G 

 

 

 
 

„Fii recunoscător pentru oricine,  

pentru că fiecare a fost trimis ca un ghid de sus”. 

RUMI 

 
                                                                                                   Georgescu Amalia, clasa a IX-a G 
 

Decembrie aduse frig şi zgribulire. (Şi teze). Era ultima săptămână din primul semestru, iar 

Crăciunul bătea la uşă. Liceenii adunaţi în faţa orfelinatului erau plictisiţi. Şi deranjaţi. Şi critici. 

Câţiva fumau. Unii mai discret, alţii – nonşalant.   

 - Mai stăm mult în frigul ăsta? Că am înghețat ! 
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 Cristi dăduse glas gândurilor celorlalţi. Fesul îi acopera capul, dar el tremura vizibil sub 

armura subţire a gecii. Îşi roti cu un gest nervos inelul simplu din oţel de pe deget. 

 - E toată lumea prezentă? întrebă coordonatoarea. 

 - Lipseşte Daniela. 

 - Păi sigur că miss primadonna lipseşte, bombăni tot Cristi. Fata lu’ tati îşi permite orice. 

Că doar de-aia e parlamentar... 

 - Taci, mă, că poate te-aude careva şi-i spune! 

 - Mi se rupe, veni replica seacă a băiatului. Ştii ceva? Dacă n-apare-n cinci minute, îmi bag 

picioarele şi plec! Era bun un zece, da’-mi iese media oricum. 

 Niciunul n-ar fi făcut voluntariat la orfelinat, dacă n-ar fi fost promisiunea notei respective. 

Tinerii îşi butonau cu sârg telefoanele, postând mesaje pe grupuri de socializare în care-şi vărsau 

oful vieţii lor de rahat despre cum trebuia să-şi sacrifice ei timpul pentru nişte ţânci plângăcioşi... 

 Atenţia fu deturnată când sosi Daniela Spirache, cunoscută şi drept ”fi-sa lu’ Spirache”.  

N-avea nevoie să lase etichetele pe haine, căci brandul zbiera singur preţurile. Celelalte fete o 

salutară cu atâta entuziasm, de 

zici că tocmai primiseră invitaţie 

la vestitul ceai al reginei Angliei. 

 Metalul scoase un sunet de 

protest atunci când Cristi izbi 

poarta grea. Sunetul nu-i acoperi 

înjurătura. Însă fu suficient ca 

grupul să se mobilizeze şi să-l 

urmeze. 

 - E mega depresiv, 

comenta Daniela care făcea un 

filmuleţ video, gata să-l pună pe           

Tik-Tok imediat ce se ivea ocazia. 

E destul de curat, nu zic nu, dar n-

are niciun „vaib” de sărbători, 

dacă-nţelegeţi ce vreau să zic. Şi 

ăia douăj’ de lei de căciulă, strânşi 

la şcoală pentru cadouri, cred că 

sunt mega puţini. Nu că mă laud, da’ eu am dat o sută... Măcar atât să facem noi, cei cu posibilităţi 

pentru muco... ăăăă... copiii ăştia... Eu sunt mega norocoasă că am cardul plin... Înţelegeţi... Mami 

şi tati sunt mereu plecaţi, aşa că de Crăciunul ăsta or să-mi bage  mega bani... Să-mi cumpăr... 

orice-mi doresc...  

 Înghiţi în sec, în timp ce-şi ştergea cu mare grijă genele rimelate. 

 - Ups! Mă scuzaţi, prieteni, cred că praful de-aici mi-a afectat ochii... 

 Blazare... Priviri aruncate la ceas mai mult sau mai puţin discrete... Zgomotul rebeliunii 

adolescentine încetă brusc atunci când văzură copiii.  

 De vârste diferite, cu toţii aveau felurite dizabilităţi. Unii erau în cărucioare cu rotile. Alţii 

purtau ochelari atât de groşi şi cu lentile atât de ciudate, încât păreau că au ochi de broaşte 

gigantice. Câţiva erau orbi. Erau de asemenea şi surdo-muţi. Hainele de pe ei erau nepotrivite ca 
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mărime şi chiar peticite. Cele două grupuri arătau de parcă erau despărţite de un zid invizibil de 

teamă şi neacceptare. Unul din puşti scăpă nuca pe care se chinuia s-o-nvelească în staniol. 

 Cristi avansă şi se aplecă. Aruncă nuca-n aer şi-o prinse şmechereşte. 

 - Ia zi, boss, împachetăm şi noi nişte nuci sau împachetăm nişte nuci? 

 După o privire lungă şi circumspectă, puştiul îi întinse staniolul. Cristi strânse copilul     

într-o îmbrăţişare lungă. 

- Cunoşti regulile, Paraschiv, îi atrase atenţia coordonatoarea. Ţinem bine măştile pe faţă şi 

în niciun caz nu ne-atingem unii pe alţii... 

 - Şi ce-o să faceţi? întrebă Cristi cu ironie. O să-mi daţi amendă pentru o-mbrăţişare? 

Mai mulţi colegi începură să chicotească.  

 Tăcerea fu înlocuită treptat de zarvă; pereţii gri fură acoperiţi cu ornamente construite din 

hârtie creponată colorată. Un brad mic şi strâmb fu decorat cu nuci, mere, mandarine, şi staniol 

auriu şi argintiu. Adolsecenţii îşi făceau selfiuri alături de orfani. Cadourile frumos ambalate fură 

scose din sacul adus de coordonatoare şi împărţite. Nu era instalaţie luminoasă. Dar lumina 

zâmbetelor şi cea din privirile copiilor era mai mult decât suficientă. Ultimul dintre orfelini se-

apropie. Cristi băgă mâna în sac, chiar dacă ştia (ca de altfel toată lumea) că era gol. 

 - Ce-i mai bun – la sfârşit, ca de obicei! zise Cristi cu mândrie în vocea-i uşor tremurândă 

când îi întinse bijuteria. 

 Colegii făcură ochii mari, privirile lor aţintind degetul lui lipsit de inel. Cu toţii ştiau că 

inelul fusese al tatălui său, ultimul cadou primit de la acesta înainte să moară. 

 Au fost cântate colinde de voci la unison. S-a râs. Şi poate că s-a-nţeles că orice mască 

socială e doar un zid care vrea să pitească lumina din suflete, gata oricând să să se reverse. Poate 

că s-a-nţeles că sunt chestii mai presus de egouri, de reguli, de amintiri, sau de diferenţe. Poate că 

s-a-nţeles că oricine trebuie să aibă un Crăciun Fericit! 

Gheorghe Ioana Deborah, clasa a X-a A 
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„Mi-aş dori să închid Spiritul Crăciunului într-un borcan şi să ma bucur de el puţin câte puţin, în 

fiecare lună.” 

 

Crăciunul este cea mai frumoasă sărbătoare a anului. Perioada în sine este minunată pentru 

că este iarnă, iar acest anotimp este de departe magic, este o sărbătoare creştină a Naşterii 

Mântuitorului Iisus Hristos, plină de tradiții şi obiceiuri transmise din generaţie în generaţie pe 

care o aştept cu nerăbdare. 

Când vine iarna şi afară ninge, toată natura îmbracă straiele sclipitoare ale zăpezii, oamenii 

parcă devin mai blânzi, calzi, mărinimoşi, visători şi smeriţi. 

Înaintea Crăciunului, fiecare dintre noi simte emoţii şi bucurii pe care nu le trăim în nicio 

altă perioadă a anului. Ma gândesc cu melancolie şi extaz la primirea colindătorilor,  când ești 

trezit de sunetul cristalin al clopoțeilor şi glasul celor care colindă, la pregătirea dulciurilor  pe 

care cu mare drag le ofer. 

 
                                                       Băcanu Georgiana (clasa a IX-a G) 

 

Pregătirea din timp cu întregi liste de cumpărături, mâncare, cadouri pentru cei dragi, pe 

care le alegem cu atenţie, ţinând cont de dorinţele fiecăruia. 

În această perioadă, familiile se reunesc: părinţi, copii, nepoţi. Se bucură de clipele 

petrecute împreună în jurul mesei, cu credinţa că prin cinstirea cum se cuvine a sărbătorilor, vor 

avea un an mai bogat. Mamele şi bunicuţele pregătesc cele mai gustoase bucate tradiţionale: 

sarmale, cozonaci, friptură, pe lângă multe alte reţete care ne încântă prin miros şi gust. 

Copiii împreună cu taţii lor se ocupă de împodobirea brazilor, care mai de care mai 

frumoşi. 
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Privind la frumosul meu brad de Crăciun, nu pot să nu-mi amintesc cu melancolie cât de 

nerăbdătoare eram, mică fiind, când aşteptam să vină iarna, să ningă, să merg la săniuş, să fac 

oameni de zăpadă, să mă tăvălesc prin zăpadă şi bineînţeles îi aşteptam cu  nerabdare pe nelipsiţii 

Moş Nicolae şi Moş Crăciun. 

 

Le scriam scrisori spunându-le cât de cuminte am fost, cât de mult îi aşteptam şi îi rugam 

de fiecare dată să îmi aducă ceea ce îmi doream, mie şi celor dragi mie şi tuturor celorlalţi copii. 

Adormeam cu gândul la Moş Crăciun, iar dis-de-dimineaţă eram trezită de ciocănitul 

puternic şi glasul Moşului, care nu era altcineva decât tatăl meu, care se costuma şi pe care îl 

adoram. Lângă bradul pe care îl aveam şi în curtea casei, avem o băncuţă pe care Moşul se aşeza 

ostenit cu sacul plin 

de cadouri, cadouri 

pentru toata familia 

(eu, mama, 

verişoarele mele, 

matuşa, unchiul şi 

bunica).  

Aveam ochii 

în lacrimi de emoţie, 

iar Moşul mă lua pe 

picioarele lui şi îmi 

spunea că a primit 

scrisoarea de la 

mine, că e mândru 

de mine, că merit din 

plin cadoul şi să 

rămân acelaşi copil 

bun şi cuminte. Eu 

în schimb îi 

mulţumeam şi îi spuneam câte o poezie sau un cântecel. 

Mă simţeam specială fiindcă Moşul chiar venea la mine acasă şi îmi aducea cadoul dorit. 

Am aflat că Moşul era tatăl meu, când eram deja mai mare, prin clasa a IV-a, când la şcoală toţi 

copiii spuneau că nu există Moş Crăciun, iar mama mi-a confirmat. Am fost de-a dreptul 

dezamagită, pentru că eu îmi doream ca Moşul să existe, am plâns mult, dar părinţii mei m-au 

facut să trec peste această dezamăgire. 

Iubesc şi aştept Crăciunul, pentru că doar atunci pot simţi adevăratele emoţii ale unei 

sarbători creştine. 

Dulgheru Anamaria (clasa a XI-a E) 
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LUMEA LUI CARAGIALE LA 170 DE ANI DE LA NAŞTEREA 

SCRIITORULUI 

Literatura lui I.L.Caragiale cuprinde o diversitate de personaje și de întâmplări comice. 

Pentru a a omagia personalitatea celui mai complex dramaturg al literaturii române, cu ocazia 

împlinirii a 170 de ani de la nașterea scriitorului Ion Luca Caragiale, elevii colegiului au realizat 

creații literare originale ce se aseamănă cu textele marelui clasic al literaturii române prin stilul 

umoristic şi prin protagonişti ce descind parcă din lumea caragialiană. La secțiunea creație 

plastică, elevii colegiului au realizat desene inspirate de personalitatea și opera autorului. 

Profesor Dârmon Eugenia 

 

 
                           Zamfir Andrei-Eduard (clasa a X-a A)                       Vasile Crina (clasa a X-a A) 

 

                               Nucşoreanu Cristina (clasa a X-a A)        Gheorghe Denis (clasa a X-a A) 
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                    Pintescul Mihai (clasa a X-a A)                     Nicolae-Nacu Sara (clasa a XI-a F) 

 

LA ȘCOALĂ 

Ca să accepte să meargă la școală și anul acesta, domnul Strălucescu, un om de afaceri 

respectabil, i-a cumpărat fiului său, Gică, cele mai scumpe haine și rechizite. El dorește ca fiul lui 

să aibă o educație aleasă și, de aceea, profesorii trebuie să știe cu cine au de-a face.  

- Mergi la școală, scumpu’ tatii! zise domnul Strălucescu fiului său. Îți vin hainele ca 

turnate, ptiu, ptiu, ptiu, să nu te deochi!  
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Așa se face că, la orele 8 trecute fix, cu o jumătate de oră înainte de marea deschidere, Gică 

a ajuns în curtea școlii îmbrăcat cu șapcă Tommy, geacă Gucci, pantaloni Armani, ghete Nike și 

ghiozdan Louis Vouiton. 

Gică este un elev foarte sigur pe el, nu că ar învăța excepțional, sau că ar avea o atitudine 

pozitivă față de școală, dar el știe că orice s-ar întâmpla, tatăl lui o să rezolve imediat. Gică nu 

poate să stea locului și, într-un moment de neatenție al tatălui său care vorbea cu un alt părinte, el 

fuge singur în școală și se plimbă pe coridor. După ce urcă la etajul trei al clădirii, acesta deschide 

toate geamurile clasei și scoate capul afară.  

- Nu ar trebui să fii în curtea școlii, micuțule? întrebă o femeie de serviciU care îl văzuse 

pe Gică. 

- Nu e treaba ta, amărâto! răspunse elevul și începu să sară prin clasă.  

 Amărâta continua să curețe prin clasă și să îl supravegheze cu atenție pe băiat.  Băiatul își 

puse geaca de brand în cuier deoarece se încălzise de la atâta zbenguit, și apoi se duse iar la geam.  

- Ai grijă să nu-ți cadă șapca! îl avertiză femeia, dar Gică o ignoră și scoase capul și mai 

mult pe fereastră.  

Când a decis în sfârșit să se întoarcă în curtea școlii, Gică se dădu jos de la geam, dar nu 

observă că șapca cea scumpă, din denim albastru, cu initialele „TH” brodate pe bor, nu se mai afla 

pe capul lui.  

În curtea școlii, domnul Strălucescu era foarte impacientat, dar se calmă de îndată ce își văzu 

splendoarea de copil. 

- Scumpu’ tatii!!!! Credeam că te-am pierdut!!!! Văleeeeeu! Unde ți-e șapca, scumpișor? 

Ce ai pățit? 

 Gică realiză că nu mai avea șapca și începu să zbiere: 

- Nuuuu!! Șapca mea de firmăăăăă!  

- Lasă că-ți cumpără tati alta, scumpete, nu mai plânge!!  

- Una cu mult mai scumpă? întrebă, puțin mai liniștit, băiatul.  

- Muuult mai scumpă, scumpete!  

 Scumpu’ se calmă de tot la auzul promisiunilor tatălui său. Totuși, un vânt rece începu să 

bată cu putere, iar Gică, rămas fără geacă, îngheță.  

- Mi-e frig! Vreau o geacă acum!  

 Dar ... ia geaca de unde nu-i ... geaca Gucci rămăsese în sala de clasă de la etajul al treilea, 

și cine mai știe acum unde să o caute? Ca să-și liniștească odorul, domnul Strălucescu îi dădu 

geaca lui. Dar necazurile nu se terminară... 
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 Directorul școlii apăru și îi rugă pe elevi să vină pe terenul de sport, iar pe însoțitori să 

rămână pe băncile de pe alei. Urma să le vorbească elevilor, cu ocazia deschiderii noului an 

școlar. Directorul se uită la elevii adunați pe terenul de sport și observând pe unul din ei îmbrăcat 

altfel decât ceilalți, i-a cerut acestuia să se retragă pe bănci, lângă însoțitori. În mulțimea de copii 

aranjați în uniforme “ieftine”,  Gică ieșea cu siguranța în evidență. Se vede treaba că directorul nu 

prea     și-a dat seama “cu cine are de-a face”, confundând astfel pe cel mai „grozav” elev al școlii 

cu un însoțitor! 

 Este de la sine înțeles că băiatul tatii a fost foarte dezamăgit de prima lui zi de școală, și că 

domnul Strălucescu s-a dus imediat la director, musai să rezolve problema. 

Ene Claudia (clasa a IX-a G) 

 

SEARA DE BLACKJACK 

 

 Era joi seara. În apartamentul 30, ziua de joi era cel mai așteptat moment al săptămânii, 

pentru că tovarășul Nae organizează săptămânală seară de blackjack. Nae era un bărbat cam cu 20 

de ani mai mare decât mine, trecut de 55 de ani, dar cu spirit de copil. El avea un băiat din prima 

căsătorie, era cam de clasa a noua. 

       De data asta, când ne-am întâlnit pe scara blocului, m-a invitat și pe mine la una dintre 

serile lui exclusiviste. 

      Cam pe la ora 19 am urcat către apartamentul lui, n-am mai fost niciodată în vizită așa că 

nu puteam să vin cu mâna goală. I-am adus o sticlă de gin pe care și eu, la rândul meu, am         

primit-o de la un văr din Scoția. Când am ajuns în fața ușii, n-a mai fost nevoie să ciocăn pentru 

că Nae mă aștepta în tocul ușii. 

      Era îmbrăcat destul de elegant, la cămașă și în niște pantaloni dintr-o stofă de culoarea 

oului de rață. Singurul lucru straniu pe care îl observam era că Nae nu-și tăiase eticheta de la 

pantaloni, dar nu i-am zis nimic. M-a condus în sufragerie, la o masă rotundă de lemn. Pe masă 

erau deja așezate pahare, un pachet de cărți și o scrumieră de cristal. I-am întins stimabilului sticla 

de gin, a privit-o bine și a ridicat o sprânceană când a văzut că e din Scoția. Pesemne, scoțienii fac 

gin bun, eu nu am de unde să știu pentru că nu beau. M-am așezat la masă, lângă un bărbat cam de 

aceeași vârstă cu Nae. I se zicea Cârmaciu, pentru că a fost căpitan de vas în tinerețe. Cârmaciu 

era chel și scund, cu obrajii roșii și cu un cap rotund ca o bilă. 

      - N-ai vrea, musafire, să-ți prezint un pic împrejurimile, până vine și cel de-al patrulea 

jucător? mi-a zis tovarășul Nae. 
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      - Sigur! îi spun eu. 

     Astfel fiind spuse, Nae mă ia în turul casei sale, cu aer ArtDeco al anilor 20 și adaptat la 

apartamentul său din Cotroceni. Mi-a arătat colecția sa de pachete de cărți de joc, tablourile pe 

care le-a obținut la licitații în Vienna și tot așa. Nae era mare fan al luxului și opulenței, când vine 

vorba de interiorul unei case. Când m-am apropiat mai mult de unul dintre tablouri, am observat 

că pe el era lipită o etichetă cu prețul cu care l-a cumpărat. Toată casa lui Nae era plină de tot felul 

de etichete cu prețuri ce nu justificau valoarea obiectelor. Atunci am realizat care era pasiunea lui 

Nae, să se dea mare.  

     Cam după un sfert de ceas, Mitrică, băiatul lui Nae, se întoarce de la școală. Taică-său se 

duce repede la el și-l sărută pe frunte.  

     - Cum a fost azi la școală, scumpu’ tatii? 

     - Oribil! Profesoara aia de română mi-a pus 4 că n-am avut tema! I-am explicat că am fost 

bolnav, dar nu m-a crezut! 

     - Să vezi ce-i zic la ședință! Colegii tăi ce-au zis de hainele tale noi? 

     -  Erau invidioși, le-a picat fața când le-am arătat eticheta.  

      Ce era să zic, așa tată, așa fiu. 

     Cât timp noi ne-am plimbat prin apartament, a venit și cel de-al patrulea jucător, Titu. Titu 

era un om înalt și slab, mai bătrân decât ceilalți doi. Titu nu era singur, stătea la braț cu o doamnă 

roșcată care avea părul făcut permanent, bijuterii numeroase la gât și pe degete,  mirosea a pisici și 

parfum de nișă. 

     - Sărut-mâinile, doamna Grațiela. i se adresează Nae și dă să-i ia haina de blană de pe 

umeri. 

     -Nae! Cârmaciu! Băieți de când nu v-am mai văzut, parcă ați întinerit Tu, scumpule, cum 

te numești? spune Grațiela 

     - El e vecinul meu de la 2, ți-am mai zis de el, o informează imediat Nae pe doamnă, 

înainte să spun ceva. 

     -  Tot burlac, tot burlac, ca… domnii? 

     - Da, îi răspund eu stingher. 

 Nu știam că ceilalți doi bărbați nu sunt însurați. Poate ăsta a fost scopul serii de blackjack 

de fapt, să-și găsească o nevastă. În fine, ne așezăm la masă și Grațiela începe să ne dea fiecăruia 

câte o carte. Ea era jucătorul casă. Nae a câștigat imediat prima rundă, făcând 21 de puncte. 

     - Vedeți, proștilor, că dacă pariezi mult, mereu câștigi! se laudă Nae 

     - Mai taci, că până acum n-ai mai câștigat. îi răspunde nervos Cârmaciu. 
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     Dau să-mi aprind o țigaretă, dar Nae mă trage de mânecă și–mi întinde un pachet de 

țigarete. Iau una și-i mulțumesc, apoi continuăm jocul.  

     Grațiela avea un doi și o carte cu fața în jos, iar Nae avea un cinci și un popă. Îl văd pe 

Nae cum dublează și ajunge să-și piardă toți banii.  

     - Vezi, dacă dublam și eu, câștigam toți banii! zice Cârmaciu nervos 

     - Da, zgârcitule, dacă nu te-nduri să pierzi niște bani. 

     - Taci mă, prostule, că n-am vrut să risc! 

     - Nu riști, nu câștigi, amice! îl sfătuiește batjocoritor Titu.  

     - Băieți, haideți să nu ne mai certăm. Vreau să vă reamintesc că până acum, musafirul 

nostru a câștigat toți banii. 

      La sfârșitul serii am plecat acasă cu banii unui tată lăudăros, unui zgârcit și unui arogant. 

Cel mai probabil n-o să mă mai invite vreodată la seara de blackjack. 

Sandu Bianca (clasa a IX-a G) 

 

CĂȚELUȘUL DE VANILIE 

 

 Era toamnă, anotimpul în care copiii începeau școala. Goe trebuia să repete clasa a III-a, 

iar de această dată el era în clasă cu Ionel. Deoarece copii erau amândoi neastâmpărați, ei au 

devenit prieteni chiar foarte buni. 

 Într-o zi, după școală, cei doi copii au ieșit în parc unde s-au întâlnit cu un cățeluș. Era 

Bubico, (ştiti cine este Bubico, nu-i aşa?) ! Cățelușul care, după ce a căzut din tren, a călătorit 

aproape 100 km în căutarea stăpânei sale și s-a oprit când a văzut mulți copii. A alergat spre ei, 

foarte slăbit, cu toate forțele pe care le mai avea, până când a căzut în brațele lui Ionel. Goe a vrut 

să îl alunge, dar lui Ionel îi era prea milă de căţeluş așa că l-a luat acasă și a avut grijă de el. 

 „Mama” lui Bubico îl căuta pe cățel, cu poliția, peste tot prin zonă. A doua zi copiIi s-au 

întâlnit din nou în parc. Ionel îl ținea în brațe pe cățelul pe care îl numise Vanilie, pentru că era alb 

și mirosea a parfumul cu vanilie al mamei lui Ionel. Nu știa ce se întâmplase cu el pentru ca era 

foarte agitat. Lătra si îl trăgea pe băiat către un tufiș. 
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 Dar chiar atunci a apărut „mama” lui Bubico, care l-a smuls din brațele copilului      

făcându-l să plângă și numindu-l „hoț”. Ionel era foarte supărat şi, fără să își dea seama, a mers la 

tufișul spre care lătra cățelul. 

 Şi acolo a găsit un cățeluș mic, care nici ochișori nu avea.  

 În final totul s-a terminat cu bine când „mama” și-a cerut scuze, iar Ionel l-a luat acasă pe 

cățelușul, pe care l-a numit, Vanilie Junior. 

 

Bucur Bianca (clasa a V-a A) 
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LOVE...A CAROUSEL WITHOUT A CERTAIN DESTINATION 

 

   Ever since we were little, we have been taught to show affection to our family, pets, relatives, 

toys or an entity which has a sentimental value for ourselves. As we got older and developed both 

physically and intellectually, we also found out that love is hard to understand, harder than we can 

ever image. 

   But every hurdle is worth jumping 

over, every fight, worth fighting for, as 

love is the greatest feeling a human 

can experience. Butterflies in the 

stomach, the feeling of being safe, 

thinking all day about somebody, 

crying, regreting decisions you have 

made because of being blinded by love 

or even hating that person, these are 

some of the feelings „during” and 

„after” the experience of love. It all 

works like a carousel. At first, passion 

brings you up and you feel euphoric, 

that the world is all peaches and 

dandelions but, unexpectedly, the 

carousel brings you down and everything falls appart. As your world is left to tatters, the most 

important thing is: Do not give up and fight for what you truly hold on to! 

   On the other hand, love has an uncertain destination. Why you might wonder? Because you 

cannot predict what is going to happen with your fate. Destiny is the only one which can decide 

how things will end and how much it will last, but we can affect the way it might go on through 

our behaviour, words or personality. 

    All people have been wondering at least one time why love is so hard and tragic? The world is 

divided between good and evil, in our lives there can be a lot of people with bad intentions and 

some with good ones. You can show your love to a wrong person, believing that he/ she is your 

soulmate, you are ready to make sacrifices even though your partener does not feel the same,you 

love with a fighting heart without realising you are destroying yourself and is quite dissapointing 

to most in the end when it’s just unrequited love. Warm hearts in such a cold world have become 

hard to be found. 

   In a nutshell, love is an amazing feeling and should be felt at least one time in life but before 

this you have to prepare your best, to be sure that person is the good chosen one who will receive 

all your love, to risk it all and be emotionally ready for a possible failure because...love is a 

carousel with an unclear end.  

  Andreea Dima, cls.a X-a F 

 



39 

 

EMINESCU MEREU APROAPE 

-172 de ani de la naşterea Luceafărului poeziei româneşti- 

Profesor Dârmon Eugenia 

 Nu poate trece nicio zi de 15 ianuarie fără a-l omagia pe Mihai Eminescu, supranumit 

„Luceafărul poeziei românești”, „poetul nepereche”, „poet național și universal”, „scriitorul total 

al literaturii românești”, „geniul tutelar al culturii neamului”, „făuritorul limbii române”. 

 În acest sens, la împlinirea a 172 de ani de la naşterea poetului nostru naţional Mihai 

Eminescu, elevii Colegiului Naţional „Alexandru Ioan Cuza” au marcat Ziua Culturii Naţionale 

prin creaţii plastice în care au fost incluse: portretul marelui poet, picturi inspirate de opera 

eminesciană, creații poetice originale în stil eminescian, lectura unor fragmente reprezentative din 

opera scriitorului Mihai Eminescu, studii de caz sau dezbateri pe opera marelui poet de geniu. 

   
Anton Cristian (clasa a X-a A) 



40 

 

     
                       Ilie Alexandra (clasa a V-a A)          Nicolae-Nacu Sara (clasa a XI-a F) 

 

Femeia ce-o iubesc 

Stau confuz şi privesc 

Cerul luminat, parcă desenat, 

Plin cu stele ce strălucesc  

Şi realizez că totul a fost creat. 

 

Iubirea, un sentiment firesc, 

Mă face parcă să mă topesc. 

Şi acum mă tot gândesc, 

La pământul pe care păşesc  

Şi la femeia ce-o doresc 

Şi din tot sufletul o iubesc. 
               

     Neagu Darius (clasa a V-a A)        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vasile Crina Eliza (clasa a X-a A) 
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COLINDE DE AZI, COLINDE DE IERI 

                     (text inspirat de poezia “Colinde ,colinde “ de Mihai Eminescu) 

 

Cristea Andra (clasa a V-a A) 

 

                   Am citit o frumoasă poezie  scrisă de  Mihai Eminescu, numită ”Colinde, colinde”,  o 

poezie care mi-a amintit de vacanța de iarnă, de sărbătoarea Crăciunului, de frumoasele colinde pe 

care le-am cântat familiei, vecinilor prietenilor și tuturor celor care au vrut să ne primească urările. 

              Deși, Iisus, s-a născut într-o țară în care nu ninge niciodată, eu asociez acest eveniment 

important, cu ceva care, din păcate, nouă ne lipsește și anume, zăpada și gerul.   De unde vine 

asta?  Poate din povești, poate de la părinți și bunici,  care mi-au  povestit cu mult drag, despre 

iernile copilăriei lor, despre “ nămeții cât casa”, despre gerul năprasnic, despre  gheața  care făcea 

patinoar din fiecare petic de apă.  

               Văd cu ochii minții, frumusețea sărbătorilor de altădată:    

                      “ Colinde, colinde,  

                         E vremea colindelor, 

                         Căci gheața se-ntinde 

                         Asemeni oglinzilor “ 

                                                        (Mihai Eminescu -Colinde, colinde) 

Văd copiii, bucurându-se că au trăistuțele  pline cu nuci și colăcei, fără să le pese că au mâinile și 

picioarele  reci ca gheața, că primesc trânte  zdravene, din când în când, că zăpada scârțâie sub 

picioarele lor, că  până și brazii tremură, mișcându-și  rămurelele,  iar pe cer, strălucește Steaua 

Crăciunului.  Cu siguranță,în trăistuțele lor nu erau  atât de multe bunătăți ca în cele ale copiilor 

de astăzi, dar spiritul sărbătorii era mult deasupra celui prezent, pentru că și natura ajuta, cu tot ce 

avea  mai bun și frumos. 

               Aș vrea s-o pot descrie cum a făcut-o poetul, dar cine poate să vadă, să simtă, să scrie ca 

Luceafărul poeziei românești ?   
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Piscociu David (clasa a V-a A)                                       Cristea Andra (clasa a V-a A) 

       

 

SUB CLAR DE LUNĂ 

 

                            
         

Somnoroase rândunele  

De cu seară se adună  

Se ascund în ramuri dese  

Sub clar de lună! 

 

Doar greierul mic şi iute  

Se aude printre ramuri, 

Dorm si florile-n pădure  

prin tufişuri! 

 

Pe un cer senin si mare  

Se ridică o lună plină 

Parcă-i vis nu realitate  

Noapte bună! 

                           Nedelcu Eric (clasa a V-a A)        
 

 

 

 

   

 

 

Bucur Bianca (clasa a V-a A) 
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VIS DE NOAPTE 
 

 

Păsărele somnoroase, 
Se adună încetișor 
Zboară ele unde-i pace, 
Somn ușor! 

 

Toate apele sunt triste, 
Iar pădurea neagră tace, 
În grădină-s flori curate 
Dormi în pace! 

 

O rățușcă stă pe apă 
Înotând de zor prin valuri, 
Îndreptându-se spre cuiburi, 
Somnul să nu i-l tulburi! 

 

Într-o noapte liniștită 
Sus pe cer luna răsare, 
Păsărelele visează 
Dormi în pace! 

 

Totu-i vis și armonie 
Iară îngerii-s pe aproape. 
Strălucirea-i peste lună, 
Noapte bună! 

Gheorghe Miruna (clasa a V-a A 

 

LA MIJLOC DE PĂDURE DEASĂ 
 
La mijloc de pădure deasă 

Toți iepurii stau sa iasă 

În tufișuri stau ascunse 

Căprioarele năluce. 

 

Luminiș de lângă apa 

Lângă trestia înaltă 

Sta o fata fericită 

De al ei zburător iubită. 

                      Pătraşcu Erika (clasa a V-a A) 

 

  

 

 
               Gherghe Miruna (clasa a V-a A) 

 

             Pătrăşcu Erika (clasa a V-a A) 
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La paix 
 

 

 

 
Regardant le ciel 

C’est la paix. 

Les colombes 

C’est la paix. 

Une robe blanche 

C’est la paix. 

Voyager 

C’est la paix. 

La feuille de papier 

Sur laquelle on écrit 

Ce qu’on pense 

C’est la paix. 

Les enfants heureux 

C’est la paix 

Et la paix, 

C’est notre état intérieur 

Qui nous definit. 

On doit nous retrouver 

Dans notre état de paix, 

La Vie. 

 

 

Prof. Ozana Petrescu 

 

 

 

La tolérance  
 

  

 

 

Tous les gens sont égaux 

Ils ont les mêmes droits et devoirs, 

Tous les gens veulent avoir un bon avenir 

Pour eux et pour leurs enfants. 

La religion n’importe pas 

Quand la paix règne entre les gens. 

On parle la même langue, 

Celle de l’âme. 

On est heureux, 

Heureux de vivre sous ces cieux, 

On est bénis. 

 

 

Prof. Ozana Petrescu 
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TOAMNĂ 

 

Ceaţă subţire azi în Cetate... 

Tăcuţi, cu frunze căzute,                                          

copacii înoată în lapte. 

 

Mi-e dor de pruncie, 

de tot ce nu ştiu. 

Mi-e dor să nu mai cunosc, 

doar să fiu. 

                                                                                   

Ca un copil                                                     

mi-e dor, să greşesc,  

să nu mai pot ce trebuie, 

să roşesc. 

 

Ca de un cântec din copilărie, 

cu ochii închişi, 

 mă bucur de toamnă. 

Din frunzele vii de rugină, 

ca un copil, 

 tu vei renaşte din iarnă. 

 

Prof. Irina Elena Catrinescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOAMNĂ CALDĂ 
 

Culori calde îmi îmbrăţişează inima 

picurând fericire calmă. 

Nicio adiere. 

Elegant,  

natura s-a înveşmântat în tăcere. 

 

Solemnitate! 

Copacii tac, fără vesmânt... 

Câtă sete de viaţă  

în braţe nude... 

 Câtă sinceritate! 

E sete de rai pe pământ! 
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HOMAGE 

 

From mortal silence’s sepulchre, 

From sky’s blue garment of sapphire, 

From dim and troubled waves of wind, 

As a diamond prince you take the lead. 

We shall crown you with silver laurels, 

For you were our guardian angel, 

Alexander, you taught us break the surrounding walls, 

Against three empires – we got to watch them fall. 

A wish you had, a spark which bore a devouring fire, 

A dream for a brand-new nation, our immortal reign, 

May the fire destroy stranger’s steel and streamer! 

May us be always protected from pain! 

The ones who want to see our soul burn, 

May they be forever gone! 

For daring to try lose our stars to ashes 

May their greed revenge through gashes! 

And may us forever be 

And shine brighter than their arrogance! 

On this great day, we proudly sing to you: 

Honorable Alexander, the one who made the union, 

A life full of freedom you inspired desire in million’ 

A single hopeful breath nailed our hearts like a briar, 

And from the ash of enemies, we rose, bloomed and aimed higher 

To keep our land forever, and your glory eternal! 

 

Moiseanu Daria, clasa a X-a B 
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MAGIA IERNII 
 

 

 

Iarnă ,Iarnă unde eşti? 

Nici nu ştiu dacă trăieşti! 

Nici semne nu mi-ai mai dat 

De abia văd copii care merg la colindat. 

Zăpada, ce să mai zic, 

Că nu-i nici măcar un pic. 

Măcar Moş Crăciun a venit 

Şi cu cei dragi am sărbătorit. 

Iubirea fiind cea mai importantă 

Când vine vorba de sărbătorile de iarnă. 

 

IARNA FERMECĂTOARE 
 

 

 

Au început să cadă 

Fulgi albi grămadă. 

Aşternându-se pe pământ, 

Lăsând copiii pe ea să prindă avânt, 

Cu săniile lor colorate 

Si frumos decorate. 

 

Pe Moş Crăciun aşteptând cu nerăbdare, 

Punând bomboane în calendare, 

Marcând zilele până Moşul apare. 

Liste cu dorinţe făcând 

Şi colinde fredonând. 

 

 

 

Cristiana Bratu, clasa a VI-a B 
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DAC-AȘ FI O PASĂRE 

ALBASTRĂ… 

 

Dac-aș fi o pasăre albastră, 

Mi-aș întinde aripile, măiastră, 

Și-aș zbura cu doru-n suflet 

In lumea fără de sfârșit. 

 

Și aș trece printr-o vale, 

Valea Soarelui-Răsare, 

Și aș asculta cu-ardoare 

Cântecul ierbii, al stâncilor din mare. 

 

Si aș trece prin câmpii, 

Peste munți si prin pădure, 

Până-n pragul disperării, 

Nefiind azi, ce-aș fi mâine? 

 

Susurul apelor, 

Cântecul alinător, 

Gingășia fluturilor, 

Vârtejul anilor. 

 

I-aș intelege dac-a noastră 

Mândră pasăre albastră 

Efemeră de ar fi 

Si dac-ar putea vorbi, 

Să-și anine nemurirea, 

S-anine de gene iubirea, 

Peste capetele noastre. 

Luați-vă zborul, mândre păsări albastre… 

 

O POVESTE 
 

Viata este o poveste; 

Azi e, maine nu mai este. 

Dam pagini, file intregi deoparte 

Doar ca s-ajungem mai departe, 

Sa ne inecam in mari de cerneala, 

Sa ne imbatam cu a cartii mireasma. 

Si ajungem la sfarsit. 

Si-ti dai seama ce-ai pierdut, 

Si-ti pare rău că te-ai grabit, 

Că nu ți-ai setat viteza potrivit. 

Si-ti dai seama că ai pierdut detalii, 

Si că nu se mai intorc anii. 

Fii calm, răbdător, bun, 

Că n-ai nimic de pierdut acum, 

Si invata sa te prinzi de visuri 

Ca sa poți iesi din abisuri. 

Fie ca ești scriitor sau cititor, 

Fie ca esti doar prin viață trecător, 

Bucura-te si exprimă. 

Căci imaginatia nu se reprimă. 

 

 

 

 
Daria Moiseanu, clasa a X-a B 
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Mangu Miruna, clasa a X-a F 
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LUCA IONUȚ VASILE, CLS.V A 

MELISSA BRATOSIN, CLS. IX G 

MIRUNA GHEORGHE, CLS.A V-A A 

PETRU-TEODOR STAN, CLS. XG 

 

 

EUGENIA DÂRMON 

IRENE DUMITRU 

LETIȚIA IONESCU 

GABRIELA RALUCA TUREA 

 

SANDA CRAINA 

 

 

ALINA – ELENA  ILIE 



ANOTIMPURI
REVISTA COLEGIULUI NAȚIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA - PLOIEȘTI - EDIȚIA 2022

Într-o lume 
în care poți să fii orice, 

alege să fii bun! 
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