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La 15 februarie 2016 se împlinesc 165 de ani de la naşterea celui care a fost Spiru 

Haret – una dintre cele mai luminate şi cumpătate minţi ale neamului românesc din 

întreaga sa istorie, cel mai bun ministru al învăţământului din toate timpurile. Multe 

dintre satele României de astăzi mai păstrează şi acum în funcţiune şcolile de tip Spiru 

Haret, cu două săli de clasă despărţite de o cancelarie. Cu mai multe mandate la 

conducerea Ministerului Instrucţiunii Publice, Spiru Haret a colaborat foarte bine cu 

dascălii, cei care de-a lungul timpului au purtat făclia cunoaşterii pentru luminarea 

minţilor inocente ce păşeau timid, pentru prima oară, pragul sălii de clasă. Gândul şi 

faptele sale, îndreptate în primul rând spre binele cetăţenilor, l-au aşezat între marii 

dascăli ai neamului, dar şi între reperele sale morale. De aceea, datori suntem să 

omagiem omul, ideile şi faptele sale nepieritoare, care s-au adaptat mereu generaţiilor 

de români în dorinţa lor de a-şi lumina mintea la flacăra veşnic vie a cărţilor.  

Spiru Haret - Vizavi de „Oamenii şcolii” 

Spiru Haret obişnuia să spună că dascălii pot fi „cei mai buni luminători ai poporului” deoarece ei păstrează 

contactul cu mediul din care s-au ridicat şi pot stabili mai uşor relaţii cu consătenii, primind încrederea acestora. 

Haret spunea la începutul secolului trecut un lucru pe care nu ar trebui să îl uite nici actualii dascăli: „Învăţătorul 

în şcoala lui are chemare de pace şi iubire… pe care trebuie s-o aibă şi în afară de şcoală. Căci misiunea la care 

chem pe învăţători… este un adevărat apostolat în sensul cel mai bun al cuvântului. Ei trebuie să îşi ia sarcina de 
a semăna vorba cea bună printre săraci şi ignoranţi, să ducă sfat şi îndemn celor mici şi slabi.” 

Ca ministru al învăţământului, el era foarte apropiat de învăţători, de lumea satelor, de dificultăţile pe care le 

îndurau elevii de la sate ca să ajungă la şcoală: depărtarea, lipsa de drumuri, violenţa intemperiilor şi lipsa de 

protecţie contra lor (uneori lipsa de haine călduroase). În opinia lui, învăţătorul într-un sat nu trebuie să fie numai 

învăţător al copiilor, el trebuie să fie şi sfătuitorul bun şi luminat al sătenilor, pilduitorul lor la cele bune şi 

folositoare pentru dânşii şi familiile lor. Dacă învăţătorul ar considera rolul său ca terminat, îndată ce a dat strict 

cantitatea şi felul de muncă pentru care este el angajat, ar fi un bun funcţionar, dar nu ar merita numele de apostol 

cu care se glorifică. 

Următoarele cuvinte ale lui Haret mi se par deosebit de actuale: „Izolată până deunăzi prin situaţia sa 

geografică şi, mai mult încă, prin forţa împrejurărilor, ţara noastră s-a găsit deodată într-o situaţie de 
inferioritate necompatibilă cu vigoarea şi cu inteligenţa poporului său, atunci când a încetat izolarea sa de mai 

înainte. Energia şi succesul cu care ea luptă pentru a recâştiga timpul pierdut îi vor da, fără îndoială, locul ce-l 

merită în lume... Pentru a lucra asupra masei nu sunt de-ajuns numai mijloacele administrative... Corpul didactic, 
prin numărul cel mare al membrilor săi, prin cultura lor, prin faptul că sunt răspândiţi pe toată suprafaţa ţării şi 

până în colţurile ei cele mai îndepărtate, este chemat în prima linie la această mare operă”. 
Spre onoarea sa, realizările ştiinţifice ale lui Haret şi gândirea sa ştiinţifică l-au ferit de mlaştina 

politicianismului, influenţându-i activitatea sa politică. Iată ce spunea Ion Simionescu despre Spiru Haret: „Nu a 

ajuns ministru aşa, dintr-o dată. N-a fost numit ca răsplată a unor succese electorale câştigate prin mijloace 
obişnuite de intrigi, promisiuni şi teroare. Nu i s-a încredinţat slujba înaltă drept satisfacerea unor ambiţiuni 

deşarte ca făcând parte din <<curtea>> împărţitorilor de portofolii ministeriale. Haret s-a impus”. 

Şi educaţie, nu numai instrucţie! 

De asemenea, astăzi, când se discută despre noile Planuri cadru, despre o nouă curriculă şi eventual despre o 

Lege a educaţiei naţionale, devin actuale cuvintele lui Haret: „Un foarte grav defect al întregului nostru 
învăţământ, fără excepţiune este de a nu se ocupa decât de instrucţiunea şi nicidecum de educaţiunea tinerimii.” 

Tot ce se face, tot ce se plănuieşte este numai pentru programe, material didactic şi alte lucruri ce au ca scop de a 

introduce în mintea copiilor cea mai mare doză posibilă de cunoştinţe. Negreşit – o instrucţiune solidă şi variată 

este indispensabilă unui om în îndeplinirea îndatoririlor sale către sine, însă ea nu este de ajuns pentru a satisface 

trebuinţele vieţii complete, cum a denumit-o un mare filosof modern. „Mai trebuie ca omul să aibă conştiinţa tuturor 
drepturilor şi datoriilor sale, precum şi conştiinţa, convingerea intimă şi profundă că prin neobservarea şi 

neîndeplinirea lor nu poate fi cu adevărat fericit în viaţă. Trebuie să aibă atât de mult deprinderea de a-şi face 

datoria, încât să şi-o facă în mod natural, cu plăcere şi fără greutate, să sufere cât nu şi-ar face-o”...   
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Ca ministru, Spiru Haret nu pregeta să răspundă scrisorilor învăţătorilor. Iată un exemplu elocvent: 

Academicianul Cristofor Simionescu relatează că bunicul său, învăţător într-o comună din nordul Moldovei, a primit 

o scrisoare a lui Spiru Haret, scrisă cu mâna proprie, cu cerneală violetă, în care, ca răspuns la o scrisoare a 

învăţătorului, îi dădea sfaturi cum să procedeze când preda simultan la mai multe clase de elevi în aceeaşi încăpere. 

Doctorul Nicolae Lupu menţiona scrisorile lui Haret către învăţători: „Acele mii de răvaşe, scrise cu propria sa 

mână, au făcut mai mult decât o revoluţie, ele au deşteptat o conştiinţă şi au luminat un popor”. 
Un copil dintr-un sat din Moldova fusese remarcat în mod deosebit de Spiru Haret cu prilejul unei inspecţii, 

când îi spusese: „Dacă vreodată vei avea vreun necaz în viaţă, să vii la mine”. Şi s-a întâmplat ca băiatul să fie 

exmatriculat din şcoală, pentru că tatăl său participase la răscoala din 1907. Tatăl a venit la minister să ceară 

sprijin. Haret, care avea o ordine desăvârşită în caietele şi carnetele sale, a scos atunci un carnet, a verificat şi, 

constatând că băiatul era excepţional, a reparat nedreptatea. Acel băiat avea să devină mai târziu academicianul 

Vasile Răşcanu, una din marile personalităţi ale fiziologiei româneşti. 

Spiru Haret s-a apropiat foarte mult de sufletul învăţătorilor şi i-a câştigat în aşa măsură, încât, aşa cum spunea 

Petre Gârboviceanu în Camera deputaţilor, „învăţătorimea vedea în el pe adevăratul ei părinte, pe îndrumătorul şi 
sprijinitorul ei”. 

Dacă cineva doreşte să demonstreze teoria conform căreia valoarea e proporţională cu raritatea, atunci trebuie 

să ia ca exemplu viaţa lui Spiru Haret. Prin activitatea sa, prin rezultatele obţinute şi, mai ales,  prin personalitatea 

lui, Spiru Haret se deosebea de toţi oamenii  politici ai vremii. Spre deosebire de alţii, care au lucrat ani de zile  la 

împodobirea decorului şi şi-au închipuit, în rătăcirea lor, că realitatea se potriveşte cu strălucirea aparenţelor, el a 

înţeles că, dacă vrei să faci ceva trainic, trebuie să părăseşti politica de suprafaţă, în care se complăceau contemporanii 

săi, că trebuie să înlocuieşti artificialitatea distrugătoare cu o politică de realism şi că acest realism nu constă decât în 

ridicarea şi întărirea pe toate căile a ţărănimii.  

Aşa fiind, nici nu se putea ca Haret să aibă o personalitate care să se confunde cu aceea a celorlalţi oameni 

politici. Haret avea oroarea superficialităţii. Spre deosebire de restul politicienilor, el lua totul în serios. Cele mai 

mici lucruri le socotea demne de o minuţioasă cercetare şi spiritului său ştiinţific îi plăcea să adâncească toate 

chestiunile, să le clasifice cu metodă, să le rezolve cu maturitate şi să urmărească cu stăruinţă îndeplinirea 

lor.Tenacitatea era una din calităţile lui dominante. 

La un asemenea om oportunismul şi intriga n-aveau ce căuta. Nu numai că Haret nu era în stare să sacrifice 

convingerea vreunei consideraţii personale, dar dimpotrivă nu se sfia pentru izbânda unei credinţe să expună toată 

situaţia lui. Niciodată  nu s-a văzut mai bine acest lucru decât în 1907. Învăţătorii şi preoţii erau acuzaţi că au fost 

instigatorii răscoalelor, iar în jurul lui Haret, vrăjmaşii creaseră o atmosferă de suspiciune. El n-a stat nici o clipă la 

îndoială. Deşi ştia că va întări bănuielile şi că-şi va atrage ura multora, a înfruntat furtuna şi, cu hotărâre, a luat 

apărarea publică a celor ce-i credea pe nedrept învinuiţi. Cât despre intrigă, Haret avea pentru micile combinaţiuni 

de culise o inaptitudine organică aşa de profundă, încât ai fi crezut că se preface, dacă n-ai fi cunoscut sinceritatea 

lui firească. Candida lui naivitate deconcerta până şi pe cei mai încercaţi în arta acestor meşteşugiri. Realismul său 

inalterabil purifica aerul şi înviora conştiinţele decepţionate. 

Acestui ideal, Haret i-a închinat cu entuziasm şi cu o sublimă dezinteresare, toată inteligenţa şi toată munca lui. 

E greşit să credem că opera lui s-a mărginit la şcoală. Tot ceea ce privea viaţa satelor 1-a trudit şi pe toate aceste 

ogoare găsim urmele puternice ale gândirii şi ale străduinţelor sale. 

Opera de luminare şi ridicare economică a poporului 
Examinând cu minuţiozitate şi cu discernământ starea materială şi culturală a poporului român, Haret şi-a dat 

seama de situaţia dezastruoasă în care se găsea ţărănimea atât din punct de vedere cultural, cât şi din punct de 

vedere economic şi, cu o perseverenţă şi o putere de muncă de neîntrecut, cu spiritul său ştiinţific şi metodic, el a 

început acea operă de luminare şi de ridicare economică a maselor, care a dat o nouă înfăţişare ţării, o nouă viaţă 

comunelor şi satelor noastre. 

Opera înfăptuită de Haret între anii 1897 şi 1911, pătrunsă de cele mai pure idei de  naţionalism şi de cel mai 

înalt democratism, constituie în organizarea şcolii naţionale şi în dezvoltarea economică a ţării, una din epocile 

cele mai strălucite dinainte de războiul de întregire. 

Atât în domeniul şcolar, cât şi în cel economic, implicit, Haret a fost un mare realizator, un puternic creator. Cu cât 

trec anii şi cu cât pasiunile se calmează, cu atât opera lui, privită prin perspectiva istoriei, ne apare mai măreaţă, mai 

grandioasă. 

Cu pasiunea savantului, care dă însufleţirea necesară marilor înfăptuiri, cu tenacitatea omului de studiu, obişnuit 

să privească problemele în faţă şi să le rezolve fără să se lase influenţat de consideraţiile din afară, cu deprinderile 

închegate ale omului de principiu, Haret, ajuns în Ministerul Culturii Naţionale, îşi înţelege însemnătatea rolului ce avea 

de îndeplinit, înţelege cerinţele vremii şi pune în serviciul ţării şi al neamului toată energia, priceperea şi toate 

străduinţele sale pentru ridicarea culturală şi materială a poporului. 
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Dacă examinăm opera şcolară a lui Haret, vedem că această operă este de o însemnătate capitală. Haret a 

înfăptuit-o, punând suflet din sufletul lui, el a căutat să o adapteze nevoilor timpului şi cerinţelor ţării. Această 

operă ajunge la realizări strălucite, ea deschide orizonturi noi de înălţare şi de propăşire, ea dă o nouă viaţă păturii 

de jos a ţărănimii noastre. Indiferent cărui moment ne raportăm, realizările în infrastructura reţelei şcolare sunt 

inegalabile. Iată cifrele care nu mai au nevoie de alte comentarii: 

„Haret, cu ajutorul Casei Şcoalelor, clădeşte aproape 2.000 de localuri de şcoli primare şi înfiinţează 1.700 

posturi de învăţători; numărul elevilor înscrişi în şcolile primare creşte  de la 300.000 la 600.000, iar numărul 

ştiutorilor de carte creşte de la 22% la 39%; astfel se dă posibilitate la zeci şi sute de mii de copii să înveţe carte, 
să se cultive, să devină conştienţi de drepturile şi de datoriile lor”. 

Prin Legea Învăţământului primar, alcătuită de Poni şi revizuită de Haret, se organizează apoi cursurile pentru 

adulţi, cercurile culturale, grădiniţele de copii şi bibliotecile populare. Iar prin activitatea, atât şcolară, cât şi 

extraşcolară, se dă un nou avânt, o nouă înfăţişare şcolii rurale, alungând întunericul din satele noastre, deschizând 

luminişuri şi orizonturi de cunoaştere. Această dragoste pentru cei mici nu era o manifestare a unui sentiment de 

filantropie, ci expresia convingerii sale că în masele largi populare stă temelia pe care se poate ridica edificiul 

solid al naţiunii. A apropia şcoala de popor, a o face iubită şi preţuită în rândul maselor înseamnă a lărgi baza de 

unde să pornească curentele şi de unde să se recruteze elementele cele mai capabile şi sănătoase pentru înălţarea şi 

întărirea neamului. 

Activitatea lui Haret nu se opreşte numai la învăţământul primar. El se ocupă şi de celelalte niveluri ale 

învăţământului: de învăţământul normal, de învăţământul secundar şi de învăţământul superior. În acelaşi timp 

însă, dându-şi seama că învăţământul teoretic singur nu corespunde tuturor nevoilor ţării, el organizează învăţământul 

profesional, înfiinţează şcoli de meserii, de comerţ, de agricultură, şcoli profesionale de fete etc. În fine, Haret 

înfiinţează Casa Corpului Didactic şi Casa Bisericii, dând un nou aspect, o nouă îndrumare tuturor instituţiilor în 

legătură cu şcoala, în legătură cu cultura poporului. 

Spiru Haret a fost cea mai autorizată voce a  şcolii româneşti între anii 1890-1910, dovedindu-se a fi cel mai 

mare reformator al şcolii româneşti din secolul al XIX-lea. Principiile pedagogiei haretiene au fost expuse de 

autorul lor în celebrele sale „Rapoarte”. Lucrarea sa din 1883 fusese raportul inspectorului general către Ministrul 

său. Lucrarea conţinea idei de critică puternică adusă situaţiei haotice a învăţământului din acea perioadă. 

Raportul din 1904 este raportul Ministrului către Suveranul său. Este bilanţul unei opere constructive sau, mai 

exact, în curs de construcţie. În cele peste 400 de pagini ale acestui raport, Haret expune principiile şi convingerile 

sale, reformele săvârşite ori pe cale de săvârşire, atât în liniile lor mari, cât şi în aspecte de amănunt. Raportul este 

un monument de gândire profundă, pe cât de bogat în fapte, pe atât de sobru şi nepretenţios în exprimare. Este o 

abundentă adunare de fapte, din viaţa reală a şcolii, probleme mari şi mărunte de ordin didactic, educativ, social, 

politic, material – toate clasate, analizate, comparate şi mai ales soluţionate prin judecata unei inteligenţe 

pătrunzătoare şi a unei minţi clare. Fiecare paragraf al acestui voluminos raport prezintă un fapt, exprimă o 

judecată, indică o soluţie. Este cel mai important tratat de pedagogie pragmatică ce s-a scris vreodată. El se 

impune prin rigurozitate şi bun-simţ ce străbat din fiecare rând, prin extraordinarul spirit de organizare al 

autorului, prin patriotismul ce-i călăuzeşte acţiunea, prin dragostea pentru cei slabi, săraci şi umiliţi – trăsătură de 

caracter ce-l apropie pe Haret de Pestalozzi, pedagogul oropsiţilor soartei. 

Spiru Haret s-a stins din viaţă la 17 decembrie 1912, în Bucureşti, chinuit de o boală incurabilă, după ce cu 

câteva luni mai înainte, făcuse la Academia Română panegiricul lui Henri Poincaré, marele savant francez. Deşi 

n-a trăit decât 61 de ani, peste 37 de ani i-a închinat şcolii, care i-a fost „casă şi familie”. 

Înainte de stingerea sa din viaţă, în anul 1912,  putea să scrie cu vădită mulţumire sufletească îndemnul său 

pentru urmaşi: „Fiţi harnici, oneşti, devotaţi binelui public, mai presus de toate iubiţi-vă sfânta patrie. A muri 

pentru dânsa, a pune o piatră, măcar cât de mică, la edificiul întăririi şi a gloriei ei, a închina binelui ei munca, 
inteligenţa, trebuie să fie regula vieţii voastre”.    

În cele expuse mai sus am dorit să readuc în conştiinţa publică munca unui OM care s-a dăruit, cu trup şi 

suflet, unei cauze - ŞCOALA, care a constituit temelia formării a milioane de români adevăraţi, mulţi dintre ei 

aflându-se la limita subzistenţei. Nu am trecut sub tăcere activitatea ştiinţifică a celui care a fost Spiru Haret, dar 

ea este atît de vastă încât nu poate fi tratată într-un articol de mici dimensiuni. 

Unii au jucat, desigur, în viaţa lor un rol politic mult mai covârşitor; alţii au făcut în jurul lor un zgomot cu 

mult mai mare decât era cazul, aceştia însă, odată dispăruţi, au intrat pentru vecie în negura uitării; moartea lui 

Haret însă, a fost pentru el intrarea în nemurire. 

 

Prof. VIRGINEL IORDACHE 

Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava 
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Gândurile unui nou început 
 

 

Emoţii… Multe emoţii. Deşteptarea dimineaţa devreme. Mijloc de septembrie cu frunze 

ruginii. Mă frământă gândul plecării de sub aripa protectoare şi iubitoare a părinţilor.   

Mă despart cu greu de casa părintească … Autobuzul se târâie alene pe şosea. Sunt  

cuprinsă de un sentiment contradictoriu. Aş vrea să ajung mai repede, dar în acelaşi  timp cât 

mai târziu… Am sosit. Soarele a răsărit de ceva vreme şi razele lui îmi mângâie faţa în curtea 

liceului.... În jurul meu se precipită în toate direcţiile viitorii colegi. Privesc pe furiş diverse 

chipuri cu care cred că mă voi împrieteni. Colegii din anii mai mari se mişcă printre noi cu 

lejeritate, în schimb noi, bobocii, ne mişcăm în paşi speriaţi şi renegaţi. 

Prima zi de liceu… sentimentul de renaştere transmis din generaţie în generaţie de către 

profesori… Prima zi de cămin, prima cunoştinţă cu sincerele mele colege, întâia masă la 

cantină, primul somn care întârzie în patul din cămin. 

Un nou ÎNCEPUT…Oare când a început totul? 

Să fi început atunci când m-am ars cu ceaiul fierbinte de la cantină? Atunci când m-am 

văzut singură într-o lume plină de străini? Sau când am îmbrăcat pentru prima dată uniforma 

şi mi-am potrivit ecusonul? Cui să mă plâng acum când trebuie să intru la ore? Părinţii nu 

sunt cu mine!  

Cunoştinţa cu profesorul de matematică nu îmi aduce linişte, deoarece matematica este 

plumbul disciplinelor cunoaşterii, spaima tuturor elevilor de pe această planetă. Ora  mi se pare 

un veac. Dar un sunet mă trezeşte din visare, acel sunet pe care-l aştept numai când strigă cu 

putere că  ora s-a terminat. 

PAUZĂ. 

Mă uit în jurul meu şi mă bucur: nu sunt singura cu aceste nelinişti. Sfioşi, fricoşi, 

complexaţi, dar vioi în gesturi, colegii mei încearcă să pară naturali. Priviri jucăuşe şi 

ştrengăreşti. Primesc şi priviri încurajatoare. Aud râsete. Gheaţa s-a spart. Zâmbesc. Un 

zâmbet sălbatic. Totul pare să ia o notă de normalitate.  

Sunt bobocel…Toţi ar vrea să fie ca mine! 

Trăiesc frumos un moment al vieţii mele şi nu sunt singură… sunt cu toţi colegii mei. Un 

cârd frumos de bobocei ! 
 

  

Desen: Sabin Flavian Istrătoaie, a IX-a A                                                    Ana Maria Crăcană, a X-a F 
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Resurecţia adolescentului 
 

,,Toţi suntem în şanţ, dar unii dintre noi privesc spre stele.”(Oscar Wilde) 

 

,,Cine sunt?”, ,,Ce vreau cu adevărat?”, ,,Care este scopul meu?” sunt întrebările care 

hălăduiesc prin inimile şi minţile fiecărui elev de liceu.  

Ce este adolescenţa? 

Este perioada care ne defineşte pe noi ca oameni, care ne conturează personalitatea, care ne 

macină cu întrebări până în punctul în care nu mai ştim de unde am pornit. 

Este timpul în care avem un milion de stări pe zi, deoarece noi, adolescenţii, nu ştim ce vrem 

cu adevărat, schimbându-ne încontinuu visele, dorinţele, iubirile. Suntem un amalgam de 

sentimente şi de trăiri. În interiorul nostru se dau lupte: când iubim, când suntem dezamăgiţi, 

frustraţi, trişti … pentru că trăim fiecare sentiment la intensitate maximă.  

Noi, adolescenţii, suntem aroganţi şi ne place să credem că avem mereu dreptate. Nu 

suportăm înfrângerile şi credem că putem face imposibilul, posibil. Avem îndrăzneală şi curaj. 

Vrem să avem multe, fără să facem nimic în acest sens. Ne este frică să greşim pentru a nu fi 

judecaţi, ne este frică să fim răniţi, dar teama este cea care ne răneşte mai rău. Suntem indecişi 

şi trecem cu o uşurinţă uimitoare de la o extremă la alta. Suntem competitivi, însă mulţi dintre 

noi nu înţelegem că ar trebui să încercăm să fim mai buni decât noi, cei de ieri şi nu într-o 

competiţie cu cei din jur, deoarece asta duce la invidie, egoism şi frustrare.   

Adolescenţii din ziua de azi sunt o victimă a societăţii bolnave în care trăim. Bolnave, din 

cauza goanei nebune după bani, din cauza superficialităţii şi a unor standarde impuse pe care 

mulţi încearcă să le atingă, iar dacă eşuează,  cred că nu sunt suficient de buni. Însă 

adolescenţii ar trebui să devină mai conştienţi de riscurile la care se expun zi de zi.  

Unii intră în perioada adolescenţei deja maturi, iar alţii ies din adolescenţă încă nişte 

copii, refuzând să devină maturi şi responsabili, dar cert este că toţi îşi doresc aceleaşi lucruri 

pentru viitor: o carieră de succes, o familie, o situaţie financiară stabilă. Însă pentru a se 

împlini visele este nevoie de ambiţie şi voinţă.  

Trebuie să ne asumăm riscul sau pierdem şansa!  
 

 

 

 

Desen: Lavinia Şoiman, a IX-a E                                                                        Alina Ichim, a XII-a E 
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Din jurnalul unei adolescente 
 

 
    22 octombrie 

„Re avde cewa!  Aaaa da, svnu doar băuăile de nesuăpâniu ale bieuei mele inimi care rup 
linişuea din svfleuvl plin de bandaje. Rpvn: ,,bvnă!” căci nv revşesc să aruicvlez mai mvlue 
cuvinte şi îmi conuinvi drvmvl uremvrând. Însă înurebările mă înuâmpină repede: oare a 
auziu acesue băuăi pvuernice? Oare a simţiu svspinele ce loweav fără milă în zidvl 
sufletului meu? Oare a wăzvu surălvcirea lacrimilor pline de regreu care se advnav în 
jvrvl ochilor mei negri? Arvnc o priwire în inuerior, încerc să înţeleg, poate nu e chiar totul 
pierdvu. Cvrajvl arvncă cv worbe dvre prinure grauiile dvpă care este închis. Îmi întinde 
mâna pentru a-l scoaue, îmi promiue că mă ajvuă să înwing uemerile, dar am înuors capvl, 
înainte de a lua o decizie. Poate mâine... Aşa se înuâmplă de fiecare dauă când el urece pe 
lângă mine pe vnvl din cvloarele monouone ale licevlvi. Qămân blocauă, căci inima mi se 
rvpe în dovă jvmăuăţi inegale: vna penurv cvwinuele ce av deweniu orfane, iar cealaluă 
penurv ceea ce wăd. Nv mi-am dau seama când am scăpau jvrnalvl, priweam urisuă cvm 
băiauvl pe care îl plac a lvau de mână aluă fauă... Dvpă ce mi-am ridicat jurnalul, am 
fugit şi m-am închis în baie Mă las plângând în jos pe uşa uneia dintre cabine. Nu 
pricep, penurv a mia oară raţionamentul vieţii. Nu îmi este clar dacă aceasua îşi are 
proprivl algorium sav face uouvl dvpă woia ei. Mă minu singvră că uouvl wa fi bine. Nv, de 
fapt nu e aşa. Am ajvns să urăiesc din aminuiri, fiindcă nv am uvpevl să urăiesc 
prezentul. Oricum mi-ar sta trupul, sufletul îmi este tot timpvl în genvnchi. Mă ridic, îmi 
şterg lacrimile, apoi retuşez rimelul şi privesc  în oglindă. Doi ochi negri surăpvng bariera 
dintre exterior şi inuerior. Nv  mă recvnosc.... este acelaşi urvp, doar că locvieşte în el un 
suflet sinonim. Gata! Azi nu îi permiu să îmi facă asua. Orgolivl dă mâna cv mine şi mă 
încvrajează. Va fi bine, urebvie să fie!” 

         31 octombrie 
„Mă opresc o secvndă şi închid ochii...Vântul  îmi mângâie faţa, îmi îndepăruează 

şuviţele de păr de pe chip, parcă ar wrea să îmi wadă adewăraua faţă, nv masca plină de 
resentimente de acum. Frunzele cad una câte una peste paltonul meu, încercând să-mi 
araue că uoamna esue încă aici. Îmi arauă că uouvl se wa schimba înur-o bvnă zi, că exisuă 
momenue când wezi fapuvl că wiaţa nu este, trece peste... Este linişte în jur, doar în interiorul 
mev esue zgomou căci se dă o băuălie înure raţiune şi sentimente. Da! Blestematele 
senuimenue ce îmi demonsurează că nv e merev cvm wreav ev. Mă gândesc la urecvu, 
prezent şi chiar viitor, însă cvţitul îmi taie sfoara gândurilor. Realizez că svnu prea 
mândră ca să accepu pvţin, prea încăpăţânauă ca să ciuesc prinure rândvri... Am deschis 
ochii şi las băuălia din nov în mine. Roarele apvne svpărau, fără a-mi spvne dacă mâine 
se wa înuoarce sav dacă wa pleca definiuiw. Zâmbesc, fiindcă exisuă o parue din wiaţa mea 
scrisă cv dragosue, weselie şi pace. Av fosu momenue în care am râs, am glvmiu, am urăiu 
clipa fără a lva în considerare consecinţele. Dar imediat intervine raţiunea care îmi 
spune: nu! Sentimentele nu îşi ţin promisiunile, ele înlocuiesc o durere cu alta. Sunt doar 
worbe svrde, nv meriuă ascvluaue. Deschid ochii şi încerc să gândesc clar. Qaţiunea are 
drepuaue, senuimenuele svnu slabe, mă fac să nv wăd falsiuauea din faţa mea. Sunt prea 
orgolioasă ca să cedez, prea încăpăţânauă să iav în calcvl a dova opţiune. Am crescut în 
aşa fel încâu să pou orice, nv îmi permiu să renvnţ acum la eul care mi-a ţinut companie 
17 ani penurv vnvl  cărvia nv îi şuiv regvlile încă!”                                          

8 noiembrie 
„Aproape urei săpuămâni de când ne cvnoaşuem, dragă jvrnalvle! Srei săpuămâni, de 

când cuvintele svnu împrăştiate pe nişte foi albe. S-av răuăciu auâua uimp prin mine, încâu 
acvm svnu exuenvaue... Acvm, cvwinuele mele av căpăuau wiaţă pe foile tale albe, lipsite de  
personalitate şi dorinţă de wiaţă. Îmi aminuesc acea dvpă-amiază în care ue-am găsiu pe 
strada pustie. M-am viuau în jvr, dar nv am wăzvu pe nimeni. Se-am păsurau, căci mă 
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priveai diferit faţă de ceilalţi. Mă prowocai să îmi dav jos prefaţa şi să surig lvmii înuregi 
că nv mai svnu acea feuiţă care se ascvndea svb pau când wisa vrâu. Acvm lvpu cv 
fantasmele fricii, fiindcă nv mai am nimic de pierdvu. Aşa ai devenit parte din mine, mi-
ai cvnoscvu powesuea simplă a wieţii. O poveste desenauă pe vn urouvar oarecare, însă ale 
cărei cvlori av fosu şterse de lacrimile norilor. Te-ai speriat la început, s-a deschis iarăşi o 
rană, semn că ar fi uimpvl să iav creionvl şi o coală de hâruie ca medicamenue penurv a o 
trata. Ei bine, lucrurile s-au schimbat, eşui cel mai bvn prieuen al mev, chiar dacă cei din 
jur nu înţeleg asta. Şuii, înconjvrauă de urvpvri, vneori îmi esue dor de svfleue. 
Dezamăgirea mi-a spvs odauă că râsvl esue svperficial, fericirea wine şi pleacă imediau, 
pe când tristeţea păurvnde  până în adâncvl fiinţei şi ajvnge să scoauă uou ce e mai bvn 
din noi. Nu e nimic greşit în a fi trist. Schiţând vn zâmbeu fals azi, mâine wei crede că e 
adewărau. Neawând aşuepuări de la persoanele din jvr, wei fi fericiuă. Aşteptarea doare, iar 
durerea nu este  prietenă cu timpul. Punând inima în slubja raţiunii şi a instinctului, vei 
avea parte de nişte aliaţi extraordinari. Separaţi nu vor reuşi mare lvcrv, dar împrevnă 
svnu arme wiuale.” 

        13 noiembrie 
„Azi am făcvu cvnoştinţă cv speranţele! În uimp ce mergeam pe suradă, mă gândeam. 

Priveam cerul şi eram urisuă fiindcă cvloarea ochilor mei nv esue la fel cv a lvi, până 
când am wăzvu vn copil orb. tram svpărauă deoarece nv peureceam svficienu uimp cv 
părinţii, până când m-am întâlnit cu un copil singur care se juca cu pietricele. Au fost 
nişte lovituri subtile adresate capriciilor mele, lovituri ce au avut un ecou puternic asupra 
mofuvrilor. Abia acvm îmi dav seama că fiecare clipă ce o urăiesc reprezinuă asua: 
ciocnirea cu realitatea. Nu ştiu dacă wiaţa sau soarta a fost cea care mi-a oferit şansa de 
a reflecta asupra unor aspecte pe care eu le credeam, nv demvlu, uoual neimporuanue. Mă 
întreb în ce moment mi-am pierdut stima de sine, în ce moment respectul şi corectitudinea 
av înceuau să îmi auragă auenţia asvpra fapuvlvi că nv e bine ceea ce fac... însă priwind în 
jvr, realizez că asua e drama uvuvror adolescenţilor de azi. Împacheuăm demniuauea în 
cvuiile din pod, închidem drepuauea în dvlap alăuvri de haine sav ridicăm vn zid înure 
noi şi adewăr. Pe locvrile rămase libere  înghesvim câu mai mvlu orgoliv, şlefuim cu 
indiferenţă şi vopsim alb-negrv svfleuvl. Nv îndrăznim să încercăm experienţe noi, nu 
awem svficienuă woinţă  de a deweni oameni responsabili, serioşi. Aşa e! Ne-ar trebui o 
mustrare grozawă, dar nv acvm, fiindcă acvm esue prea uârziv, ci auvnci când inwidia ne 
împinge spre prima greşeală. Da, svnu o adolescenuă şi eu, dar ca nu ceilalţi. Conştiinţa 
m-a făcvu să înţeleg că a fi corecu, e uouvl!” 

23 noiembrie 
„t cewa diferiu azi, dar nv îmi dav seama ce! Oglinda reflecuă aceleaşi urăsăuvri ca azi 

dimineaţă: aceiaşi ochi, acelaşi păr şauen... tsue civdau cvm zâmbeuvl mă salvuă, iar 
buna dispoziţie mă însoţeşue pesue uou. Ce se înuâmplă de fapu? Ruai, asua e! Am crescvu cv 
câţiva milimetri şi cv vn an. Da, încă vn an bifau pe lisua wieţii mele. Răpuămânile ce av 
trecut m-av făcvu să realizez că mai înuâi urebvie să îmi dowedesc mie însămi că pou, apoi 
celorlalţi. Am înţeles că e o greşeală să forţez o situaţie sav o persoană cv scopvl de a 
obţine ceea ce îmi doresc, am înţeles că neliniştea şi suferinţa mea emoţională nv erav 
nimic alucewa decâu semnalvl că merg împouriwa conwingerilor mele. Nv mai wăd vn om 
trist şi singur care îşi căvua locul între cei patru pereţi de care îşi lovea gândurile, visele 
secăuviue sav senuimenuele mvuilaue.Simpvl liber care s-a uransformau odauă în uimp 
penurv zăcvu, penurv singvrăuaue (căci da, am fosu ajvns să prefer singvrăuauea în locvl 
oamenilor, în speranţa că îmi woi regăsi weselia şi pofta de viaţă în linişuea absolvuă), 
asuăzi mă îmbrăţişează fericiu. Qecvnosc că m-am împiedicau de uemeri, frvsurări, m-am 
pierdut printre amintiri, emoţii şi am căzvu pesue cvwinue arvncaue la nerwi, lacrimi. Azi 
nu! Eu sunt scriitoarea propriei mele poveşti. Chiar dacă, pe deoparue, îmi esue dor de 
copilvl din mine, pe aluă parue, nv îmi wa lipsi copilvl ce nv şuia să zică nv când urebvia 
sau îi păsa de uoaue criuicile ce se abăueav asupra lui. M-am schimbat...nu mai privesc în 
neştire, ci în cunoştinţă de cavză. Acvm pricep că inuerminabilele înurebări fără răspvns 
nu îşi au rostul. Fiecare întrebare îşi are răspvnsvl la momenuvl pouriwiu. Nv e newoie să 
caut ceva care totuşi wa weni cândwa.” 
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30 noiembrie 

„Asuăzi am porniu în căvuarea barierelor dinăvnurvl mev. Bariere pe care le-am 
consurviu singvră cv scopvl de a mă feri de lvmea exuerioară. Mi-a lvau mvlu uimp până 
am găsiu o inurare. Apoi am descoperiu urepuau o parue a svfleuvlvi înfricoşăuoare, demnă 
de milă. Frvsurările m-av înuâmpinau primele, dvpă aceea ranchiuna şi, ultima, a fost 
uăcerea, cea care mă lowea cv pieure. Nv mi-am imaginau că vn înureg poaue awea şi o 
parue pvuredă, dar oare, odauă cv uimpvl, acel înureg nv se wa prăbvşi din cauza părţii 
pvurede? Aminuirile dvreroase se plimbă prin faţa mea, iar coşmarurile se ascund în 
vmbră. tra uimpvl să dav piepu în piepu cv urecvuvl mev, căci ăsua e primvl pas spre a 
începe să îl viu. Nv îl pou uita, oricât de mult aş încerca, însă pou să îl accepu, să îndrepu 
greşelile şi să nv mai repeu ieşirile. Acceptarea de sine înseamnă caliuaue şi defect, nu doar 
lucrurile bune. Asta mi-a spvs odauă linişuea. Am uras draperiile svfleuvlvi făcând 
lvmină. Analizând fiecare frvsurare în parue, am realizau că de fapu nv mai exisuă. Cv 
timpul am trecut peste tot fără să îmi dau seama. Ranchiuna avea poveşti de-a dreptul 
ridicole. Ceea ce nvmeam ev ranchivnă anii urecvţi, acum a devenit ţinere de minte. 
Săcerea... hmmm, grev cad la vn acord cv ea. Dvpă ce am uerminau cv urecvuvl mev, am 
măuvrau locvl şi am închis poarua. Mă simt mult mai bine şuiind că am încheiau socouelile 
cu tot ce îmi provoca nelinişuea”. 
Desene: Patricia Poroch, a X-a E                                                                       Roxana Ţîrdea, a XI-a D  

             Iemima Iosub, a IX-a G 

 

 

Doar gânduri 
 

Un sunet solemn şi grav tulbură noaptea. Privesc în jur. Casa-mi fiind aproape de pădure, 
zăresc cum din codri fierbând ies lumini puternice. Mă sperii. Parcă sorb răsuflarea-i de fum ce 
iese din codru. Pe geam o stea se prelinge, spărgându-se apoi cu flacără mută. Ascult cu atenţie. 
Parcă un murmur trudeşte să vină mai aproape de sat. Prin minte îmi trec fel şi feluri de 
creaturi văzute doar de mine. Sunetul se aude tot mai tare. Flăcări roşii împodobesc coroanele 
copacilor. O ceaţă groasă şi neagră acoperă întreaga pădure. Cuprinsă de fiori, printre pleoapele 
care deja se umezeau,, vedeam cum vine şi vine şi vine... Deodată, tresar, deschid ochii şi privesc 
în jur. Totul a revenit la normal. Am zâmbit uşor şi mi-am zis: ,,Mă bucur, mă bucur că a fost 
doar în mintea mea.” 

Camelia Lavrenciuc, a XI-a D 

Galeria de artă 
 

Este o zi frumoasă de vară. Însoţită de soare, păşesc pe un drum la capătul căruia se află o 
galerie de artă. Cupola clădirii, ca un clopot gigantic, stă deschisă ca de obicei. Razele luminii se 
joacă pe sticla ei, parcă făcându-mi semn să mă atragă şi să vin la ea. Păşesc peste prag şi, 
surprinsă fiind de tăcerea pereţilor, privesc îndelung. În faţa mea stă scris, pe un perete, mare şi 
îngroşat: ,,Expoziţia de picturi ale lui Ştefan Luchian". Parcă-mi pare cunoscut acest nume. Merg 
mai aproape şi, privind picturile, îmi amintesc câte ceva din spusele doamnei profesoare la oră. 
Pe valuri de lumină las gândurile să mă poarte. Privesc atent la culorile îmbinate, la umbrele 
acestora. Uimită de conturul şi măiestria cu care aceste tablouri sunt pictate, citesc câteva din 
titluri: ,,Garoafe”, ,,Spălătoreasa”, ,,Portret de femeie”… Sunt frumoase. În mine tresare un gând şi o 
dorinţă de a deveni, ceea ce prea puţini oameni cunosc: mândria acestei ţări. 

 
   Desen: Emanuela Costescu, a IX-a H                                                                Camelia Lavrenciuc, a XI-a D 
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Aruncaţi în viaţă fără armură 
 
Suntem aproape pregătiţi de zbor, de marea decolare în adevărata viaţă, de care până acum doar am 

auzit, am văzut-o la orizont, dar nu am testat-o. Crezând că ştim totul despre ea, ne-am grăbit să creştem 
urcând jucăriile în pod şi citind ziarul ca nişte oameni mari. Lăsând copilăria în spate, ne-am izbit cu 
putere de viaţa de adolescent, supravieţuind în ea ca într-un purgatoriu, în care învăţăm ce e viaţa, 
greşind din nou şi din nou. Muşcăm astfel tot mai cu putere, încleştându-ne maxilarele în viaţa de 
anturaj, din care, la sfârşit, vom ieşi cu valori demne de urmat sau doar cu un gust amar. De acum totul 
depinde de noi, iar afirmaţia cu cât pare mai avantajoasă, cu atât dezvăluie mai multe pericole. 

Aproape maturi şi mult prea copii, ne gândim cum am putea defini perioada prin care trecem. Un ceva 
amestecat cu tot şi totuşi nimic, cu un strop de iubire trăită fugitiv şi timid pe holurile liceului, mai multă 
responsabilitate, cu care nu ştim ce să facem şi unde să o punem, înfiripări de prietenii care dăinuiesc în 
timp sau care se rup când te aştepţi mai puţin, trădări intense şi suferinţe maxime mai ceva ca în 
telenovele. Anturaj în care învăţăm să bem prima bere şi să fumăm prima ţigară, să ne minţim părinţii că 
mergem să dormim la o prietenă, în timp ce, dacă ar suna telefonul la miezul nopţii, s-ar auzi răsunând 
muzica din club. Fără bani în buzunar, dorim să fim independenţi, să câştigăm singuri triplu poate faţă de 
cât câştigă părinţii, iar când ne izbim de primul job de vară, după primele ore de muncă, ne plângem că 
muncim până la epuizare pentru cinci lei pe oră. Învăţăm... învăţăm să greşim şi greşim ca să învăţăm. 
Trăim fiecare clipă în acea lume a noastră. 

Cool nu?! Dar gata cu filozofia şi aspectele teoretice, pentru că însăşi cea care scrie acum aceste 
rânduri, este o adolescentă care şi-a amintit pe ultima sută de metri că are o temă enervantă la română 
opţional. Frate, serios? Te pomeneşti că acum profa vrea să scriu romane! Când? Când să îmi mai fac şi 
astfel de teme din moment ce în weekend am fost ocupată, am avut de mers la două majorate! Nu e atât de 
uşor... Dar să trecem mai departe, lăsând frustrările pe altădată. 

Şi totuşi, să vă povestesc o întâmplare din seara petrecerii, înainte de a ne aduna la cabană, lăsând 
termenii ăştia simandicoşi şi literari deoparte şi vorbind ca noi, adolescenţii. Aaa… şi să ştiţi că nu se 
pune niciodată virgula între subiect şi predicat, cică. E capăt de lume, pe bune, acuma. Dacă faceţi asta, 
Pământul se va opri din mişcarea lui în jurul axei, Luna ar veni spre Pământ, iar în catalog la rubrica 
mea tot patru a rămas, bătut în cuie, parcă. Ştiind acest lucru, viaţa voastră va fi completă. So, mergând 
cu merţanul pe stradă cu prietenul meu bazat şi ciumeg, puţin cam urecheat, dar nu contează, m-am 
întâlnit cu un mârţălog care se credea faimos şi toate fetele îl credeau cool, beton şi super bestial. Noi îl 
consideram bâtă, varză şi cu capul în nori, dar nu a fost aşa deoarece mai târziu am mierlit-o, fiindcă      
i-am furat gagica. El a venit la noi cu gaşca, iar prietenul meu a strigat: „Şase!”, după care ne-am suit în 
merţan şi am întins-o. Apoi… 

Wow, dar staţi, am devalgat prea mult de la subiect, parcă n-aş fi în deplinătatea facultăţilor 
mintale… 

Se spune că această vârstă este una dintre cele mai frumoase sau poate chiar cea mai frumoasă şi cine 
sunt eu să contrazic această idee? Să fii adolescent este într-adevăr frumos, dar pe cât de frumos, pe atât 
de greu. Adolescenţii au lumea lor şi limbajul lor, poate nu din dorinţa de a fi „cooli” ci pur şi simplu din 
nevoia de a-şi crea un spaţiu propriu, fără adulţi. Greu de înţeles şi de neschimbat, nesătui parcă de 
distracţie şi tot mai flămânzi după lucruri interzise şi palpitante, adolescenţii au fost, sunt şi vor rămâne 
dificili. Însăşi viaţa lor e destul de dificilă... 

Şi totuşi, consider că aceasta este cea mai importantă perioadă din viaţa unui om, pentru că acum este 
momentul în care începi să fii pe cont propriu, să alegi cum vrei să fii, să îţi defineşti un scop în viaţă şi să 
îţi formezi caracterul sau să îl finisezi. Acum e momentul în care ţi se pare că ai lumea la picioarele tale. 
Când problemele vin şi pleacă şi te lasă cu inima în bucăţi, când te superi dacă băiatul de care îţi place îi 
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zâmbeşte unei alte fete, când ţi se pare că nimeni nu te înţelege şi te simţi singur... Acum e momentul în 
care îţi formezi prietenii adevărate, unele chiar pe viaţă. 

Viaţa de adolescent este ca o portiţă prin care eşti nevoit să treci pentru a merge mai departe, aruncat 
fără armură în acest vârtej al schimbărilor. Nu lăsaţi să treacă pe lângă voi o asemenea etapă şi   
bucuraţi-vă de ea pentru că viteza cu care noi trecem prin timp este incomensurabilă!        

 

Desen: Andreea Lavinia Bardan, a X-a F                                                        Monica Ostaşuc, a XII-a C 

 

 

Când Ela nu doarme 
 

De obicei, scriu când sunt tristă. Atunci gândurile mele se opresc pentru un moment din goana lor 
nebună şi  se aştern leneşe pe hârtie. Mirosul de cerneală proaspătă şi de hârtie mă linişteşte, mă ajută să 
îmi descătuşez imaginaţia. 

Toamna... toamna pot scrie caiete întregi, fără să mă opresc. Toamna mă face să mă simt liberă. 
Dimineţile de toamnă, mirosul de frunze uscate şi ploaie rece... totul este atât de frumos, încât pare ireal. 
De ce? Pentru că toamna este absolut superbă! 

 Miroase a toamnă. Am ieşit afară. Pentru un moment, m-am oprit pe scări să ascult vocile bunicilor 
mei. Bunicul meu, întotdeauna a fost... bunic. Părul şi mustaţa lui mereu au fost cărunte, pudrate cu puf 
din aripile îngerilor, cu fulgi de nea, cu zahărul vanilat cu care mama şi bunica presară prăjiturile, cu 
norii care îmbracă cerul în veşminte sfinte, cu albul florilor de cireş... Zâmbetul său întotdeauna îmi dă 
încredere, mă asigură că, atâta timp cât el face parte din lumea mea, eu pot să împletesc cununi de stele, 
să mănânc din roata de caşcaval a lunii, să sar în vata de zahăr a norilor, să mă scald în lumina soarelui 
de toamnă, să mă caţăr în cei mai înalţi copaci din lume fără să cad. Iar dacă aş cădea, el va fi mereu 
acolo să mă prindă în braţe şi să mă încurajeze să mai încerc o dată, pentru că el este aici, iar cu el, eu pot 
să fac absolut orice. El este bunicul meu. 

Pisica vecinului meu mă priveşte cu ochii ei galbeni şi misterioşi în timp ce stau în leagăn şi scriu. De 
fapt, mă privea. Acum leneveşte pe cerdac la bunica. Acolo îşi face veacul. 

Este toamnă. Chiar este toamnă. Ferigile din livezile de peste vale sunt deja ruginii. Iar imaginaţia îşi 
continuă aventura şi nu pare că ar fi doritoare să se întoarcă acasă. Mestecenii sunt atât de frumoşi cu 
frunzele putrede! Frunzele lor mărunte seamănă cu o plasă de gard. Se lasă purtate de bătaia vântului, 
parcă ar fi nişte fantasme. Oricât de ciudat ar suna, iarba din curtea mea este mult prea verde. Verde 
crud. Acest verde crud este de-a dreptul copleşitor, apăsător. Aproape că mă enervează. Nu înţelege? A 
venit toamna! Nu îi este permis să fie atât de verde! 

Cât de frumos este cerul! Deşi norii sunt gri, eu văd nuanţe subtile de mov. Aş vrea ca tufa de 
trandafiri parfumaţi din faţa mea să nu mai înflorească, deşi este îmbobocită. Nici ea nu înţelege că vine 
toamna. Iar toamna, doar crizantemele au dreptul să fie înflorite, să existe, să îţi desfete privirea cu 
simplitatea lor autumnală. 

Pădurile de brad presărate cu foioase oferă un tablou care îmi place să cred că nu există nicăieri 
altundeva. Parcă şi Bistriţa, urmându-şi liniştită cursul, e mai frumoasă. Apa capătă şi ea nuanţe de 
toamnă. În fundul livezii, după dâmb, printre conuri de brad căzute şi iarbă uscată, arsă de frig, prin 
frunzele şi ele uscate, am deseori impresia că văd un colţ dintr-o altă lume. Văd perfecţiunea. Acel colţ al 
livezii reprezintă perfecţiunea pe care doar natura o poate făuri. Iar acel colţ de natură nu ar fi perfect 
dacă cerul plumburiu nu ar veghea asupra lui. Cerul de toamnă pe care îl iubesc atât de mult, este cel care, 
atunci când plânge, mă face fericită. Iubesc ploile mărunte de  toamnă, care coboară pe pământ precum un 
voal de mătase. Un voal transparent. Un voal prin care pădurea de brazi este superbă, magnifică. Devine 
un ţinut în care imaginaţia mea hoinăreşte fără încetare. Ploaia mă linişteşte. O linişte surdă care mă 
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încătuşează în spatele ferestrei, îndemnându-mă să nu-mi părăsesc locul. Şi vreau să trec prin sticla 
ferestrei, să merg pe apa Bistriţei, oricât de rece ar fi ea, să urc livezile moarte şi să ajung la marginea 
pădurii. Să îmi fac curaj să păşesc şi să îmi caut imaginaţia, care încă se mai întinde leneşă pe foaia de 
hârtie, sfidându-mă, sub cerneala albastră a stiloului.  

Şi cireşul de peste vale... Un bătrân, de fapt, un zeu. Un nemuritor. I-am descoperit farmecul abia 
acum doi ani. După ce trec de casa doamnei Tănase, îl văd în toată splendoarea şi măreţia lui. O nebunie. 
Îmi pierd minţile privindu-l. Înalt, grandios, sfidător. Frunzele lui sunt nespus de frumoase. Acum, 
scriind, nu îmi găsesc cuvintele pentru a descrie frumuseţea acestui titan al toamnei. Frunzele în nuanţe 
încântătoare de galben, oranj, roşu aprins, roz, maro şi verde putred îmbracă acest cireş într-un veşmânt 
mai frumos decât rochiile anilor 1800. Nuanţele pastelate coboară din vârf şi se încolăcesc de-a lungul 
ramurilor noduroase înspre trunchiul gros, de abanos. Crengile care se înalţă sfidătoare par că vor să 
străpungă bolta cerească, pătura norilor şi să-l întâlnească pe Creator, să-i înfăţişeze măreţia creaţiei sale. 
Cu toate acestea, eu îmi găsesc liniştea privind acest cireş. Îl iubesc şi pe el şi tot ceea ce înseamnă 
toamnă. Îi iubesc fiecare frunză uscată. Fiecare creangă bătrână. Sper să nu moară niciodată. Sper să 
dăinuiască de-a lungul veacurilor. El este sufletul toamnei. 

 

Desen: Ştefania Clim, a X-a D                                                        Antoanela Candrea Ţîrcă, a XII-a C 

 

  

 
Eu sunt o picătură de lumină din infinitul Univers, o umbră trecătoare, un praf de nisip ce la prima adiere 

zboară alături de viaţă, luptându-se să găsească o stâncă pe  care să aterizeze, astfel clădind o nouă poveste şi 
eră; sunt un abur ce dispare la prima mângâiere a Soarelui, o fiinţă călătoare printre miliardele de stele, cu 
sentimente, cu defecte... .  

Şi totuşi, cine sunt eu?! Am puterea să stau în faţa mea în ,,înfruntare”. La războiul vieţii ce se ţese de 
multe ori în absenţa mea, încerc să adaug culoare şi parfum sufletului.  

Privesc în oglindă... Văd o Lucrare Divină, al cărei miez îl cunosc doar eu. Văd o tânără ca toţi tinerii, 
puţin dificilă (chiar foarte dificilă uneori!), sensibilă, ce-şi caută cursul vieţii în cioburile ce reflectă trăirea de 
până acum, o fiinţă emotivă în faţa durerii, o fiinţă slabă ce se zbate, încercând să-şi adune puterile 
sfărâmate de cei patru pereţi, care cerşeşte iubirea Universului. Văd durerea, neliniştea şi tulburarea mascate 
printr-un firav zâmbet. El e cel care îmi dă impuls, el e cel care mă apără şi îmi şopteşte: 

,,Rabdă – fii o luptătoare şi nu o armă”,  
,,Luptă – fii o învingătoare şi nu o învinsă”,  
,,Iubeşte – fii o inimă întreagă şi nu o parte dintr-un întreg”. 
Mă văd într-o secundă în acea parte din timp pe care de multe ori n-am preţuit-o, acel ceas ce a însemnat 

pentru mine o zi întreagă. Văd tot ceea ce ascunde cortina din faţa mea, văd slăbiciunea, uneori descurajarea, 
neîncrederea în ocaziile vieţii, emoţiile de la fiecare pas, defectele şi irealul din zâmbetul meu. 

De ce oglinda îmi spune întotdeauna adevărul?  
De ce îmi descoperă partea interioară cu atâta gelozie? 
De ce reflexele ei îmi ating atât de bine sufletul?   
De ce nu am putere în faţa ei?  
De ce nu mai sunt eu?  
De ce, de ce... de ce nu mă simt ACASĂ ÎN SUFLETUL MEU???     
 

 

Desen: Carola Roxana Surugiu, a X-a D                                                    Camelia Lavrenciuc, a XI-a D 
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Desen: Cristina Ioana Munteanu, a IX-a G                                                       Ana Maria Turcu, a X-a F 
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Crezi în destin? Cert este că destinul crede în tine! 
Ţi s-a întâmplat vreodată să nu ştii ce să faci cu viaţa ta? Sunt sigură că de multe ori... E adevărat că 

stăteai nopţile şi te gândeai în cel mai egoist mod la viitor? Ce vrei să faci? Unde vrei să ajungi? Cu cine? 
Cum? Când? Eşti capabil? Asta e cu adevărat ceea ce-ţi doreşti? 

Atâtea întrebări... Un singur răspuns pentru fiecare. Dar care este acela? Altă întrebare... Viaţa poate 
fi o întrebare? Sigur! Poate fi asociată cu întrebarea „de ce?”. De ce trăim? De ce murim? De ce respirăm? 
De ce plângem? De ce zâmbim? Categoric fiecare dintre noi şi-a pus asemenea întrebări. Sau... Poate doar 
eu? Eu sunt singura nehotărâtă şi pierdută în beznă căutând o lumină călăuzitoare? 

Am fost nehotărâtă... Până acum ceva timp... Nu ştiu dacă s-a schimbat universul sau mi-am schimbat 
eu însămi percepţia despre viaţă. Sigur, percepţia s-a schimbat. Şi sunt foarte mândră de asta! Dacă n-aş 
fi deschis ochii la timp, aş fi ajuns să fiu nefericită, urmându-i visul tatei, măreţul său vis cu medicina! 
Anost. Sec. Limitat. Am analizat aceste trei cuvinte. Nu mi-au trebuit mai multe. Mi-am dat seama că eu 
sunt opusul monotoniei. Am realizat că nu pot sta toată viaţa într-un spital, chinuită de gândul că din 
cauza mea poate muri un om. 

Iar dacă nu medic... atunci ce? Dar apoi m-am gândit mai bine şi am ales totuşi să devin doctor. 
Doctor de suflete. Actor. De ce? Pentru că îi pot trata pe oameni mai bine decât ar putea s-o facă o 
pastilă. Pot avea propriile mele pastile. Pastile efervescente cu zâmbete. Cu emoţii pe care le pot transmite 
oamenilor pe calea aerului, nu prin seringi. Sunt absolut convinsă că cei mai mulţi iubitori de teatru merg 
acolo ca la spital. Cu urgenţe, cu boli, cu griji, vin să se trateze. Spitalul de suflete e mereu deschis. Iar 
pentru câteva zeci de minute, acei muritori de rând se contopesc totodată cu doctorii de pe scenă,  
uitându-şi toate grijile şi toate bolile. Devin ei eroii, devin ceea ce vor, şi asta, prin ei înşişi. 

Am învăţat de curând că avem puterea să facem orice. Trebuie să găsim acea intrare secretă înăuntrul 
nostru, prin care să evadăm din această lume şi să intrăm într-o lume aparte care ne place, ceva ideal. Iar 
această lume este teatrul. Însă teatrul nu e nici pe departe idealul. Pentru ca să atingi razant 
perfecţiunea, ţi-ar trebui trei vieţi şi două trambuline. Şi de ce? Pentru nimic... perfecţiunea e doar o altă 
imperfecţiune. Dacă ţi se pare că totul e perfect, poţi fi sigur că ai făcut ceva greşit. 

Dar ăsta e actorul. Prins mereu între întrebări, împins în întuneric. Doar cei mai buni au puterea s-o ia 
de la capăt de fiecare dată. Ăsta e actorul. Un doctor chinuit în spatele unei cortine. Un doctor care, de 
cele mai multe ori, îi tratează pe alţii înaintea lui. Dar mai întâi de toate, acest doctor este om. Un om ce 
trăieşte în două lumi. Unul care se transpune de fiecare dată în altceva. Iar mai apoi apare întrebarea: De 
ce să fiu doctor când pot fi orice? Dacă sunt actor, pot fi şi doctor şi avocat şi apicultor şi copac şi 
fantomă, chiar şi un nimeni. 

 „Actorii nu-s importanţi. Poţi trăi şi fără ei.” Asta ca să citez un mare geniu în viaţă, tatăl meu, mare 
om, mare caracter! Dar haide să ne reîntoarcem puţin în timp, dragă tată, cam prin Antichitate... Oamenii 
se simţeau trişti... posomorâţi. Până când... TEATRU! Un mod de a combate nefericirea. Poate fericirea 
nu ţine de foame, însă ţine de mintea fiecăruia să ţină de ce vrea el. Mi  s-a întâmplat de multe ori să 
visez că mănânc şi să mă trezesc sătulă. 

Iar ca să pun capacul, oricine poate face orice. Ţine doar de voinţă, de un strop de talent şi de multă 
muncă. 
 

Desen: David Marcu, a IX-a E                                                                           Raluca Maxim, a XI-a D 
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Tu eşti dimineaţa albă care-şi lipeşte buzele reci şi moi de geam, tresărindu-mi tăcut printre perdele. Tu 

eşti soarele cu fruntea fierbinte, strâns într-un apus nedesluşit. Nu mi-e frică de zâmbetul tău, deci nu  
mi-e frică de nimic. Sunt ceea ce-i dincolo de fereastra camerei tale: depărtarea. Sunt cea mai mică fiinţă a 
lumii între rândunelele ei, fiindcă mă înfăşor în întregul ei necunoscut. Privirea ta nu mă va găsi nicăieri. 
Amintirea ta nu are unde să mă afle. Glasul tău nu mai poate să mă strige. Nu ştie unde sunt... Sunt 
între cele patru zări: răspântia lor.  Şi totuşi renunţi cu atâta uşurinţă câteodată. Iar dacă verbal nu ai 
reuşit să afli ceva din mine, în scris ai mult mai puţine şanse. E târziu. E 12 noaptea; acum jumătate de 
oră erai în faţa ochilor mei lacomi care nu-şi mai potoleau setea de tine. Sărăcuţii... Nu-i condamn…  
Imaginea ta îmi taie răsuflarea. Poate acum deja dormi. Dar ce importanţă are când ţie îţi e atât de somn. 
Poate mă visezi. Şi poate ar trebui să dorm şi eu şi să ne-ntâlnim în vis. 

Acum ştiu ce-i singurătatea. Fiecare bătaie de ceas sfârşeşte ca ecou al sufletului meu. Mă loveşte. Mă 
doare. Mă trezesc devreme ca un bolnav. De fapt... Nici nu ştiu dacă am dormit. Sunt otrăvită cu-n venin 
ce-ţi poartă numele. Nu înţelegi... N-ai cum. Îmi curgi prin vene neîncetat. Îmi ajungi la inimă cu fiecare 
inspiraţie şi nu mai am timp să expir de dorul tău. Opresc trecerea. Îmi ţin respiraţia ca să te simt vibrând 
prin mine, dar îţi cer să pleci. Nu vreau să te întorci. Eşti ca o pedeapsă pe care o ador. 

Nu ştiu cât e ceasul. Nici în ce zi suntem. Nu ştiu de câtă vreme stau aici în pat şi aştept o mişcare, un 
zgomot, ceva ce ar putea să întrerupă această reverie. Dar îmi dau seama într-un târziu că nici un urlet de 
tren nu mi te-ar putea scoate din minte. Lacrima surâsului tău mi se prelinge pe palme şi încerc 
îngenuncheată s-o culeg în cuvinte. Dar e doar o picătură din care nu reuşesc să aleg decât a mia parte de 
fericire pe care aş vrea s-o beau ca să mă vindec de tine. 

Mă ridic din pat. Privesc pe fereastră şi-i ceaţă. O ceaţă nedesluşită prin care văd. Surprinzător. 
Încerc să te zăresc. Dar nu! Renunţ. Te întorci, îmi zâmbeşti, apoi te răsuceşti şi pleci privirea. Mă iau 
după tine şi după umbra genelor tale prin aer. Ai plecat. Încă ţi-e teamă să mă înfrunţi, nu-i aşa? Încerc 
să te caut cu privirea, dar sfârşesc rănită. Iartă-mi fiecare resemnare. Fiecare pas care a vrut să se 
întoarcă. Mă fâstâcesc. Mă eschivez, dar tot spre tine mă îndrept. Şi totuşi... Încă nimeni nu a înţeles 
cum sufletul şi trupul laolaltă se potrivesc frumos şi nu se mai despart. Şi totuşi... Traiul unul altuia şi-l 
amărăsc. 

Aţipesc. Îmbătată de lumină, amorţită de absenţa ta neconcepută. Tresar obosită ca de obicei şi te 
privesc. Tu erai lângă mine. Atât de departe şi totuşi atât de aproape. Îţi simt respiraţia deasupra tâmplei 
mele şi împreună înălţăm hotărâtor cumpăna timpului. Îţi simt zâmbetul pe trup. Îţi simt atingerea. Mă 
sfârşesc şi-mi înăbuş un scâncet pe care aş fi vrut să-l sugrum. Sau.. Mai bine să-l las suspendat între noi. 
Să fie singura distanţă care ne desparte. Revino în noapte. Încet regăsesc sentimentul distanţei. Am 
obosit... Am obosit de tot. 

Taci! Nu mai ţipa la mine! Dar încă ţipi. Şi eu şi tu ştim adevărul. Nu vreau să taci. Asta ar însemna 
să te pierd. În sfârşit... Aştept şi iar aştept. Sunt asemenea nisipului clepsidrei care poate fi timp numai în 
cădere. Iar eu încep să cad, gândindu-mă că mă vei prinde. Iar dacă nu mă prinzi... Ei bine, asta e! Poate 
sunt blestemată să iubesc o singură dată şi gata. Sufletul oricum nu-l voi da nimănui altcuiva. E un 
suflet mare pe care nimeni nu l-ar înţelege şi l-ar profana, dacă l-ar cunoaşte. Mai bine mor! Sincer îţi 
spun. Mai bine rece şi palidă decât să las adaptarea sufletului meu în meschina dragoste cotidiană 
îngustă. Nu sunt tristă... Iubesc dragostea altora, dar nu pot iubi ca ei. 

 

Desen: Alexandra Ungureanu, a X-a E                                                               Raluca Maxim, a XI-a D 
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M-am gândit că iubirea poate părea ceva banal. Poate e. Depinde cum vrei s-o priveşti. 
Dacă o vezi frumoasă, eşti un om frumos. Dacă o vezi urâtă, eşti şi tu la fel de urât. Avem 
nevoie de iubire. Mereu vom avea. De când ne naştem şi plângem după iubirea mamei, până 
când murim şi plângem după viaţă. 

Însă există o iubire aparte. Una singură. Despicată în două de iubirea faţă de familie, 
natură şi sine însuşi. Iubirea faţă de un străin. Un străin pe care ajungem să-l iubim atât 
de mult, încât vrem să ne împărţim întreaga viaţă cu el. Îl cunoşti, îl simpatizezi, îl iubeşti, 
nu-ţi închipui viaţa fără el. Mereu e aşa la început. Totul pare mirific şi simţi că într-adevăr 
trăieşti cu un motiv. Motivul că viaţa ta nu va trece neobservată. Mereu va fi acel cineva care 
să-ţi observe toate gesturile, toate zâmbetele, toate lacrimile şi, fără să vrei, fiind acolo, îi vei 
întoarce favorul, simţindu-i fiecare bătaie a inimii, fiecare privire, fiecare surâs. 

Ce ne-ar ţine împreună? Ceva material? O verighetă cumpărată din cel mai scump 
magazin de pe Champs Elise'e? Poate doar simbolic... Ceea ce ne-ar ţine cu adevărat 
împreună sunt acele mici gesturi venite în locul potrivit, la momentul potrivit. Sau… nu.. . Poate 
chiar în acele momente când e supărat, să te duci la el şi să-i spui că-l iubeşti, fără să-ţi 
asumi în mod prostesc faptul că deja ştie. Poate chiar în acele momente are nevoie de tine. 
Iar dacă te iubeşte cu adevărat, îţi va întoarce gestul. Nu-l obliga să-ţi spună „te iubesc”. O 
face deja. Aici ar trebui să-ţi asumi că ştii asta. Cred că încă se mai gândeşte cum să ţi-o 
spună. 

Doar atât? Doar asta ar trebui să ne motiveze să ne împărtăşim întreaga viaţă, până 
când o siluetă neagră, plutitoare, invidioasă pe dragostea noastră, ne-ar despărţi? Nu, prietene. 
Acum vine partea frumoasă. Şi totul depinde doar de tine însuţi. Trebuie să spui întotdeauna 
ce simţi şi să faci întotdeauna ceea ce gândeşti. Imaginează-ţi că în clipa asta el e lângă 
tine, iar peste o clipă, colindă pe la poarta Sfântului Petru. Bucură-te de el. Ca şi cum ai 
şti că sunt ultimele sale cuvinte, înregistrează-le pentru a le asculta o dată şi încă o dată 
până la infinit. Ca şi cum ai şti că e ultima dată când îl vezi ieşind pe uşă, sărută-l. Apoi 
lasă-l să plece ca să-l poţi chema înapoi să-l săruţi de şi mai multe ori. Nu contează că vei 
părea o obsedată şi o isterică. Explică-i că aşa îţi manifeşti tu dragostea faţă de el. 

Însă şi lucrurile materiale ne pot ţine împreună. Tot sub călăuza iubirii. Să stai sub o 
umbrelă cu a ta consoartă, să priveşti ploaia, să simţi fiori fierbinţi şi îngheţaţi pe şira 
spinării, în acelaşi timp, poate fi cel mai romantic lucru posibil. Iar câteodată, o privire ce te 
străpunge prin ochi până în adâncul inimii, poate fi mai intimă decât goliciunea. Pentru că o 
privire te poate dezbrăca nu doar de haine, ci şi de toate gândurile nespuse. Iar ţie nu-ţi 
rămâne decât să alegi: îţi pleci spăşit privirea sau o înfrunţi pe-a celuilalt, intimidându-l la 
rândul tău? 

O spun! Iubirea e doar atunci când vă dezbrăcaţi de secrete şi de gânduri murdare. De-
abia atunci poţi spune că eşti motivat să rămâi lângă acea persoană pe veci! 
 

 

Desen: Carola Roxana Surugiu, a X-a D                                                             Raluca Maxim, a XI-a D 
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Desen: Ioana Cristina Munteanu, a IX-a G         Raluca Maxim, a XI-a D 
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Un singur minut... 
 

Este ora 7: 44. Mă grăbesc spre şcoală. Sper să reuşesc să ajung la timp.  
Cu ajutorul unei forţe numite gravitaţie, exercitată asupra mea de către Pământ, a forţei de 

frecare şi a energiei furnizate de muşchii din corpul meu care mă propulsează, mă pot deplasa 
până la oglindă. În ea apare imaginea mea şi mă arată exact aşa cum sunt eu, fără deformări, 
graţie unui fenomen fizic numit reflexie. 

Pe micul dulăpior de lângă mine este un aparat radio. Vibraţiile care se deplasează prin aer 
formează sunetul ce ajunge până la urechea mea. Creierul interpretează şi recunoaşte sunetul, iar 
eu încep să fredonez. Este melodia mea preferată care se difuzează în acest moment, mulţumită 
electricităţii care face aparatul să funcţioneze. Lângă el, un buchet de flori îmi încântă privirile 
când le zăresc. Apa din vasul de porţelan se ridică în mod spontan până la flori, prin numeroasele 
tuburi foarte fine care alcătuiesc tulpina, sub acţiunea unui fenomen numit capilaritate. 

Lumina soarelui răsărit, compusă din lumină de mai multe culori, dar incoloră pentru ochii mei, 
a traversat sticla geamului, a fost deviată şi a ajuns jucându-se pe faţa mea. Acest fenomen se 
numeşte refracţie. Iar pentru că ochii mei recunosc doar şapte din infinitatea de culori, am putut 
vedea florile roşii. Ele au absorbit toate celelalte culori, mai puţin roşul, care s-a întors la ochii 
mei. Lumina se deplasează în linie dreaptă şi, pentru că florile sunt plante opace şi stau în calea 
luminii, pot observa umbra lor. 

Afară, în atmosferă, între mase de aer cu presiuni şi temperaturi diferite, ia naştere aerul. Aerul 
care se deplasează reprezintă vântul. Sub efectul lui şi al căldurii, rufele ude se vor usca pe 
măsură ce apa se va evapora din ele. Zmeul surorii mele, legat de trunchiul unui copac, se înalţă 
afară, scoţând un vâjâit. Înălţarea lui este efectul studiului ştiinţific al deplasării corpurilor 
solide în aer, numit legile aerodinamice. 

Arunc o ultimă privire în oglindă şi apoi deschid uşa. Afară este puţin mai rece. Observ cum din 
gură îmi iese un fel de ,,abur ” alb atunci când expir. Vaporii de apă care se găsesc în plămâni trec 
din stare gazoasă în stare lichidă  în contact cu aerul rece din exterior, fenomen numit condensare. 
În aer se formează picături minuscule de apă lichidă, care arată precum ceaţa.  

Privesc prin sticla transparentă a ceasului ce arată ora 7: 45. Toate aceste fenomene fizice s-au 
petrecut într-un singur minut…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Desen: Schiopu Monica, a IX-a  F                                                     Rebeca Sabina Căuneac, a X-a D 
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Tot „din istoria unei secunde” 
 

    „Învăţăm zilnic cum să număram secundele, minutele, orele, anii, dar 

    nimeni nu ne explică exact cât valorează o clipă”. 

 (Donato Carrisi) 

 La asta se rezumă în mare parte viaţa noastră! Suntem prea preocupaţi cu planificarea viitorului, 

suntem prea vrăjiţi de momentele din trecut pe care le rememorăm, încât uităm să trăim clipa.  

Poate că ritmul alert al societăţii în care trăim, poate că frica noastră de imprevizibil, dorinţa 

noastră de a şti totul sau poate orgoliul nostru care culege roadele trecutului sunt cele care ne ţin pe 

graniţa timpului fără a ne lăsa să ne trăim prezentul, însă clipa trece, iar noi nu realizăm!           

Şi totuşi… Gândindu-ne mereu la un tipar şi trăind cu frica nerespectării lui, pierdem frumuseţea 

imprevizibilului. Sau gândindu-ne mereu la ce a fost şi trăind din momentele care au trecut, pierdem 

frumuseţea momentului.  

Însă, pe lângă aceste momente de meditaţie, există şi acele momente în care trăieşti prezentul şi 

totuşi nu îl trăieşti. Aşa că, ai grijă! Chiar dacă după o zi grea de şcoală cel mai tentant este să te 

aşezi în faţa unui televizor cu o pungă de seminţe în mână, acest obicei nu este recomandat, 

deoarece mintea şi corpul tău nu consideră spartul seminţelor o activitate culturală sau socială. 

Acesta şi multe alte obiceiuri nu tocmai favorabile te împing la izolare, te fac mai irascibil, mai 

puţin comunicativ cu cei din jurul tău, iar rezultatul concret e doar… pierderea de timp. Aşa că, o 

organizare mai eficientă a timpului te-ar împiedica să pierzi ocaziile unice, scutindu-te mai târziu de 

regrete şi reproşuri.  

În sfârşit, peste ani şi ani, vom realiza că am pierdut momente foarte importante din viaţa 

noastră, clipe minunate alături de cei dragi, cu care nu ne vom mai întâlni niciodată. Deşi este 

important să ne gândim la viitorul nostru, nu ar trebui să  ignorăm prezentul, deoarece odată cu 

trecerea timpului, vom constata că ne-am irosit viaţa pe lucruri mai puţin importante, risipind o 

şansă pe care am pierdut-o din cauza nechibzuinţei. 

 

Ioana Bondar, a X-a F 

Istorie şi timp 
 

Timpul reprezintă fiecare secundă sau zi care trece ireversibil şi rămâne în trecut. Nimeni nu este 

capabil a se opune trecerii timpului şi nu avem posibilitatea să-l întoarcem, deoarece ne supunem 

mişcării sale. 

Istoria constituie cea mai importantă spiţă a cronologiei, întrucât această ştiinţă presupune o 

studiere profundă a trecutului. Ea menţine balanţa între trecut, prezent şi viitor, ea înseamnă 

cunoaşterea naturii umane. Explorând trecutul prezentat de istorie, ne descoperim rădăcinile. 

Fiecare îşi are istoria vieţii sale, a neamului său, a ţării sale şi, pentru fiecare, este deosebită. De-

a lungul timpului, civilizaţii nenumărate s-au format, au evoluat, au luptat şi au decăzut. Acest 

proces de naştere – moarte a civilizaţiilor stă sub semnul istoriei, cuprinzând evenimente diverse şi 

consecinţe pozitive sau nefaste.  

Istoria se va afla mereu în (cea mai) strânsă legătură cu timpul, demonstrând, prin dovezi, ce s-a 

întâmplat în trecut. Fiecare secundă care trece este un grăunte de timp, de istorie.  

Aşadar, istoria este un profesor al vieţii, din trecut, până în viitor. 

 

 

Desen: Eduard Florea, a X-a D                                                                        Ştefanida Scutelnic, a IX-a E 
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Desen: Rebeca Sabina Căuneac, a X-a D                                                                 Larisa Filip, a IX-a E 

 

Zbuciumul toamnei 
E toamnă, e foşnet, e frig... 
Natura suferă. Dansul i se stinge, oasele i se usucă. Ceaţa stoarce din flori ultimele picături de 

sevă. Cerul naşte nori gigantici. Arborii capătă anghină, iar cocktailul din frunze şi picături de 
ploaie este înghiţit de către alb-negrul asimetric al zilei şi al nopţii. 

E toamnă... Pigmentul verde de acuarelă s-a uscat pe paleta pictorului. În locul ei însă, o 
picătură de galben-roşiatic a colorat toţi copacii şi întreaga natură. Dar cine-o fi pictorul iscusit? 
Din ce lume vine? De la cine a deprins meşteşugul inedit? Acestea rămân întrebări fără răspuns. 
Această culoare a toamnei mă orbeşte, mă sufocă, mă absoarbe... 

Toamna plouă peste noi cu frunze colorate. Copacii rămân negri şi grei de atâta ploaie şi doar 
atunci ne dăm seama că dincolo de pleoape adorm speranţe intens pictate în culoarea orizontului 
de toamnă. 

Octombrie se scurge printre pleoapele de plumb ce tainic răsfrâng zbuciumul tânăr. De printre 
frunze aud glas de toamnă. Octombrie se scurge în farmec de noapte, departe în ceaţă. 

Copilă a timpului, 
Secundă fugară, 
Prea grea în esenţă 
Şi prea trecătoare. 
 

Desen: Bianca Tudose, a X-a D                                                              Bordieru Alexandrina, a IX-a G 

http://departe.in/
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Desen: Ramona Moscaliuc, a X-a D                                                                   Diana Vasiliu, a X-a D 
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O bibliotecă nu este un loc! O bibliotecă este un portal ce ne trimite spre o 
încăpere cu mii de uşi frumoase, cu titluri îndrăzneţe şi înfăţişări misterioase care 
ne cheamă să le atingem uşor clanţa, trăgându-ne în interiorul lor. 

Prima dată ne pierdem în lanul de litere, apoi înotăm în marea de sentimente, 
înţelegând mult mai bine forma uşii din file fine de lemn şi învăţând despre 
sinceritatea unor semne de exclamaţie şi de întrebare.  

Rareori ne dăm seama cât de important este cititul şi puţini sunt oamenii care 
vor să înţeleagă că lumea ar fi mult mai frumoasă dacă în locul smartphone-ului 
pe care îl butonează în timpul liber ar sta o carte. Poate credeţi că sunt două 
obiecte fără viaţă care pot avea aceeaşi întrebuinţare în unele cazuri... Vă înşelaţi!  

Adevărul este că doar cartea are suflet şi doar ea ne-ar putea ajuta. Practic, 
acest obiect este vocea unei persoane: o persoană care a trecut prin multe experienţe, 
o persoană care vrea să împartă cu noi aşii din mâneca vieţii, o persoană care a 
dorit ca lumea în care a trăit să devină din ce în ce mai bună sau o persoană 
care a vrut să împartă cu noi secretele capabile să cucerească dorinţele noastre. De 
ce am da înapoi din a afla ce este mai bine pentru noi? Nu avem niciun motiv, 
iar de credeţi că un motiv întemeiat este timpul prea scurt, vă minţiţi. Avem timp 
pentru orice! 

O carte nu ne învaţă doar să citim, ne învaţă cum să ne modelăm 
personalitatea, cum să reacţionăm în anumite momente în care simţim că nu ştim 
ce alegere ar trebui să facem, cum să ne bucurăm de lucrurile fără valoare 
materială, dar puternic înfipte în cea sufletească.  

Avem nevoie să citim, avem nevoie să vedem lumea prin ochii altcuiva, avem 
nevoie să ne răsfăţăm cu poveşti nemuritoare, avem nevoie de un zâmbet dăruit de 
o pagină. 

Atunci când citim, trecutul întâlneşte prezentul şi discută cu el despre viitor. Nu 
ne este permis să pierdem acest dialog! 

Cititul ar trebui să fie singurul viciu al omenirii!  
 

 

 

 

 

 

Desen: Florin Gheorghe Avram, a IX-a E                                             Ioana Diana Rebenciuc a IX- a E 
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Recenzii de carte  

Tema pentru acasă 
 

 

Tema pentru acasă, de Nicolae Dabija este un roman de suflet. Filele acestei cărţi ne 

povestesc despre deportaţii basarabeni şi credinţa în Dumnezeu care i-a ajutat să depăşească toate 

greutăţile. Dincolo de tragedia deportărilor, urmărim o frumoasă poveste de dragoste dintre un 

profesor, Mihai Ulmu, şi eleva sa, Maria Răzeşu. După arestarea lui Mihai, Maria hotărăşte să-l 

găsească, trecând peste obstacolele destinului. 

Mihai Ulmu le spunea elevilor profesori, 

ingineri, medici - dar, în primul rând oameni, 

Oameni cu literă mare. Aşa şi-i dorea. 

Profesorul le-a cultivat ideea demnităţii umane. 

Citind acest roman, retrăieşti, împreună cu 

protagoniştii, acele sentimente puternice ale 

fiinţei omeneşti - dragostea, libertatea, durerea, 

răbdarea, sacrificiul.  

Tema pentru acasă se încheie cu 

următoarele cuvinte care ne spun totul: „Lucrul 

cel mai important este acela ca oamenii să 

rămână oameni în orice împrejurări… în numele 

minunii numite viaţă, pentru ca ea să nu dispară 

în vecii vecilor”. 

 

 

 

Corina Negrub, a XI-a E 

 

 

 

 

 

Cătălin Dorian Florescu,  Jacob se hotărăşte să iubească, 

Editura Polirom, Iaşi, 2012 

 

Cătălin Dorian Florescu, german în scris, elveţian în buletin, bănăţean în fond, este un scriitor 

elveţian de origine română, născut în Timişoara. A debutat cu romanul Vremea minunilor în 2001, 

apoi a publicat Drumul scurt spre casă în 2002, Maseurul orb în 2006, 11 Septembrie, 2007, Zaira 

în anul 2008, şi Jacob se hotărăşte să iubească în 2008. Pentru această ultimă carte a primit mai 

multe premii, printre care şi Premiul Adelbert von Chamisso, Premiul Anna Seghers, Dresdner 

Stadtschreiber. 

Jacob se hotărăşte să iubească este un roman despre dragoste şi suferinţă, dar şi despre condiţia 

banilor, o poveste despre duritate şi sărăcie, dar şi despre sensibilitate şi tandreţe, o poveste 

emoţionantă şi palpitantă în care iubirea devine o artă a supravieţuirii. Cu toate că titlul ar putea să 

sugereze ideea unei poveşti de dragoste între doi tineri, în fapt, romanul prezintă o alt fel de iubire: 

iubirea de oameni. Când este alungat, Jacob pierde totul şi se vede trădat de propriul tată. Atunci 

acesta găseşte puterea de a se ridica şi de a continua, de a încerca să construiască ceva, nu doar de a 

trăi. 



 

 

24 
Acţiunea romanului începe cu descrierea unei furtuni din care iese „Jakob şi atât”, aşa cum se 

recomandă, personajul central al primei părţi. Acesta a fost un grăjdar care a preluat identitatea unui 

tip înstărit. Jakob avea cam doi metri înălţime, era tânăr, frumos, puternic, tenace şi muncitor. 

Bărbatul venise în satul Triebswetter cu dorinţa de înavuţire, dar şi pentru a se întâlni cu Elsa 

Obertin, a cărei fotografie a văzut-o într-un ziar. În timpul furtunii, luase foc o casă, dar pentru că 

Jakob nu ştia că este a Elsei, a preferat să nu ajute: „Până atunci nimeni nu refuzase vreodată să dea 

un ajutor, nimeni nu se împotrivise la ceea ce definea viaţa de aici: obligaţia de a-ţi arăta iubirea 

pentru semeni. Cu asta le erai dator celorlalţi. Datoria îi ţinea pe toţi laolaltă.” După ce a aflat că 

Elsei i-a ars casa, Jakob a hotărât să meargă la ea. Bărbatul ştia că Elsa e fost în America pentru a-şi 

redobândi averea. Încă de la această primă întâlnire, Jakob i-a spus că intenţionează să se 

căsătorească cu ea: „De asta sunt aici. Aş vrea să mă însor cu tine, să conduc gospodăria şi să 

zămislesc copii. Şi unul ar fi de-ajuns, un băiat, ca să moştenească mai târziu gospodăria.” Zis şi 

făcut, Jakob devine soţul Elsei şi stăpânul bogăţiilor acesteia, pe care le înmulţeşte datorită 

priceperii lui în afaceri, în alegerea unor parteneri, cum ar fi clanul ţiganilor din sat, parolişti şi de 

încredere şi datorită destoiniciei cu care mânuieşte cuvintele. Cu toate acestea, rămâne lipsit de 

măsură şi doreşte ca toată lumea să se construiască în jurul său şi de către el. După puţin timp, 

Jakob a reuşit să readucă faima de altădată a numelui familiei Obertin. Familia a devenit completă 

abia atunci când Elsa l-a născut pe Jacob. Acesta a venit pe lume într-o căruţă când avea doar şapte 

luni. „Tata n-a iertat-o niciodată pe mama că a târât în gunoi numele Obertin – şi asta de-

adevăratelea; că născuse în văzul lumii (n. m. în căruţă)” Moaşă pentru băiat a fost Ramina, o 

ţigancă. După naştere, aceasta a cerut sa fie răsplătită prin primirea regulată a unor găini şi a 

putinilor de grăsime de animale. Familia Obertin a fost de acord cu această cerere a ţigăncii. Odată 

ce Jacob a crescut, lui îi reveni sarcina de a-i duce Raminei câte o găină în fiecare săptămână. De 

fiecare dată cănd Jacob mergea la Ramina, ea îi spunea câte o poveste despre naşterea lui care „a 

fost mai minunată decât îţi închipui”. 

De aici, acţiunea romanului suportă mai multe fluctuaţii, suişuri şi coborâşuri care schimbă 

traiectoria personajului principal şi demonstrează drumul iniţiatic al băiatului, un drum care-l 

conduce spre sentimentul iubirii desăvârşite. Jacob se îndrăgosteşte de fata croitoresei, dar această 

fată este omorâtă. Tatăl lui îl trădează şi îl dă armatei ruse în schimbul unui ţigan, Sarelo (care de 

fapt este fratele său vitreg şi fiul Raminei), Jacob ajungând în trenul spre Siberia, de unde evadează. 

Spaţiul de maturizare a băiatului este casa unui preot dintr-un ţinut îndepărtat, om ce îl ţine pe tânăr 

ca ucenic al său pentru munca de a căuta cadavre de oameni. Întors acasă, Jacob rămâne numai cu 

tatăl său, pe care nu-l abandonează, dezvăluindu-şi puterea de a iubi şi de a nu se răzbuna. 

Vă recomand lectura acestei cărţi, cu menţiunea că trebuie să vă pregătiţi de o călătorie în timp, 

de probleme umane în spatele personajelor care nu pot fi decât simboluri, iar în unele situaţii veţi 

simţi aerul unui basm. 

Ar fi putut fi o carte comună, însă a ieşit o poveste bogată şi vrăjită, pe care o citeşti pur şi 

simplu cu nesaţ! 

 

Cerasela Palaghieanu, a XII-a E 
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 Cronică de film 

 

 

A Walk to Remember 

 

 
 

An apariţie: 2002 

Regia: Adam Shankman 

Actori: Mandy Moore, Shane West 

Genul filmului: de dragoste 

Durata:  100 minute 

 

Cu toţii aşteptăm weekendul, cu toţii după o săptămână 

încărcată simţim nevoia unui sfârşit de săptămână perfect în 

care să ne relaxăm. Fiecare dintre noi alegem diferite 

variante pentru a elimina stresul şi oboseala acumulate în 

timpul săptămânii. Aceste variante fac parte din procesul 

nostru de maturizare şi de regăsire.  

Uneori suntem cuprinşi de un sentiment nu în tocmai 

plăcut, de tristeţe, de plictiseală, stare specifică adolescenţilor 

contemporani.  

 O alternativă pentru diminuarea acestei stări este 

vizionarea unui film. Tinerilor iubitori de filme din categoria celor romantice, eu le recomand cu 

drag filmul: ,,A Walk to Remember”.   

Tânărul London, un licean care face parte dintr-un grup bine văzut de restul colegilor,  şi fiica 

pastorului, Jamie, o tânără cuminte, ascultătoare şi frumoasă care reprezintă subiectul de glume 

pentru tinerii rebeli ai liceului, devin personajele principale ale unui spectacol de dragoste din 

cadrul clubului de actorie. Lucrând la aceeaşi scenetă, Jamie şi London au ocazia să petreacă mai 

mult timp împreună şi să se cunoască mai bine… Ce schimbări produce această colaborare? Cine 

transformă pe cine? Cum se termină această banală experienţă de licean? Nu aş vrea să vă dezvălui 

mai mult de atât, să vă răspund la aceste întrebări, deoarece farmecul filmului, care prezintă 

imaginea demonului şi a zeiţei într-o variantă de liceu, constă în replicile şi jocul actorilor şi nu în 

mod special în subiectul prezentat. Însă mai vreau să menţionez că totul se termină tragic! O 

poveste de dragoste cu un sfârşit tragic care evidenţiază puterea iubirii de a transforma răul în bine.  

Cu o coloană sonoră bine aleasă care reprezintă atât povestea de dragoste, cât şi viaţa de licean 

(de exemplu: Learning to Breather – Switchfoot sau Mother, We Just Can't Get Enough - New 

Radicals), cu replici de memorat (de exemplu: ,,Fără suferinţă, n-ar exista compasiune”, ,,Dar 

dragostea noastră este ca vântul. Nu o poţi vedea... dar o poţi simţi”.) şi cu un context tipic pentru 

adolescentul contemporan, filmul poate să câştige rapid inima fiecărui licean! 

 

 

Vizionare plăcută vă urează  

Lavinia Bolohan, a X-a F 
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                                               Vântul bate printre frunzele uscate, 
                                            Noaptea îmi învăluie trupul, 
                                        Copacii sunt scrijeliţi cu numele noastre, 
                                    Inima tot umbrită rămâne. 
                                Se aud şoapte reci, 
                            Reci ca sufletul meu...  
                        Dar tu nu eşti nicăieri. 
                    Totul se întâmplă doar în mintea mea… 
                Gândul îmi zboară la clipele demult apuse, 
            La vremurile când eram fericită.  
        Dar totul s-a spulberat. 
    Mi-au  rămas doar amintirile  
Şi o chitară veche ce îmi ştie povestea. 

 

Ana Maria Tudose, a X-a B                                                     Desen: Mădălina  Gabriela Ariga, a X-a G 

 

Schimbă-ţi pielea ca şarpele. 
     În fiecare an, fii altă persoană. 
          În fiecare an, încearcă să impresionezi din nou, alt om. 
               Doar de asta existăm, nu? 
                    Să ne răsucim după aparenţe, 
                         Să arătăm tuturor partea colorată a noastră 
                              Doar pentru interesele noastre ascunse. 
                                   Nu fi aceeaşi persoană mai mulţi ani la rând, 
                                        Nu asta caută oamenii; 
                                   Ei vor mereu ceva nou de la tine. 
                              Ţine minte asta, trebuie să fii ca şarpele: 
                         Imprevizibil, dar totuşi vizibil. 
                    Toată lumea caută perfecţiunea şi unicitatea. 
               Dar te-ai întrebat vreodată dacă ele există? 
          Ce vrei tu de fapt? 
     Eu am obosit să-mi schimb pielea, 
Am obosit să fiu altcineva an de an 
     Vreau doar să fiu eu, 
          Un simplu muritor 
               Care nu poate fi înţeles uşor de oameni. 
                    Măcar mă fac fericită pe mine! 
                              Şi dacă nu voi găsi pe nimeni... 
                         Pe nimeni pe care să-l vrăjesc cu pielea mea de şarpe? 
                    Atunci îmi va creşte altă piele 
               Pe care o voi purta mereu. 
          Şi nu... nu voi muri singură, 
     Voi fi Eu împreună cu Mine 
Iar Eu mă va iubi aşa cum sunt.  
 
Ana Maria Tudose, a X-a B                                                                             Desen: Florin Avram, a IX-a E 
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Dacă mi-ai şti povestea, 

     Nu te-ai mai avânta singur în necunoscut. 

          Dacă mi-ai vedea chipul stropit de emoţii, 

               Ai rămâne aici lângă mine. 

                    Dar n-a fost să fie aşa; 

                         Ai ales alt drum. 

                              Nu te condamn, te felicit.  

                         Ai avut curajul să spui „nu”. 

                    Curajul pe care îl au puţini oameni; 

               Oameni ca şi mine, 

          Pustii şi singuratici, 

     Singuratici şi uitaţi de omenire. 

 

Ana Maria Tudose, a X-a B                                                     Desen: Ioana Cristina Munteanu, a IX-a G 

 

 

 

 

 

 

            În fiecare colţişor, mirosul frigului persistă, 

        Vrând să mă acapareze 

    Să inspir mirosul puternic şi curat, 

Pentru a-mi spăla amintirile. 

 

Dar mintea mi-e tot încâlcită, pustiită 

    De ultimele cuvinte spuse. 

        Pe fundalul tăcut, parcă lipsit de viaţă, 

            Se aude picurul stropilor roşii. 

 

            Sângele închegat, îmbibat şi el în minciună 

        Evadează din venele mele parcă vrând să iasă afară, 

    Să spună adevărul îngropat între ţesuturile musculare. 

 

Stropi de sânge închegat  

    Inundându-mi porii pielii... arşi, 

        Arşi de focul controverselor  

            Curg încet...parfumând fiecare colţişor care mirosea odată a frig. 

 

            Am cedat. 

                M-am tăiat în sentimentele mele prea ascuţite.  

 

 

Ana Maria Tudose, a X-a B                                                                            Desen: Oana Vasiliu, a IX-a H 
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Desen: Alexandru Ivaniuc, a X-a D                                                                      Angela Sofian, a XI-a C 

În semn de plecăciune şi multe resemnări, 

     Mi-am adunat cinstit de-al vremii lung hotar  

          Simboluri de cuvinte şi glasuri de chemări 

               Ca să reînvii lumina, mărite legendar! 

 

 

 Răzbate azi trecutul şi sufletu-mi se-nchină, 

    Pictez prin scris şi lacrimi această rugăciune 

       Ce-o simt binevenită prin neaua cea puţină, 

          Iar tu apari din cer să săvârşeşti minune! 

 

Chiar dacă ani de viaţă eu nu îţi pot promite, 

     Chiar dacă ziua ta o văd atât de mare, 

          De-aici şi de oriunde ofrande ţi-oi trimite, 

               Poetule de aur, Sfânt eşti, o Sărbătoare! 

   

 

 

 Divin ţi-e harul care te-a transformat în zeu, 

    Parfumul cel sublim, talentul tău, maestre, 

      Natura şi iubirea, totul e un clişeu, 

        Deşi le vezi din nou, tu nu le simţi terestre. 

  

 

Nu este îndoială, nici n-are să te-ajungă 

     Vreo iscusită minte ca să te poată-ntrece, 

          Oricine va-ncerca, de fapt va fi o slugă 

               Şi va plăti greşeala ce pentru noi e lege. 

 

 

 

 Căci bucurii  ai revărsat în vise 

   Tu, Înger fericit, ce ne veghezi din Rai, 

     Ai aripi de mătase din zări parcă desprinse 

         Şi tot ce-ţi preţuim, de fapt, e tot ce ai. 

 

O ultimă idee tu, veşnic Pământescul, 

     Vei dăinui, se pare, într-un izvor secat, 

          O picătură rece ce azi e  Eminescu, 

               Te laud, cuget ce eşti încă neaflat! 

 

 

 Şi timpul ce-am oprit din nou se risipeşte, 

     Iar flacăra speranţei se stinge umilită 

          Şi-acestea fiind spuse, iubirea se căieşte, 

               Povestea ta-n priviri se face resimţită. 
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Cearta nevalaBILĂ... 
 

Imaginaţi-vă 
   Că pe o pagină  
      Cuvintele se ceartă. 

         Nu ştiu din care ceată 
            Ele-au provenit, 
               Căci după rădăcină 
                  Seamănă leit... 
                     Dar unele se cred de rang  

                        Şi precis nu ştiu nimic, 
                           Căci deloc nu se atrag 
                              De la numele cel mic. 
                                 Jos, e scris instaBILĂ 
                                    Ce se ceartă cu-o deBILĂ, 
                                       Care din defect se-ntreabă  
                                          Cine-ncurcă la vreo treabă. 

                                             Dar război se ţese bine, 
                                          Între litere de soi: 

                                    -Ea e mare, ca şi mine! 
                                 -Dar ce-i diferit la noi? 
                              -Eu sunt moBILĂ-n domenii! 
                           -Ea e noBILĂ  a vremii! 

                        Cum - necum şi vor dreptate 

                     Ca să-şi facă societate 
                  De familii înstărite  
               Sau, mă rog, mai pricăjite. 
            Grupurile de cuvinte 

         Omul toate foloseşte  

      Şi mereu el se tocmeşte  

   Să formeze generaţii 

De cuvinte cu-altercaţii. 
 
 

 

Angela Sofian, a XI-a C                                                                          Desen: Lidia Chiricoi, a X-a G 

 



 

 

30 

 
                                                                         Frumoasă eşti dar plină de mistere, 
                                                                                 cu gânduri multe diavoleşti, 
                                                                                     mă înfior de multe ori 
                                                                                         chiar şi atunci când îmi zâmbeşti. 

 
                                                                                         Frumoasă eşti dar frumuseţea ta 
                                                                                     e otrăvită cu durere, 
                                                                                 şi ochii-ţi plâng deşi nu lăcrimezi 
                                                                             şi simt cum suferi în tăcere. 

 
                                                                             Frumoasă eşti şi nu mă întreba de ce te plac, 
                                                                                 că rece ai rămas, cu sentimentele legate, 
                                                                                     mă ţii alături, apoi mă părăseşti, 
                                                                                         străină-mi eşti şi-atunci când eşti aproape. 
 

 

Desen: Monica Şchiopu, a IX-a F                                                                          Monica Ostaşuc, a XII-a C 

 

 

 

 

 
Nu mai e timp… 
    Galbenul toamnei s-a transformat 
        În sângele roşu de vin îmbătat 
            Şi roşu apare din depărtare, 
                Şi soarele-i roşu, fără suflare. 
 
                                        Şi razele lui se dizolvă în cer, 
                                    Sunt roşii şi ele, cuţite de fier, 
                                Străpung marea, se contopesc, 
                            Îşi pierd culoarea de sânge domnesc. 
 
Roşu e râul care curge la vale, 
    Aleea de frunze e roşie-acum, 
        E toamnă târzie şi nu mai e timp, 
            Totul devine un roşu prea-sfânt. 
 

 

 

 

Monica Ostaşuc, a XII-a C                                                               Desen: Ramona Moscaliuc, a X-a D 
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Ruină 
 
Prin suflet mă plimb în neştire 

   Ca-ntr-un oraş pustiu, neumblat, 

      Mă-mpiedic în multe ruine, 

         E sânge de crime pătat. 

 

            În sufletul mort nu vibrează nimic, 

               Inima saltă în spasme pulsând, 

                  Ruină în negrul mormânt 

                     E sufletul meu chinuit. 

 

                        Ruină, durere şi-un gând 

                           Ce mă-ndeamnă: dispari mai curând. 

                              Ruină, depresii, delir, 

                                 Azi totul în mine-a murit. 

 

Monica Ostaşuc, a XII-a C                                                                Desen: Georgiana Creuco, a X-a D 

 

Întunericul meu 
 

                                       Am stat prea mult în întuneric, 
                                          Am construit aproape un imperiu 

                                             Din suferinţă şi durere, 

                                                Singurătate şi tăcere. 

 

                                                   Tăciune negru şi cenuşă 

                                                Au mai rămas în trupul meu 

                                             Şi n-aş mai vrea să fug de ele,  

                                          Fac parte din mine, 

                                      Deşi îmi este-aşa de greu... 

Monica Ostaşuc, a XII-a C  

 

Zigzag 
 

                           Un deja- vu mă bântuie de-o vreme; 

                        Parc-am trecut pe-aici. 

                     Acum o iau de la-nceput 

                  Şi totu-i vag. 

               Nu te uita la semne, 

            Că totul se repetă infinit de mult 

         Şi umblu fără sens, pribeag, 

      Deşi te-am aruncat de mult 

   Atrasă iar de ce mi-e drag. 

Şi din instinct revin desculţ, 

   Prinsă-ntr-o sferă-a sorţii prag, 

      Viaţa e numai un zigzag. 

 

Monica Ostaşuc, a XII-a  C                                                 Desen: Georgiana Miruna Calistru, a X-a F 
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Din raiul meu, iubite cititor, eu te salut! 
       De tot m-am izolat şi doar aici am renăscut 
              Şi-am evadat din închisoarea lumii fără sens. 
                       De mucegai m-am scuturat, 
                                Fiind aproape înecat în putregaiul dens. 
                                        Şi surd fiind, am început s-aud, 
                                                Şi mut eram şi am putut rosti, 
                                                      Şi orb, bolnav şi am putut privi. 
                                                            Cu toate darurile astea minunate 
                                                            am început să scriu. 
                                                       Am rupt bucăţi din suflet şi le-am aşezat 
                                                 pe foaia albă, mult prea goală, şi-am oftat. 
                                         Şi-apoi când foaia albă mi s-a terminat, 
                                   Pe tencuiala veche am sculptat, 
                           Cu unghia însângerată, am continuat. 
                    Şi ani întregi de nopţi de insomnie au trecut 
              Un rai al meu mi l-am creat în timp, tăcut… 
         Şi-acum când viaţa mi s-a scurs  
  şi-am devenit aproape mut… 
     Din raiul meu, iubite cititor, eu te salut! 

 

Monica Ostaşuc, a XII-a C 

 

 
Ce conştiinţă bizară! 
     De ce nu ne-amintim de viitor? 

De ce întreaga acţiune a vieţii 
       răsare  din trecutul temător? 
             Privind spre ce a fost 
                   ne ţesem înainte 
                       destinul din imagini, 
                            momente, memorii şi clipe... 
                                  Ce conştiinţă bizară! 
                                       Trăieşte pe pământ pentr-o secundă, 
                                            legată de trupul care, 
                                                zăcând ca-ntr-o-nchisoare, 
                                                     transformându-se apoi în oseminte... 
                                                            E omul ce se naşte şi moare, 
                                                                 călătorind în timp tot înainte. 

 

 

Desen: Bianca Duduman, a X-a H                                                                        Monica Ostaşuc, a XII-a C 
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                                                                                                              Timpul e lung şi fără de hotar 
                                                                                                                  Şi viaţa mea se scurge din marele întreg, 
                                                                                                                      Dar ce conteaz-un minus 
                                                                                                                          Din totul unitar? 
 
                                                                                                                          Un om de moare astăzi... 
                                                                                                                      Un alt se naşte mâine, 
                                                                                                                  Natura de se duce, 
                                                                                                              La anul va fi vie... 
 
                                                                                                              Şi totuşi eu mă tem, 
                                                                                                                  De voi muri chiar mâine, 
                                                                                                                      Că lumea o să uite 
                                                                                                                          De tot, şi chiar de mine. 

 

Monica Ostaşuc, a XII-a C 

 

 

 

 

 

 

 
 

Desen: Marian Sebastian Irimescu, a X-a D                                                    Monica Ostaşuc, a XII-a C 

 

Şi poate că mai suntem oameni, 
     Deşi de rai ne-am depărtat demult. 
          Din globul cu păcate în care omenirea a căzut, 

        Poate miroase încă a uman. 
 

 

            Mai răi ca ieri am devenit 
            Şi mânioşi ne dăm cu cotul în noroi 
      Şi alergăm nebuni, urlând necontenit... 
După nimic. 
 

Şi ne plecăm cu totul spre pământ 
     Ca nişte pomi bolnavi şi mult prea galbeni, 
           Deşi mai reci trăim ca-ntr-un mormânt, 

        Dar poate că mai suntem oameni. 
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Desen: Ionuţ Roman, a X-a D                                                                       Alexandrina Bordieru, a IX-a G 

Acasă 
 

 

 

Desen: Ionuţ Roman, a X-a D                                                                       Alexandrina Bordieru, a IX-a G 

Eu nu ştiam ce-i ura şi cum e să urăşti, 

      Nu ştiam iubirea şi cum e să iubeşti. 

            În flăcări ard acum de ură şi iubire 

                  Căci nu pot să mai uit a noastră despărţire. 

 

 

 În gânduri te mai port, da… încă te iubesc 

      Nu vreau eu altceva, de toate mă feresc 

            Eu am ales să sufăr, să sufăr pentru doi 

                  În numele iubirii ce fost-a  între noi. 

 

Pe tine te găsesc în tot ce mă-nconjoară 

      Pe foaia asta scriu deja, a câta oară…?! 

            Păcat că-n vise nu apari atunci când îmi doresc 

                  Atât de rău îmi pare că nu pot să-ţi vorbesc. 

 

 

 Eşti labirint în care eu sunt rătăcită. 

     Să ştii că nu regret, eu fost-am  fericită, 

           Cu uşurinţă tu m-ai ridicat spre cer 

                 Ca mai apoi să cad, cum ar cădea un fier. 

 

Trecut-a vreme multă, de toate ai uitat 

      De nopţile frumoase cu cerul înstelat, 

            De clipele plăcute ce zâmbet dăruiesc, 

                  De unicul şi simplul fapt… că încă te iubesc! 

 

 

Un mic oraş cu străzi puţin aglomerate 

        În capitala tineretului s-a transformat, 

               Graţie talentelor ce fost-au observate 

                    Şi rezultatelor ce le-am acumulat. 

 

 

 Tineri şi grăbiţi ştrengari 

       Ce trecem peste vise şi iluzii, 

             Zâmbim, privim în jur cu ochii mari, 

                  Plini de speranţe şi emoţii. 

 

  Adolescenţi noi suntem, 

        Idealuri mari avem, 

               Trăim splendoarea vieţii 

                    Sorbind din vraja tinereţii. 

 

Noi vrem să cucerim acele lumi necunoscute, 

      Ne cufundăm în vis profund şi tainic, 

            În retrospectiva clipelor pierdute 

                 Privim nedumeriţi spre viitorul falnic. 
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Şi iată acum în calea vieţii 

   De una singur-am rămas; 

      Doar umbre negre, umbre-ale ceţii 

         Îmi veghează al meu pas. 

 

         Lumea mi-i sumbră şi pierdută, 

      Tăcere-n inimă şi-n suflet, 

   Lumea mea este făcută  

Doar din iluzii şi gând mut. 

 

Mi-i dor de mama şi de tata, 

   Mi-i dor de-acel copil zglobiu 

      Ce alerga în drum spre casă 

         Cu sufletul deschis şi viu. 

 

         Dar sunt departe de ei iarăşi 

      În astă lume rătăcită… 

   Cine-mi va îndruma paşii, 

Ca să fiu din nou fericită? 

 

Tăcerea mie nu-mi răspunde, 

   Răspunsuri n-are rost s-aştept, 

      Tristeţea are ale ei unde 

         Inima sare afară din piept. 

 

         Lacrimi vărs, a câta oară? 

      Sufletul mi-i în bucăţi 

   Tot ce-i sfânt ele omoară 

Pun pe inimă lăcăţi. 

 

 

Desen: Mihaela Căbulcă, a X-a H                                                 Alexandrina Bordieru, a IX-a G 

 

 

 

Desen: Alexandra Dumitriu, a X-a F                                           Alexandrina Bordieru, a IX-a G 
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Surorii mele 

 
De-ar plânge cerul pentru tine, 
   De sus doar stele ar cădea, 
      Aşa durerea să-ţi aline 
         Şi să admire frumuseţea ta. 
  
Ar răsări şi-un soare blând în dimineţi,  
   La fel ca-n în zilele de vară; 
      Şi toate astea doar ca să-l răsfeţi 
         Cu dulcea ta privire, deja, a câta oară! 

 
Ploaie cu stele de soare însoţită 
   Un fenomen bizar, fantastic, fabulos; 
      Şi toate aceste ca să fii tu fericită, 
          Ar coborî din cer spectaculos! 

  
 La rândul meu, cu rima am redat   
   Aceste şaisprezece rânduri 
      Să-ţi fie de-nţeles, nu te-am uitat, 
         În inimă te port şi te găsesc în gânduri. 

 

Alexandrina Bordieru, a IX-a G                                                                Desen: Cristina Gula, a X-a F 

 

 

Frumuseţea mamei 
 
O nouă poezie am să încerc să scriu 
      În noaptea friguroasă cu cerul cenuşiu; 
            O poezie, ce sper, că tu o vei citi, 
                  Apoi frumos, din suflet vei zâmbi. 
 
               Asupra unei foi, sub lampa cea de masă 
          Am să îţi scriu pe ea cât eşti de frumoasă. 
     Şi-am să încep scriind în felul următor:  
Pe plac le eşti tu tuturor. 
  
Doi ochi frumoşi, căprui, ce-ţi aparţin, 
     Anume lor aceste rânduri le închin, 
          Doi ochi frumoşi, ca lacrima curaţi 
               Ce merită cu rânduri zilnic alintaţi. 
 
               Şi vocea ta de înger pământesc 
         La  auzul căreia simt cum mă topesc; 
     Şi zâmbetul ce-l ai seducător 
Aripi îmi dă şi aş putea să zbor. 

 

Alexandrina Bordieru, a IX-a G                                                            Desen: Angela Sofian, a XI-a C 
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Ludmila Panico, a XI-a A 

Mama, tata… 
 

                                                                                  

                                                                              

                                                                          

                                                                      

                                                                  

                                                              

                                                          

                                                      

                                                          

                                                              

                                                                  

                                                                          

                                                                              

                                                                                  

                                                                                      

 

Desen: Vasile Dumitru Pastru, a IX-a D                                                          Ludmila Panico, a XI-a A 
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Alexandru Buimestru, a XI-a A 

 

 
Aşteptare 

 
 

Sub cerul luminat de stele 

Fiinţa blând-a mamei mele, 

Mereu în stare de angoasă, 

Aşteaptă să mă-ntorc acasă. 

 

 

Sub luna cea strălucitoare, 

În suflet c-o dorinţă mare, 

M-aşteaptă mama ca să vin 

Şi suferinţa să-i alin. 

 

 

Nu plânge, mamă, voi veni. 

În casă, iar mă voi ivi, 

Căci dorul greu apasă, 

Când pruncul nu mai stă acasă. 

. 

 

 

 

 

 

 

Oriunde-n lume eu voi fi 

La tine mereu mă voi gândi,  

Oriunde viaţa mă va duce, 

La tine, mamă, voi ajunge. 

 

 

 

Desen: Diana Mihaela Beligan, a IX-a F                                                 Alexandru Buimestru, a XI-a A 
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Ai plecat în altă lume, 

    Ai plecat departe, 

        Ai plecat spre-un loc cu-n nume 

            Straşnic, veşnic: moarte. 

 

 Nu pot  crede c-ai plecat 

    Nu gândeam că e posibil 

        Dar uite că s-a întâmplat 

            Acest lucru incredibil. 

 

Regret demult, regret şi-acum 

    Că nu ţi-am fost aproape 

        În ceasul cel de foc şi scrum 

            Când sufletu-ţi voia să scape. 

 

 Regret că-n ultimele clipe 

    Eu te-am rănit cu nepăsare 

        Iar glasul meu vroia să ţipe  

            Ci nu s-aducă alinare. 

 

 

Eu nu ştiam că ai să pleci, 

    Dar asta nu-i o scuză. 

        Nu trebuia să te îneci 

            În vorba mea ce-acuză. 

 

 

 Îmi pare foarte, foarte rău 

    Că-n ultimul tău ceas 

        Eu nu ţi-am spus cuvinte dulci, 

            Cuvinte mari de bun-rămas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Desen: Denis Valentin Clipa, a X-a H                                                       Alexandru Buimestru, a XI-a A 

 

Regrete grele, mari, închise, 

    Căci nu mai pot să schimb nimica; 

        De multă vreme-n vise o văd 

            Zâmbind pe străbunica. 
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Amurg de toamnă 
 

 

    Stropi de lumină 
        Din pomi ca de aur tot pică… 
            Pe coama vântului rece  
                Ceaţa-n bucăţi se ridică… 
 
                Copacii-şi dezbracă veşmântul  
            Şi braţele-n vânt şi le zboară.. 
        Şuvoi de stropi de lumină… 
    E toamnă târzie afară. 
 

Cristina Dobroghiu, a X-a D 

De toamnă... 
 

                        Trec recile zile de toamnă. 

                    E încă octombrie afară 

                Şi-şi scutură trist a lui haină, 

            Galbenă... tristă… murdară... 

 

Se clatină-ntruna la geamuri 

    Bătrânul tei al curţii mele...  

        Vântul vrăjmaş îl dezbracă, 

            Fără număr, se rup rămurele. 

 

                        Mi-e somn… şi încă nu e amiază  

                    Şi plină-i casa de pustiu. 

                N-aştept pe nimenea astăzi, 

            Mi-e bine singură să fiu. 

 

E toamnă acum, dragul meu ... 

    De tine aminte-mi aduc. 

        Mă-ntristează teiul din curte, 

            Tu uită-te-n trecut ... 

Acolo sunt eu. E toamnă…  

 

Desen: Cosmin Pauliuc, a X-a E                                                                        Cristina Dobroghiu, a X-a D 
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                                    Învaţă-mă să te iubesc, 
                                fără figuri de stil şi fără emoticoane, 
                            departe de internauţi,  
                        departe de ecrane goale 
                    şi în afara lumii virtuale. 
                Învaţă-mă să te iubesc fără diacritice, 
                    fără majuscule şi puncte de suspensie.  
                      Învaţă-mă să te iubesc măcar în gând, 
                        nu mă lăsa în versuri albe să m-avânt. 
                           Învaţă-mă să te iubesc, căci am uitat cum e să fii iubit… 

Desen: Iuliana Şova, a IX-a F                                                                       Cristina Cojocariu, a X-a F 

 

 

 
Lumea se cutremură sub iluzia eternului. 
    Pomii se clatină în bătaia vântului.  
        Privesc pe fereastră îngândurată…  
            Imaginându-mi tot ce se întâmplă…  
                De-a lungul spatelui simt fiori de gheaţă 
            Când, printre băncile vechi, prăfuite,  
        Printre zidurile bisericii ruinate, 
    Zâmbetul de gheaţă mi-l amintesc. 

 

 

Desen: Ioana Bondar, a X-a F                                                                             Cristina Cojocariu, a X-a F 

 

 
Am nevoie de tine cum oamenii au nevoie de oxigen să respire; 
        Am nevoie de tine cum are nevoie lumea de iubire; 
    Am nevoie de îmbrăţişările şi sărutările tale care-mi făceau bine; 
Am nevoie de cuvintele care mă-nvăţau ce e rău şi ce e bine; 
    Am nevoie de mâinile tale să-mi arăţi că totul este bine; 
Am nevoie de vocea ta ca să-mi poată alina durerea; 
    Am nevoie de înţelegerea ta ca să-mi pot controla mânia; 
        Am nevoie de zâmbetul tău ca să pot fi fericită. 
Am nevoie de tine… 
 

 

Desen: Maria Aboroencei, a IX-a H                                                              Cristina Cojocariu, a X-a F 
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Dacă vrei să plângi, voi fi umărul tău; 
    Dacă vrei să râzi, voi fi zâmbetul tău; 
        Dacă vrei să zbori, voi fi cerul tău; 
            Dacă vrei să urci, voi fi scara ta; 
                Dacă vrei să scrii, voi fi scrisoarea ta; 
                    Dacă vrei să alergi, voi fi drumul tău; 
                        Dacă vrei să zbori, voi fi cerul tău; 
                            Şi dacă vrei să iubeşti, voi fi inima ta. 

Cristina Cojocariu, a X-a F 

 

    Uneori mai şi greşesc,  
        Ce zici tu, ce-am înţeles;  
            Dintr-o vorbă zisă-n glumă  
                Ne certăm parcă-i furtună. 
 
                Dar trec toate precum vin, 
            Ne iertăm, uităm de chin  
        Aşa-i prietenia noastră, 
     Senină sau furtunoasă. 
 
    Dar noi ştim una şi bună  
        Că-i senin după furtună; 
            Cât o fi de rea furtuna  
                 Vine soare-ntotdeauna. 

 

Desen: Alina Ioana Huţan, a X-a A                                                                             Diana Rott, a IX-a G 

 

 
                      Viaţa este un trandafir cu multe petale, 
                    pline de amintiri amare.  
                  Fiecare an în parte scris este pe o petală 
                Care va cădea când lumea-ţi va fi mai dragă. 
              Lumea în care trăim e simplă şi precisă  
            Cu lucruri mărunte, cu dureri crunte, 
          Persoane plecate în altă lume  
            Fără un motiv anume. 
              De ce ţie, mie, nouă?  
                Cu îndârjire ne zbatem să găsim o viaţă nouă. 
                  Viaţa ta ţi-o construieşti, 
                    Bună sau rea va fi, 
                      Dar dacă vei crede în iubire,  
                        Petalele nu se vor dezlipi.  

 

Desen: Mălina Ieremia, a IX-a F                                                                               Diana Rott, a IX-a G 

 

https://overview.mail.yahoo.com/?.src=iOS
https://overview.mail.yahoo.com/?.src=iOS
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Viaţa e atât de grea  
 Când totul se dărâmă,  
  Şi vezi cum cade-n faţa ta  
   Şi ultima fărâmă.  
 
   O ultimă fărâmă din speranţa  
  Că într-o zi-ţi va fi uşor, 
 Ca să-ţi trăieşti şi altfel viaţa  
O viaţă fără niciun dor. 
 
 Nu poţi scăpa cum vrei  
 De dorul ce te omoară; 
  Nu poţi trăi cum vrei  
   Când soarta te doboară. 
 
   Dar toate trec la fel cum vin,  
  Tu treci la fel prin toate;  
 Şi n-o să îţi mai fie viaţa chin 
Dacă ţii piept la toate . 

 

Diana Rott, a IX-a G 

            De câte ori mă mai încerci  
        Să vezi de-n viaţa asta  
   Prietenă-ţi voi fi pe veci  
Sau de-ţi trădez speranţa? 
 
Speram să fi aflat deja  
    Că-n viaţa asta mare  
        Fie uşoară, fie grea 
            Avem un prieten fiecare. 
 
                Prieten drag şi bun  
                    Ce l-am ales din sute 
                        Cu care am pornit la drum, 
                            Şi ştim c-o să ne-ajute. 
 
                            Şi de-ar dura la infinit, 
                        Ale prieteniei teste  
                    Le vom juca la nesfârşit 
                Şi  trece-vom noi peste.  
 

Diana Rott, a IX-a G                                                             Desen: Georgiana Miruna Calistru, a X-a F 

 

https://overview.mail.yahoo.com/?.src=iOS
https://overview.mail.yahoo.com/?.src=iOS
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Îngroapă-ţi toată suferinţa în pielea mea 
 Până când de tine se va separa. 
  N-ai urât destul să mă iubeşti, 
   N-ai iubit destul să mă deteşti! 
    Când timpul îmi va veni, 
   Poate nu-ţi vei mai aminti… 
  Nu contează ce am făcut 
 Atâta vreme cât am tăcut. 
Dragostea nu mi-am confesat 
 Am tăcut şi visele mi-am spulberat; 
  Ca o frunză-n vânt au plecat… 
   Pe veci s-au înecat 
    În a uitării groapă. 
   Şi amintirile cioplite 
  Din sunete nesuferite 
 Le aud în mintea mea, 
Toate sunt din vina ta! 
 De ce spinii i-am suportat 
  În loc iubirea a-ţi fi arătat? 
   De ce am stat în ploaie 
    Prins în ale fricii zale? 
   De ce am renunţat? 
  De ce la sentimente am cedat? 
 Mă uit pe-a cerului cărare, 
Gust a regretului savoare 
 Cu zâmbetul înlemnit. 
  Mai bine nu te-aş fi întâlnit! 
   Aştept ca trecutul să fie absorbit 
    În vidul infinit. 
   Să dispar odată cu el 
  Să nu mai apar 
 La al lumii apel 
Să mă prefac în cenuşă 
 Să aştept la a ta uşă 
  Acolo, pe veci să mă risipesc 
   Şi, în sfârşit, să-ţi spun că te iubesc! 
 

 

 

 

 

Desen: Valentina Halip, a X-a D                                                        Andrei Nicolae Verciuc, a XI-a E 
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 Sub luna însângerată, de roşu pătată, 

Gânduri mă muncesc... şi uşor mă veştejesc. 

 Inima mă doare… 

Raţiunea ca luna între nori dispare 

 Şi nu mai apare. 

Sângele mi-e rece 

 Viaţa încet trece. 

Soarele negru ce se ascunde în mine 

 Capătă conştiinţă de sine - 

Se numeşte ură - 

 Şi se manifestă ca o iluzie sură 

Ce inima ţi-o controlează 

 Şi mintea ţi-o manipulează. 

În oceanul din sufletul meu, 

 În care te-am iubit mereu 

Mai apare o bucată de gheaţă 

 Şi mai pierd o parte din viaţă. 

În praful cerului mereu vei apărea, 

La fel şi în inima mea;               Desen: Ioana Grămadă, a IX-a F 

Eu nu voi muri, 

 Dar în inima ta mă voi veşteji.                                             Andrei Nicolae Verciuc, a XI-a E 

 

                                 Sabia timpului ne va tăia, 

                          Lama ei ne va usca pielea, 

                      Cenuşa bătrâneţii peste noi coboară 

                  Lăsând a morţii povară. 

              Încet, încet ne risipim 

          Şi cadoul fricii îl primim. 

      Ne e frică, nu că o să murim, 

  Ci că pe cei dragi n-o să-i mai privim. 

Fructul vieţii noastre putrezeşte 

  A sa floare se ofileşte. 

      Unde vom dispărea? 

          Oare vom reapărea? 

              Ne chinuim o viaţă-ntreagă 

                  Pentru o pasiune vagă. 

                      Cum putem suporta? 

                          Oare asta ar merita? 

                              Noi trăim pentru a muri 

                                  Totuşi, trebuie a sărbători: 

                                      Până la urmă, nu doar pentru noi trăim, 

                                          Noi trăim pentru cei ce îi iubim! 

 

Andrei Nicolae Verciuc, a XI-a E                                                               Desen: Maria Reuţ, a X-a F 
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Desen: Marian Sebastian Irimescu, a X-a D                                      Andreea Georgiana Pîţul, a XI-a E 
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Toamna   
Parcă ieri vedeam pe luncă flori, 

        Fluturaşi zglobii, multicolori, 

 

                Auzeam un zumzet de albine 

        Şi-alergam pe deal cu tine. 

 

Azi e rece, nori şi vânt  

        Toamna şi-a întins covorul pe pământ. 

 

                Florile sunt triste, supărate 

        Şi s-au vestejit aproape toate. 

 

Din crengi vezi frunzele căzând… 

        Este frig, pustiu şi bate vânt. 

Diana Vasiliu, a X-a D 

 

Casa părintească 
 

                        Casa părintească-i locul unde te-ai născut, 

                    E prispa pe care ai crescut, 

                E cerul cu nori şi curtea cu  soare, 

            E raiul din care plecat-ai în zare. 

 

         În poala ei zac mii de amintiri 

            Pe care în suflet tu veşnic le ţii. 

                Naiv, ai crezut că de vei pleca de acasă 

                    Ai să-ţi croieşti o mai bună viaţă. 

 

                        Te cheamă Acasă cu vin vechi, miruit 

                    Şi sufletul tău, mereu necăjit, 

                Îţi strigă întruna cu o speranţă duioasă: 

            Mi-e o sete uriaşă de casă, de-acasă! 

Diana Vasiliu, a X-a D 

Fantezie de seară 
 
Bufniţele-n noapte spun lucruri ciudate, 

          Dumnezeu adoarme de singurătate.  

 

                                                                    Din adâncul serii, ca dintr-o fântână, 

                                                          Vino lângă mine să te ţin de mână. 

 

                                                          Te iubesc, dar iartă-mă pentru fantezie 

                                                                    Şi de câte ori spun câte-o prostie.  

 

          Şi m-ajută-n noapte să rămân a ta  

Şi te rog din suflet nu mă mai uita! 

 

Desen: Alin Darie, a X-a B                                                                                      Diana Vasiliu, a X-a D 
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Darul mamei 
 

                Ce i-aş putea eu da 
            Dragii mele mame? 
        Eu i-aş da o floare, 
    Dar ştiu că floarea nu-i nemuritoare. 
 
                                                        I-aş da un colier, 
                                                    Un soare, un inel, 
                                                Dar nu cred c-ar exista ceva 
                                            Îndeajuns pentru mama mea. 
 
    Cred că ştiu ce-o poate bucura 
        Şi-ar fi demn de mama mea: 
            Darul cel mai sfânt, mai potrivit, 
                Sunt EU, copilul ei iubit. 
 

Diana Vasiliu, a X-a D                                                                           Desen: Valentina Halip, a X-a D 

 

 

 

 

 

 

 

Adrian Antoniac, a XII-a B                                                              Desen: Ştefanida Scutelnic, a IX-a E 
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Într-o zi am deschis ochii 
    şi am început să văd, 
        mult prea mult  
            şi mi-am pierdut vederea. 
        Dar ochii îmi erau vii, 
    martori ai unei vieţi trăite întreg, 
de la început până la sfârşit. 
 
Într-o altă zi am început să vorbesc, 
    tot mai mult,  
        dar mi-am pierdut vocea. 
            Am rămas doar cu gânduri 
        agăţate de tâmple  
    ca nişte livezi înflorite. 
Zâmbetul a luat locul cuvintelor. 
 
Sufletul meu zdrenţuit a prins aripi, 
    am început să zbor, 
        tot mai sus, 
            până în inima albastră a cerului. 
                Am deschis palma, 
            am atins soarele care 
        mi-a topit inima. 
    Acum, doar inima mea tace. 

Desen: Valentina Halip, a X-a D 

Prof. dr. Anca Andrei 

 

 

 

 

Desen: Andreea Mălina Berari, a XI-a D                                                             Prof. dr. Anca Andrei 

 

 

 

Prof. dr. Anca Andrei 
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                                                   Undeva este o scurgere de timp 
                                                nu ştiu locul, 
                                            încă nu-mi dau seama, 
                                        dar ştiu că  
                                    minutele, 
                                clipele, 
                            orele 
                        alunecă una peste alta 
                    într-o ordine predefinită. 
                Unde eşti, tu,  
            suflete al meu să vezi cum ni se-mbulzesc anii pe ţeava scurgerii de timp? 
        Unde eşti, pentru a vedea cum totul se repede tăcut spre veşnicie? 
    Aş vrea să-mi fii conştient de trecere, 
de vraja timpului de-aici. 
 

Desen: Larisa Irina Baciu, a IX-a A                                                                             Prof. dr. Dana Dolgu 

 

 
    Dragii mei, vă scriu din mine însămi, 
        unde am ajuns cu bine. 
            Vremea pe aici s-a stricat, apa e agitată. 
                Locuiesc la etaj cu o listă de amintiri plăcute 
                    şi cu o sumă de alegeri făcute. 
                        Zilele acestea am avut 
                            inundaţie de gânduri, 
                                mi-au intrat până şi în cadrul inimii mele, 
                                    mi-au umezit ochii  
                                        şi mi-au şters toate amintirile rele.  
                                            În rest, încerc să ţin pasul cu mine. 
                                                Cu drag, a voastră… 

Prof. dr. Dana Dolgu 

 
De Crăciun şi de Paşti. 
    mă dor ochii de întunericul meu, 
        mă dor gândurile de suprasaturaţie alimentară, 
    mă dor colţurile gurii de chiuitul alcoolului, 
mă dor simţurile de zâmbete de circ, 
    mă dor întâlnirile de falsitatea scorţişoarei, 
        degeaba...! 
 
Desen: Lucian Nimiţan, a X-a D                                                                                    Prof. dr. Dana Dolgu 
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La plume des jeunes 
 

 

 

 

S’il faut citer ce qui me touche chez les poètes, je dirai que c’est un exercice 

impossible et tout à fait incomplet ou plutôt impossible à mettre en évidence par la 

plume. Cependant, je pourrais énumérer par exemple la diversité de leur création 

poétique, leur passion pour l’exploration de l’inconnu qui les ramène à assimiler 

l’écriture à la quête d’eux-mêmes. S’il faut parler de l’intérêt que les élèves portent 

aux poètes, à la poésie, je réfléchirai encore. Il sera temps de se demander s’il y a 

toujours de l’intérêt pour la poésie. Les jeunes, lisent-ils la poésie ? A-t-elle la même 

magie qu’à l’époque ? Certainement pas.  

Rendre la poésie intéressante, naître chez mes élèves l’envie de lire était affaire 

d’imagination et d’enthousiasme de ma part : « La plume à la main », voilà notre 

« club-plume », un jeu qui a incité les élèves de la classe de philologie à devenir 

créatifs. Bref, nous n’avons pas suit un plan dessiné à l’avance. Aux jeunes attirés 

par la poésie je leur ai proposé de raconter en vers tout sentiment, toute émotion, 

toute réflexion. Je leur ai demandé de décrire le sentiment d’un jeune de 19 ans. Ils 

ont dû se voir à 19 ans, chacun sur son chemin, le bac en poche, mélancoliques, 

amoureux, convaincus de leur propre réussite. La réponse n’a pas tardée : 

l’imagination n’a pas de limites et l’esprit créatif des jeunes ne manque pas. Il suffit 

de lancer la balle. Les mots coulent, les idées s’enchaînent, le rythme s’accroît, la 

rime jaillit. Une immense joie envahit notre esprit. Les paroles se tissent, elles 

trahissent l’émotion. Quelque soit le sens, le mot prend ses ailes. Le vol est beau, lent 

mais sûr. Il suit la bonne direction : toujours droit, tout haut, très haut. Il n’y a pas 

d’obstacles. Rien ne l’empêche de voler plus haut. Juste des opportunités pour 

grandir. Laissons-le grandir ! Ne l’empêchons pas ! Ne lui limitons pas l’accès !  

Les mots de nos jeunes, l’émerveillement d’une plume ! Belle révélation ! Confions 

aux jeunes la belle poésie ! Ils sauraient s’en servir, trouver du plaisir à lire, à 

écrire. Exprimer par écrit ce qu’ils ressentent, est synonyme du mot « oser ». Notre 

âme cache une grande sensibilité. La poésie est née de la sensibilité et de 

l’imagination. L’être humain abonde en imagination. Ce n’est qu’un pas pour se 

mettre au service de la création. Oui, c’est sûr : il y a une graine de poète en chacun 

d’entre nous. Et voilà comment les jeunes font de la lecture une habitude 

passionnante et comment « écrire » c’est « agir » : 
 

Prof. dr. Aura Mihoc 
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Desen: Ştefanida Scutelnic, a IX-a E                                                                            Prof. dr. Aura Mihoc 
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Matematica, regină a ştiinţelor 
 

Matematica este materia care deseori provoacă bătăi de cap. Puţini sunt cei care o înţeleg şi care 

au curajul de a o descoperi.  

Încă din cele mai vechi timpuri, omul a întrebuinţat matematica într-o măsură mai mare sau mai 

mică. La început, matematica a rezultat din necesitatea de a face calcule comerciale şi de a măsura 

terenuri agricole. 

V-aţi putea imagina să nu cunoaşteţi cifrele sau să nu ştiţi a calcula? Cum ar fi posibilă 

construcţia unei case fără a cunoaşte anumite mărimi fixe? Dar proiectarea unor aparate electronice 

fără a şti legile şi principiile după care funcţionează acestea? La toate aceste întrebări răspunsul 

este: nicicum.  

Dacă analizăm puţin lumea înconjurătoare, realizăm că totul are legătură atât într-un mod direct, 

cât şi indirect, cu matematica, ea face parte din viaţa noastră. Fără matematică omul este precum 

matematica fără om (nu are valoare), precum ziua fără noapte, sau binele fără rău. Poţi fi pasionat 

de o altă ştiinţă reală, dar nu ai nicio şansă în aprofundarea acesteia fără a cunoaşte matematica. Cu 

toţii ştim despre teoria relativităţii descoperită de Einstein, despre legea gravitaţiei dedusă de 

Newton, însă nu realizăm că aceste descoperiri nu ar fi avut loc fără studierea relaţiilor matematice. 

Această ştiinţă naturală exactă pare a fi pe alocuri ciudată şi, totuşi, are un farmec aparte specific 

numai ei. Este suficient să încerci a o înţelege şi pe loc rămâi captiv în lumea cunoaşterii.   

Carl Friedrich Freiherr von Weizsäcker, fizician şi filozof german, susţine că: „Natura a apărut 

înaintea omului, dar omul a apărut înaintea ştiinţelor”. De aici deducem ideea că omul are 

capacitatea de a însuşi matematica mai mult sau mai puţin. Doar cu puţină dorinţă există şansa de a 

deschide noi orizonturi de care nici nu aveai idee.  

Studiază matematica! Poate TU eşti viitorul geniu care va schimba lumea! 

 

 

 

Desen: Costeniuc Eduard, a XI-a B                                                               Dana Caracuian,  a XII-a E 

 

 

 

 

 

Matematica, limbaj al universului 
 

,,Formele geometrice sunt alfabetul în care este scrisă cartea naturii; altfel spus, natura comunică 

cu noi prin formele geometrice.” (Galileo Galilei) 

 

Toate aceste forme geometrice au fost aranjate în conformitate cu regulile nescrise care 

guvernează structurile şi proporţiile a tot ceea ce există. Astfel, totalitatea formelor  a fost denumită 

geometrie sacră. 

Cum începe geometria sacră? 

Totul pleacă de la un singur punct. Spiritul plutind în vid. Nu există corp fizic sau minte, doar 

spirit. Spiritul decide să facă ceva, aşa că îşi extinde conştiinţa cât de mult poate fără să se mişte; 

astfel creează o sferă în jurul lui, numită Monada. Acest unic punct a simbolizat cea mai simplă 

Idee, Unicitatea. Prima formă sacră a geometriei. 
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Apoi spiritul decide să se mişte şi se mută undeva, într-un punct oarecare de pe marginea 

cercului şi acolo repetă procedura, rezultând un al doilea cerc.  

 
Figura obţinută se numeşte Vesica Pisces şi este o altă formă sacră, prezentă în diverse 

monumente antice, dar şi în religia creştină. Spiritul se mişcă din nou şi, cum el este perfect, se 

mişcă perfect, exact la o rază distanţă de punctul de plecare; mişcarea sa va genera cercuri perfecte, 

identice cu primul. Se mai formează un cerc care are în centrul său un punct în care se intersectează 

celelalte două. 

 
Se formează apoi alte patru cercuri. 

 
După completarea celui de al şaptelea cerc, se ajunge la Modelul genezei, cel al Seminţei 

Vieţii, care reprezintă geometric modul cum a fost creată viaţa, povestea Genezei. 

 
Următoarea formă sacră decurge din Sămânţa Vieţii şi este cunoscută ca Oul Vieţii. 
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Această formă geometrică sacră reprezintă fundamentul sistemului muzical, căci distanţele 

dintre sfere sunt egale cu distanţele dintre tonuri şi semitonuri în muzică. Este de asemenea identică 

cu structura celulară a embrionului oricărei fiinţe vii. Din această structură, dacă o dezvolţi, se va 

forma corpul uman sau orice altă fiinţă vie.  

Dacă vom continua dezvoltarea figurii prin adăugarea de noi cercuri, vom ajunge la modelul 

numit Floarea Vieţii. 

 
Este una dintre cele mai cunoscute şi mai venerate forme geometrice sacre, deoarece 

încorporează în ea modelul creaţiei a tot ceea ce există, viu sau non-viu. E simbolul universal al 

vieţii şi este prezent în toate marile filozofii şi religii antice, gravat pe monumente din toată lumea, 

din Egipt până în China şi India. 

 

Bibliografie: 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Galileo+Galilei 

https://www.google.ro/search?q=oul+vietii&client=opera&hs=i3m&source=lnms&tbm=isch    

&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIiPXyhoqYyQIVSNAOCh1lXw2g&biw=1366&bih=631 

 

 

 

Cerasela Palaghieanu, a XII-a E 
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https://www.google.ro/search?q=oul+vietii&client=opera&hs=i3m&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIiPXyhoqYyQIVSNAOCh1lXw2g&biw=1366&bih=631
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Istoria unor simboluri 
 

        În decursul timpurilor, simbolurile operaţiilor precum şi cele pe care le folosim de obicei 

în ecuaţii au suferit diferite modificări. Matematicianul Luca Pacioli (1445-1515) a publicat la 

Veneţia, inspirându-se din operele lui Fibonacci, în1494 primul tratat de algebră, aritmetică şi 

geometrie, care s-a răspândit şi în Italia şi în afara acesteia: „Summa de arithmetica, geometria, 

proportione et proportionalitate”. El a avut meritul de a fi scris în acea operă, fără să adauge nimic 

original, toate cunoştinţele avute până în acea epocă. În Summa el obişnuia să indice operaţia de 

adunare cu litera P, litera iniţială a cuvântului plus din latină (comparativul lui multus, mai mare). 

De la ea, foarte probabil, are origine, după multe transformări succesive, actualul simbol „ + ” , 

având în vedere că a fost folosit în 1500. Mai precis, primul care a folosit acest simbol (împreună cu 

simbolul „ – ” ) a fost Johannes Widmann în opera sa din1489, „Calcul rapid şi plăcut”.  

Plus   

Şi actualul simbol „ – ”  a fost folosit pentru prima dată în 1500. Pacioli folosea litera iniţială 

m a cuvântului minus din latină (comparativul lui parvus, mai mic; de la verbul minuere: a face mai 

mic, a micşora) care s-a preschimbat în „–” după câteva deformări.  

Minus   

Actualul simbol „ = ”  apare puţin mai târziu (în1557) într-un tratat de algebră scris de 

matematicianul englez Robert Recorde (1510 ca. – 1558), profesor mai întâi la Oxford şi apoi la 

Londra, care utilizează simbolurile „ + ”  şi „ – ” şi foloseşte pentru prima dată într-o operă printată, 

simbolul „ = ” pentru a reprezenta egalitatea. El justifica introducerea acestui simbol scriind: „indic 

egalitatea cu o pereche de paralele, două segmente gemene, şi adică de aceeaşi lungime, pentru că 

două lucruri nu pot fi mai egale decât acestea”.  

Încă din Evul Mediu a fost folosit verbul est sau verbul ae care reprezintă literele iniţiale ale 

cuvântului aequalis din latină (egal, echivalent).  

Egalitatea pe care noi o scriem ca:  

2 + 3 = 5 

în 1500 se scria:  

2 plus 3 aequalis 5 

şi probabil se citea: 

Due plus tres aequalis quinque  

 

 Aequalis      est 

     = 

  ae 

Parantezele au fost folosite pentru prima dată de inginerul hidraulic şi matematician Raffaele 

Bombelli într-un tratat de-al său din 1572.  

Simbolul înmulţirii „x” a fost introdus pentru prima dată de matematicianul şi teologul englez 

William Oughtred (1574 – 1660) în opera sa principală „Clavis mathematicae” din1631.  

Simbolul de înmulţire „ . ” şi simbolul de împărţire „ : ” au fost introduse pentru prima dată de 

germanul Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716), un om genial şi foarte eclectic care s-a ocupat 

cu succes de filozofie, matematică, logică, drept, literatură, diplomaţie.  

Simbolurile „ < ” (mai mic) şi „ > ” (mai mare) au apărut pentru prima dată într-o operă a 

matematicianului şi astronomului englez Thomas Harriot (1560 – 1621). Nu este dificil de dedus 
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că simbolul „ < ” a fost ales pentru că, citind de la stânga la dreapta, realizează dintr-un punct de 

vedere vizual, o mărire, în timp ce simbolul „ > ” citind tot de la stânga la dreapta, realizează o 

micşorare.  

 
Actuala scriere pentru a indica puterea, de exemplu 2

3
, a fost adoptată pentru prima dată de 

marele filosof şi matematician Renè Descartes, mai cunoscut după numele Cartesio (1596- 1650). 

Pentru putere se mai adopta şi scrierea 2 radical întors 3, dar forma aceasta nu mai este folosită, 

chiar dacă a mai rămas scrierea similară 2^3 în loc de 2
3
. 

Actualul simbol „ √ ” de radical pătrat a fost folosit de matematicianul german Michael Stifel 

(1486- 1567); totuşi operaţia de extracţie din radical este cunoscută încă din Antichitate.  

De exemplu, afirmând că 5 reprezintă radical pătrat din 25 se afirmă că 25 este pătratul lui 5, 

ceea ce înseamnă că există un pătrat de arie 25 care are latura de 5, deci oamenii Antichităţii 

numeau radicalul pătrat latus. 

Filosoful latin Severino Boezio (480 – 525 d. H.) care, prin cea mai importantă opera a sa, 

„De consolatione philosophiae”, a contribuit în aducerea la cunoaştere a logicii aristotelice, l-a 

numit radix ( radical, origine, principiu, sursa) ca şi cum ar fi vrut să arate de unde pătratul are 

origine. Pe urmă, Fibonacci şi Luca Pacioli l-au indicat cu litera iniţială a cuvântului radix, şi 

anume, cu litera R. S-a trecut ulterior de la litera majusculă la cea minusculă şi apoi, prin 

deformare, s-a ajuns la simbolul actual. 

 
 

Bibliografie: Manualul de Algebră „Lineamenti Blu”, Editura Ghisettie Corvi. 

 

 

Teodora Mihaela Gafiţa, a XII-a E 
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Numărul Pi 
 

 

 

 

 

Numărul  este o constantă matematică a cărei valoare este raportul dintre circumferinţa şi 

diametrul oricărui cerc într-un spaţial euclidian; este aceeaşi valoare ca raportul dintre aria unui cerc 

şi pătratul razei sale. Simbolul  a fost propus pentru prima oară de matematicianul galez William 

Jones în 1706. Valoarea constantei este egală aproximativ cu 3,14159 în notaţia zecimală.  este 

una dintre cele mai importante constante din matematică şi fizică: numeroase formule din 

matematică, inginerie şi alte ştiinţe implică folosirea acestuia. 

Litera grecească , scrisă pi  în alfabetul latin, a fost adoptată William Jones de la cuvântul 

grecesc „περίμετρος”, perimetros (în română: perimetru), mai întâi în 1707; notaţia a fost 

popularizată apoi de Loinhard Euler în 1737. 

În geometria plană euclidiană,  este definit ca raportul dintre circumferinţa unui cerc şi 

diametrul său. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altfel,  poate fi definit şi ca raportul dintre aria (A) unui 

cerc şi aria unui pătrat cu latura egală cu raza cercului. 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

59 
 

 

 

Ştiaţi că? 
 

 

1. Ziua numărului  este celebrată pe 14 martie la muzeul Exploratoriumul din 

San Francisco la ora 01:59, ceea ce înseamnă 3,14159. 

2. Secvenţa 123456 nu apare în primul milion de cifre ale numărului . 

3. În alfabetul grecesc,  este a 16-a literă.  

4. Numărul  este studiat de 4.000 de ani, de mai multă vreme decât biologia 

evolutivă. 

5. Unii oameni consideră că numărul  conţine răspunsurile Universului. 

6. Albert Einstein a fost născut de Ziua numărului . 

7.  are 6,4 miliarde de cifre cunoscute şi ar dura aproximativ 133 de ani pentru a 

le spune fără să te opreşti. 

8. Este mai corect să spunem că un cerc are un număr infinit de colţuri decât să 

spunem că un cerc nu are colţuri. 

9. Unii cercetători susţin că oamenii sunt programaţi să găsească modele în tot 

ceea ce fac pentru că este singura cale prin care pot găsi sensul muncii lor. 

10. Alt nume pentru numărul  este „Constanta lui Arhimede”, deoarece 

Arhimede a fost primul care a încercat să calculeze valoarea lui  cu exactitate. 
 

 

Bibliografie: 

 

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Pi 

 http://mashable.com/ 

 http://www.artacunoaşterii.ro/numărul-pi 

 https://www.google.ro/img 
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Mesajul meu antidrog 

 

 

Droguri, trafic, eşecuri, moarte… şi o întrebare simplă: ,,de ce?” De ce nu suntem 
dependenţi de fericire, de soare sau de ciocolată? Sau… poate că suntem… 

De-a lungul anilor, drogurile au devenit o adevărată problemă.  
Medicii spun că drogurile sunt substanţe solide, lichide sau gazoase, care, odată 

absorbite de organism, perturbă mai multe funcţii importante, de cele mai multe ori , 
iremediabil şi influenţează negativ starea de sănătate, sentimentele şi percepţia.  

Tinerii spun că drogurile îi fac să se simtă liberi în propria lume, fericiţi. Mulţi 
dintre cei care se droghează dau vina pe viaţă, pe faptul că nu există un loc şi pentru ei 
în această lume rea, însă se înşeală amarnic. Nu există povestea anturajului, ci a 
oamenilor slabi. Ei nu îşi dau şansa să vadă că dincolo de ploaie se află soarele.   

Ce ar fi viaţa fără încercări? Ele arată diferenţa dintre oameni. Odată intrat în 
această capcană a vieţii, greu poţi ieşi, însă dacă ai reuşit, oamenii te respectă, deoarece 
ai luptat să revii pe drumul cel bun. Nu neg faptul că e greu să continui singur, să faci 
faţă tuturor problemele apărute de la o zi la alta, dar alţii cum pot? Sunt oameni, la fel 
ca tine şi nu au avut nevoie de droguri ca să ştie ce vor de la viaţă. Pur şi simplu au 
sfidat soarta, şi-au luat ceea ce a fost furat cândva de ea. 

A recunoscut cineva că din cauza laşităţii, a fricii sau a neîncrederii s-a refugiat în 
cea mai simplă cale, drogurile? Nu, toţi spun că au vrut să încerce ceva nou. Cu toate 
acestea, noi avem grijă să criticăm persoanele drogate, fără a afla motivul şi fără să 
ajutăm. Dar se gândeşte cineva la adevărata persoană din spatele drogurilor? Dacă ne 
gândim bine, câţi dintre noi am fi dispuşi să ajutăm o persoană tristă? Nu mulţi. Aici 
nu suntem cu nimic mai buni decât drogaţii. Judecăm după aparenţe, fără să înţelegem.  

Cu toate că noi, oamenii, avem frica înnăscută de moarte, tot noi o aducem cu bună 
ştiinţă în preajma noastră. Au adus ceva bun drogurile? Chiar trebuie să apelăm la 
droguri ca să arătăm valoarea noastră ca oameni? Nu este suficient să ştie oamenii pe 
care îi iubim cine suntem? Dăm vina pe cei din jur pentru faptele noastre, dar conştiinţa 
unde ne este?  

Nu depindem de ceilalţi! Nu!  
Acum gândiţi-vă la cei care vă iubesc: cum credeţi că se simt când vă privesc fără să 

poată face nimic atunci când vă drogaţi?  
Mesajul meu antidrog este următorul: să învăţăm să privim doar părţile bune, să ne 

ajutăm reciproc, fiindcă suntem fraţi!  
.  

 

 

 

Desen: Cosmina Lavric, a X-a D                                                                               Roxana Ţîrdea, a XI-a D 
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GALAXIA  GUTENBERG 
 

Despre omul care a a dat numele acestei galaxii se cunosc prea puţine date şi acestea culese mai mult din dosarele tribunalelor, 

cu care s-a confruntat în existenţa sa. 

Johannes Genfleisch s-a născut în anul 1394 sau 1399 în oraşul Maienţa, cunoscut centru economic pe malul Rinului. Numele 

Gutenberg este, de fapt, un pseudonim luat după numele casei în care locuiau părinţii. Era în obiceiul vremii ca locatarilor să li 

atribuie numele caselor, ca şi străzilor. După moartea tatălui, părăseşte oraşul natal şi se stabileşte la Strassbourg. Mintea-i scapără 

idei din belşug, dar posibilităţile sale financiare sunt reduse şi, pentru a-şi pune în practică extraordinarele idei,  este nevoit să se 

asocieze cu diverşi meşteri şi, mai ales, cămătari. De aici, porneşte întreg arsenalul de procese, întrucât la data scadenţei, tânărul 

Johanes nu-şi putea plăti datoriile. Pe un astfel de creditor, Johannes Fust, este nevoit să-l ia asociat. Chemat la judecată pentru 

neplata datoriei, Gutenberg pierde procesul, ca şi pe cel mai bun ucenic al său, Schoffer. Moare în 1468, îndurerat de nedreptăţile 

vieţii. Posteritatea însă i-a recunoscut din plin meritele. 

Gutenberg a fost la început confecţioner de oglinzi, crearea literelor mobile era o preocupare de taină. De fapt, invenţia lui 

Gutenberg era atât de genială, pe cât de simplă, deoarece este asemănătoare cu un joc cunoscut copiilor (din litere mobile se 

alcătuiesc cuvinte aşezate pe un fel de tăbliţă). Acest principiu al ştampilelor-litere era deja cunoscut. El a preluat tot ce s-a realizat în 

privinţa multiplicării şi calităţii hârtiei dând omenirii un mecanism de o valoare inestimabilă: tiparul. Această invenţie genială constă 

în multiplicarea literelor prin turnarea într-un aliaj de plumb, bismut şi antimoniu, în mânuirea zaţului, în adaptarea cernelii pentru 

literele metalice, în construirea presei tipografice. În cele cinci secole de la marea sa invenţie, principiile fundamentale ale tehnicii 

tiparului au rămas valabile şi azi în era tipografiilor electronice. 

Din prima carte tipărită în lume în 1445, un fragment al Judecăţii de apoi, scriere apocrifă, s-a mai păstrat doar o foaie de hârtie 

ciopârţită, tăiată strâmb, cu tipar pe ambele feţe, aflată în legătura altei cărţi, tipărită ulterior. Tipărirea în premieră a unei cărţi 

apocrife are şi o semnificaţie socială bine definită. În locul scrierilor bisericeşti, canonice, încep să apară, în tiraje numeroase, cărţi 

care lasă loc suficient fanteziei şi talentului autorului, de obicei, anonim. Fragmentul tipărit face parte din Cartea silabelor, lucrare 

interzisă de biserică. Gutenberg s-a dovedit nu numai un genial inventator, dar şi un creator cu deosebit simţ practic, întrucât această 

carte era foarte solicitată, desfacerea ei pe piaţă realizându-se rapid. A doua carte tipărită este pur laică, o gramatică a limbii latine, 

elaborată de Aelius Donatus. 

Desăvârşită tehnic şi artistic este Biblia cu 42 de rânduri, apărută în 1455, în două volume, într-un tiraj de 200 de exemplare. Un 

singur exemplar a necesitat peste 140 de piei de viţel. Preţul ei s-a păstrat fabulos şi în zilele noastre, la o licitaţie publică, ea s-a 

vândut cu 150000 de dolari. Şi nu era decât o ediţie facsimilată în 1961, dar în condiţii asemănătoare ediţiei princeps. 

Apariţia tiparului are şi urmări de ordin economic: scăderea preţului cărţii, posibilitatea cumpărării şi, implicit, a pătrunderii ei 

în cercuri mai largi, în special, în rândul burgheziei, care se ridica. O carte tipărită de tipograful Fust se vindea cu 50 de florini, în 

timp ce o carte-manuscris costa 500 de florini. Un alt factor care a favorizat răspândirea cărţii în întreaga Europă este acela că tiparul 

se răspândeşte în oraşele dezvoltate, iese de sub controlul bisericii, cerinţele burgheziei se îndreaptă spre lucrări laice, ştiinţifice. 

Apoi, Renaşterea, ,,cea mai mare răsturnare progresistă din câte trăise omenirea până atunci”(Engels), a dus la dezvoltarea producţiei 

de carte. Tiparul se răspândeşte în Italia, centrul Renaşterii. Primele tipografii se deschid în 1465 la Roma şi în 1469 la Veneţia, 

ultima devenind capitata artei tipografice. Aici a ucenicit Macarie, creatorul primei tipografii române. Şi, să nu uităm, se dezvoltă 

învăţământul universitar, ceea ce a dus la creşterea de carte necesară studiului. 

Evoluţia cărţii în a doua parte a secolului al XV-lea este semnificativă pentru o lume avidă de progres şi civilizaţie, de 

cunoaştere şi propăşire. 

1450-1460. Apar primele ateliere tipografice, care fac apel la centre universitare pentru desfacerea produselor lor şi se manifestă 

primele încercări pentru crearea unei reţele comerciale pentru evoluţia cărţii. 

1460-1470. Tiparul se răspândeşte iar comerţul se organizează. Se tipăresc cărţi de largă circulaţie, în special, operele scriitorilor 

antici - Aristotel, Virgiliu, Cicero, Esop, se introduce ilustraţia tipografică prin Albert Durrer. Ia fiinţă la Nurnberg, prima 

întreprindere tipografică, cu 24 de prese şi 100 de ucenici. Aici apare, în 1493, o istorie universală, Liber Chronicarum, de Hartmann 

Schedel (în a cărui bibliotecă s-a găsit manuscrisul german al cronicii lui Ştefan cel Mare), foarte importantă pentru noi, cuprinzând o 

pagină dedicată Valahiei şi o gravură a oraşului Bucureşti. 

1470-1480. Arta tiparului cucereşte noi oraşe din Germania, Italia, Franţa şi apoi, Spania şi Anglia. 

1480-1500. Vârsta de aur a tiparului. Apar ateliere şi fabrici tipografice aproape în toate localităţile comerciale şi universitare. 

Se observă o primă tendinţă a concentrării atelierelor tipografice mici în mari stabilimente. 

În estul european, prima tipăritură apare la Praga, în 1468, în limba latină şi apoi, datorită mişcării husiste, în limba cehă. În 

sudul Dunării, tiparul stă sub influenţa Veneţiei, prima tipografie instalându-se în Muntenegru în 1494, condusă de Macarie. 

Gutenberg, prin geniala sa invenţie, a provocat un salt determinant în evoluţia culturii. Cartea tipărită şi multiplicată a reuşit să 

scoată omul din oralitatea comunicării, l-a aruncat într-o nouă Galaxie, obligându-l la autoperfecţionare, autocunoaştere şi  

autodepăşire, o lume pe care el avea   s-o restructureze fundamental. 
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Încă o powesue… 
 

 
Eu sunt Merlin vrăjiuorvl. 
  Intru-n curţi la miez de noapte, 
  Când vin câinii îmi iau zborul, 
Fără să priwesc în spaue. 
 
        Şi ev Harry mă nvmesc, 
       Din neamvl wrăjiuoresc 
       Fac magie pe terasă 
        Şi svnu cel mai bvn din clasă! 

 
Cel mai bvn din clasă zici? 
  Tu nu iei nici nota cinci! 
  Tu eşui cel mai bvn din clasă? 
   Tu nu şuii nici wrăji de bază! 
   Vrei să şuie uoauă lvmea 
  Că uv nv ciueşti ca lumea? 
  Şi e limpede ca roua 
Că ai repeuau a IX-a. 
 
        Eu de-acvm încep să-nwăţ 
       Ca să nv mai râzi de mine 
       Şi-ai să wezi că am s-ajung 
        De trei ori mai bun ca tine! 
 
Harry, tu nu eşti serios, 
  La ore eşti somnoros. 
  Ţi-am dau măuvra să zbori 
Şi ţipai că ai să mori! 
 
        Eu gândeam cu voce tare 
       Măuvra n-a wrvu să zboare. 
       Şi cv ce svnu ev de wină? 
        Măuvra n-awea benzină. 
 
Ruvdiem wrăjiuoria 
  De vreo opt ani chinuiţi… 
  Morala din toate astea? 
Fiţi cuminţi şi nu chiuliţi! 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Desen: Ramona Moscaliuc, a X-a D                                                      Adrian Antoniac, a XII-a B 
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„Şi muzica sferelor, mai intens clocotind, 

Întru sărbătorirea adolescenţei se aude” 

Nichita Stănescu 


