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Ori de câte ori
Vedea un pom înflorit,
Ostaşul acela
Se închina cucernic
Frumuseţii lui albe,
Rugându-se şi cerându-i
Iertare c-a tras în oameni.
„Poate că este
Chiar Dumnezeu
Coborât pe pământ,  

În loc de prefață

Îţi zicea,
 Dar nici el chiar
 Nu poate opri
 Furia umană”.
 Soldatul acela
 Va ajunge poet
 Dacă nu va muri.
 Sau va avea mulţi copii.
 Pentru că totuna este:
 Să vezi lumea poetic, ori
 Să creşti mulţi copii.

    Este greu să vorbim despre război, chiar să ne gândim la el, fiindcă în ancestralul
nostru zac îngropate suferințele strămoșilor care au cunoscut atât de bine spaima și
teroarea războiului. La gândul acesta devenim copii speriați și plini de incertitudini.
Și totuși, chiar în timpul în care noi vă scriem aceste rânduri oameni de lângă noi,
oameni ca noi trăiesc această oroare.
    Cele mai convingătoare nu pot fi decât cuvintele acelora care astăzi așa așteaptă
fiecare zi. 
    Nadejda Sukhorukova (Надежда Сухорукова), una dintre localnicele din Mariupol,
Ucraina, vorbește despre cum a devenit viața (și moartea) celor de lângă ea:

„Sunt sigură că voi muri în curând. E o chestiune de zile”
    „Am ieșit afară pe străzi într-o pauză între bombardamente. Trebuie să-mi plimb
câinele. Scâncește încontinuu, tremură și se ascunde după picioarele mele. Tot timpul
îmi vine să dorm. Curtea mea, plină altădată de povești, este acum tăcută și moartă. Nu-
mi mai este frică să mă uit în jur.
    Vis a vis de mine arde scara casei numărul 105. Focul a devorat cinci etaje din ea și
acum îl mestecă și pe cel de-al șaselea. Focul arde îngrijit, ca într-un șemineu.
Ferestrele cu rame negre au rămas fără geamuri. Din ele, ca niște limbi, cad perdelele.
Privesc această imagine calmă și totodată blestemată.

Special

Despre război
 Răul este lipsa binelui. După cum întunericul este lipsa luminii.

Vreme de război, de Grigore Vieru 

(Sfântul Ioan Damaschin)
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    Sunt sigură că voi muri în curând. E o chestiune de zile. În acest oraș toată lumea
așteaptă să moară. Sper doar ca moartea să nu fie atât de înspăimântătoare. Acum
trei zile un prieten al nepotului meu cel mai mare ne-a vizitat și ne-a spus că o bombă a
lovit stația de pompieri în plin. Salvatorii și-au pierdut viețile. O mână, un picior și capul
unei femei au zburat în toate părțile. Îmi doresc ca părțile corpului meu să rămână pe
loc, chiar și după explozia unei bombe aruncate din cer. Nu știu de ce, dar cred că este
important. Deși, pe de altă parte, nu va fi nicio înmormântare în timpul luptelor. Așa ne-
au spus polițiștii când i-am oprit pe stradă și i-am întrebat ce facem cu bunica moartă a
prietenului nostru. Ne-au sfătuit să o punem pe balcon. Mă întreb în câte balcoane se
află în acest moment cadavre întinse? Clădirea noastră de pe strada Mira este singura
care nu a fost lovită în mod direct. A fost atinsă de obuze de două ori, s-au spart
geamurile la unele apartamente, a fost avariată, dar a avut noroc în comparație cu alte
clădiri. Întreaga curte este acoperită de câteva straturi de cenușă, cu bucăți de sticlă,
plastic sau metal. Încerc să nu mă uit la bucata de metal care zboară deasupra locului
de joacă. Cred că e o rachetă, poate s-a dus. Nu-mi pasă, e doar o chestie
inconfortabilă.
    La fereastra de la etajul trei văd fața cuiva care mă urmărește. Se pare că a ajuns
să-mi fie frică de oamenii vii. Câinele meu începe să urle și înțeleg că vor începe să
tragă din nou. Am stat afară în timpul zilei și în jurul meu este o tăcere de cimitir. Nu
sunt mașini, nu se aud voci, iar pe bănci nu sunt copii și bunici. Chiar și vântul a murit.
Totuși mai sunt câțiva oameni pe aici. Sunt întinși într-o parte a casei și în parcare,
acoperiți cu haine. Nu vreau să mă uit la ei. Mi-e teamă că voi vedea pe cineva
cunoscut.
     Viața din orașul meu s-a mutat în subsoluri. Viața e ca o lumânare, nu ai cum să o
scoți afară. La cea mai mică vibrație sau vânticel va veni întunericul.
Încerc să plâng dar nu pot. Îmi este milă de mine, de rudele mele, de soțul meu, de
vecini, prieteni. Mă întorc în subsol și ascult acolo un sunet urât de metal. Au trecut
două săptămâni și nu-mi vine să cred că a existat o altă viață.
    Oamenii continuă să trăiască în subsoluri în Mariupol. În fiecare zi e din ce în ce mai
greu să supraviețuiască. Nu mai au apă, mâncare, electricitate, nu pot nici măcar să
iasă afară din cauza bombardamentelor. 
    Oamenii din Mariupol trebuie să trăiască. Ajută-i. Spune-le povestea. Să știe toată
lumea că uciderea oamenilor pașnici continuă.”
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NOI - ARTIȘTII

NOI - artiștii se derulează sub semnul lui Nichita Stănescu:
       „Numai cuvintele zburau între noi, înainte și înapoi”.

     Dragi colegi, 
 

     Pe 8 decembrie 2021, au ieșit de sub tipar, la editura „Asachiana”, Poemele Iașului
și Poveștile Iașului, aflate la a treia ediție. Volumele reunesc cele mai bune creații
literare, în versuri și în proză, ale elevilor ieșeni.
     Suntem mândri de colegele noastre: Miruna Varzar, XII C, Andreea Ursache, IX A
(poezie) și  Ioana Moldovanu, XI A (proză), care au devenit coautoare ale volumelor
colective amintite.
     Juriul concursului a fost alcătuit din: Constantin Dram, preşedinte, prof. univ. dr.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Florentin Busuioc, editor, Biblioteca
Judeţeană„Gh. Asachi” Iaşi, Gloria Lăcătuşu, scriitor, Dumitru Şerban, redactor, Biblioteca
Judeţeană„Gh. Asachi” Iaşi.
     Le felicităm și sperăm ca exemplul lor să fie un imbold și pentru alți colegi!
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„Școala ideală în viziunea mea”, concurs de eseuri
„Iubesc o... carte!”, declarații de iubire pentru cartea preferată
„Școala viitorului prin ochii unui adolescent”, concurs de desene
„Dialog între generații”; invitați: Alexandrescu Ramona, Dănilă Valentin, Roxana și
Florin Andonic, Andreea și Vlad Ghineți
„Honeste Vivere”, concurs de cultură generală
FlashMob
Te Deum

    Aproape sfârșit de iarnă; natura nu se grăbește să ne aducă dulcele gust de verde, dar
are încă mirosul sărbătorilor mult regretate.
    Pentru elevii, dascălii și părinții liceului sărbătorile continuă: în februarie aniversăm pe
patronul nostru spiritual, Haralamb Vasiliu. De aceea, 10 februarie este pentru noi „Ziua
ușilor deschise”.
    Activitățile pe care ni le-am propus au oferit o astfel de ocazie, de întâlnire a tuturor:
copii, dascăli, oaspeți, într-o lume inocentă, hazlie, plină de neastâmpăr și de energie:
LUMEA ADOLESCENȚEI. 
    Prin propunerile noastre, elevii ne-au fost ghizi într-o lume realizată de ei pentru ei și
ne-au îmbogățit sufletește prin creații artistice de o sensibilitate cum numai această vârstă
miraculoasă o poate dovedi.
    Luând parte împreună la această ZI, ea a devenit o clipă de neuitat, iar zâmbetul și
bucuria au făcut acest loc mai fericit.
    Activitățile elevilor noștri sunt diverse:

    Încărcați sufletește, mulțumiți de roadele muncii noastre, noi, cei implicați în aceste
activități, considerăm că toate momentele pregătite pentru zilele școlii sunt tot atâtea
dovezi de iubire pentru liceul nostru.
    Vă invităm în paginile următoare să urmăriți câteva secvențe din activitățile desfășurate
și câteva dintre materialele elevilor liceului dedicate școlii lor.

Zilele Liceului Tehnologic „Haralamb Vasiliu”

NOI - ARTIȘTII

„Niciun paradis nu e frumos ca acela pe care și-l zugrăvește omul în sufletul său.” 
(Liviu Rebreanu)
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NOI - ARTIȘTII

„Niciun paradis nu e frumos ca acela pe care și-l zugrăvește omul în sufletul său.” 
(Liviu Rebreanu)

Zilele Liceului Tehnologic „Haralamb Vasiliu”
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NOI - ARTIȘTII

„Niciun paradis nu e frumos ca acela pe care și-l zugrăvește omul în sufletul său.” 
(Liviu Rebreanu)

Zilele Liceului Tehnologic „Haralamb Vasiliu”

ȘCOALA ÎN VIZIUNEA MEA. CUM ÎMI IMAGINEZ EU ȘCOALA
 

    
    Pentru mine, școala ideală ar fi un pic mai deosebită de cea de acum. 
    Aș dori, în primul rând, ca la școala imaginată de mine pauzele să fie mai lungi, să ne
cunoaștem mai bine unii pe alții. 
    Aș mai visa la un lucru: să îmi pot alege materiile la care să studiez, ca să mă ajute în
mod real la ceea ce vreau să devin.
    Poate că și profesorii aș vrea să fie un pic mai înțelegători. Oare nu toți suntem
începători la un moment al vieții noastre?  
    La școala din imaginația mea ar fi mai multe etaje, iar fiecare etaj are laboratoare,
unde putem face câte ceva din ceea ce ne place. Ar mai fi niște clase speciale pentru
elevii mai creativi, pentru cei pasionați de artă, dans sau muzică.
    Programul ar avea și el modificări. Îmi imaginez cum ar fi dacă orele ar începe la
9.00. Aș renunța și la numărul mare de ore. Ar fi de ajuns câte cinci ore pe zi. Iar lecțiile,
mai scurte, ca să pot reține mai ușor noțiunile predate. Aglomerarea de informații nu ar
mai avea loc în școala mea imaginară..
    Mi-ar plăcea să văd școala plină de creativitate, de elevi atrași spre învățătură, de
proiecte care să ne stârnească interesul spre ceva... 
    Poate că nu ar fi rău ca la finalul săptămânii fiecare dintre noi să-și spună
nemulțumirile acumulate. Problemele noastre ar putea să-și găsească o rezolvare dacă
ar fi împărtășite.
    Mă mai gândesc la o oră ideală, unde atmosfera este plăcută, cu momente în care
lucrăm în grup, cu activități practice, cu filme educative. Poate că asta ne-ar face mai
atenți, mai ambițioși, mai organizați, mai generoși, mai activi și mai politicoși. 
    De fiecare dată îmi imaginez școala în care m-aș duce în fiecare zi, mândră, fericită și
cu drag. 

David Larisa Ioana, IX A 
 

 Îndrumător, Prof. Diriginte Grosu Gabi

Eseu
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Heart Bones
                                                                                 de Colleen Hoover

Despre agonia unor inimi frânte

    Una dintre cărțile mele preferate este „Heart Bones”. M-am oprit la aceasta dintre multe
altele, considerând că este o carte care te emoționează și poate reprezenta un ajutor
pentru multe tinere, ca model de voință și determinare.
    Cartea este scrisă la persoana I, din perspectiva lui Beyah, o adolescentă în vârstă de
nouăsprezece ani.
    Autoarea îmbină momentele de sinceritate și durere cu unele de vulnerabilitate și
protecție.
    Nu îți poți alege familia în care te naști. Dacă ar fi putut, Beyah nu ar fi ales o mamă
narcomană și un tată absent. Ar fi ales altă casă în locul rulotei murdare și un alt parcurs în
locul celui punctat de sărăcie și relații clandestine. Apucă un drum propriu și încearcă să
rămână pe el, oricât de greu i-ar fi. Reușește să obțină o bursă și nu simte că datorează
asta cuiva. De aceea, Beyah preferă să păstreze secretul pentru ea. 
    Însă Beyah rămâne singură. Mama ei moare din cauza unei supradoze și fata este
nevoită să apeleze la singurul om care ar fi putut să o ajute: tatăl ei.
    Cum credeți că Beyah poate depăși această situație în care se trezește? Veți afla citind
cartea mea preferată.
    Mie mi-a plăcut cartea în special pentru că personajul feminin poate reprezenta un
exemplu pentru orice adolescentă. În ciuda tuturor obstacolelor, Beyah este o învingătoare,
pentru că nu clachează niciun moment și continuă să lupte pentru a-și împlini visul. 
    Fiecare dintre noi, la un moment dat, ne identificăm cu această fată fragilă, dar foarte
puternică în esență.                                                                                 

Anca Zelincă, XII A

NOI - ARTIȘTII

„Niciun paradis nu e frumos ca acela pe care și-l zugrăvește omul în sufletul său.” 
(Liviu Rebreanu)

Zilele Liceului Tehnologic „Haralamb Vasiliu”

Iubesc o… carte!
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    Pot spune că seria de cărți Harry
Potter are un loc special în topul
cărților citite de mine, deoarece mi-a
deschis porțile către lumea
fantastică a cititului.
    Acțiunea are loc într-o lumea plină
de locuri și ființe uimitoare cu puteri
supranaturale specifice science-
fiction-ului, fiind construită astfel
încât să mențină cititorul activ și
curios,creând suspans, cu un fir
narativ complex și o intrigă ce se
lasă așteptată și care nu
dezamăgește. 
    Lord Valdemort este unul dintre
cei mai puternici vrăjitori, un
personaj negativ care mi-
a atras atenția prin detaliile atât
fizice, cât și psihice, care și-a folosit
puterile în scopul malefic de a
domina lumea, punând în practică
un plan bine pus la punct de a omorî
toți oamenii care i se opun și îi
sfidează puterea. Celelalte
personaje principale sunt de
asemenea bine conturate, cuplul de
personaje, tot vrăjitori foarte talentați
au dat naștere unui copil, iar
Valdemort a reușit datorită setei sale
de malefic să îi ucidă. Dar când a
încercat să ucidă pruncul, pe Harry
Potter, protagonistul seriei
fantastice, s-a luptat cu neputința,
astfel Harry Potter devine eroul lumii
vrăjitorilor fără să fie conștient de
asta, după un lung proces de
învățare și supraviețuire. 

NOI - ARTIȘTII

Deoarece rămâne singur, este nevoit
să crească printre oamenii normali
din lumea noastră, oameni obișnuiți. 
Acesta duce o viață chinuitoare
alături de unchiul și de mătușa lui,
până în ziua în care împlinește
vârsta de 11 ani si primește o
invitație la Hogwarts, o școală de
vrăjitorie. 
    Protagonistul parcurge cei 7 ani de
vrăjitorie alături de prietenii lui, Ron
Weasley și Hermoine Granger, trec
împreună prin aventuri uimitoare,
legând o prietenie puternică, iar toate
acestea se întâmplă cu ajutorul unor
elemente fantastice, ce variază de la
poțiuni magice, bătălii cu dragoni și
goblini până chiar la lupta cu Lord
Valdemort.
    Povestea prezintă un roller coaster
de emoții, râzi, plângi, înveți lucruri
noi, te atașezi de personaje, pe
unele iubindu-le, iar pe altele
disprețuindu-le.
    În concluzie, seria de cărți Harry
Potter este o serie captivantă, pe
care o recomand a fi citită și
savurată, deoarece lumea,
personajele și acțiunea în sine
provoacă o stare de visare, o stare
pe care doar o carte bună o poate
oferi.                      

Seria Harry Potter

Ilie Bulancea, X D

de J. K. Rowling

Iubesc o… carte!

Zilele Liceului Tehnologic „Haralamb Vasiliu”

„Niciun paradis nu e frumos ca acela pe care și-l zugrăvește omul în sufletul său.” 
(Liviu Rebreanu)
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Iubesc o… carte! Invitația la vals 
                                                                                   de Mihail Drumeș

     ,, - Dor, s-a mai întâmplat așa ceva? Oare totul să fi fost spus în materie de iubire?
     - Cine știe? De fapt, marile pasiuni rămân necunoscute, se consumă în anonimat. "
     Această operă prezintă povestea de dragoste dintre doi studenți, acțiunea având loc
în București, dar și în locuri neașteptate unde cei doi aleg să meargă.
     Titlul marchează intermediul prin care cei doi s-au cunoscut: o petrecere în care el,
uimit de ochii ei, o invită la dans.
     Mihail Drumeș îmbracă iubirea prin Tudor și Micaela. Pentru mine este una dintre
cele mai frumoase forme ale iubirii.
     ,, În definitiv, ce [altceva] e dragostea, decât o taină pe care o ascund îndrăgostiții și
o poartă în umbră, de frica luminii? Îndată ce taina se dă pe față, dragostea vestește, își
pierde frăgezimea, vraja devine ceva de toate zilele."
     Incipitul cărții m-a introdus în povestea propriu zisă și m-a făcut să o citesc cu drag,
ca în final să aflu răspunsul, iar deznodământul m-a prins cu lacrimi în ochi. O carte
plină de emoții. 
     ,, Tu ai rămas singura mea iubire și dacă aș fi trăit până la adânci bătrânești, tot n-aș
fi iubit a doua oară. "

Miruna Varzar, XII C

Zilele Liceului Tehnologic „Haralamb Vasiliu”

„Niciun paradis nu e frumos ca acela pe care și-l zugrăvește omul în sufletul său.” 
(Liviu Rebreanu)
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Iubesc o… carte!

                                                                            
    O insulă misterioasă. Un orfelinat
abandonat. O stranie colecție de
fotografii.
    N-aș putea să descriu în cuvinte
emoțiile pe care le-am simțit atunci când
am citit primele două volume din
această minunată serie. 
    Deși pare clișeic primul volum,
lacrimile mi-au apărut chiar fără voia
mea atunci când am terminat de citit al
doilea volum. 
    Este o poveste despre un băiat care
urmărește indicii din fotografiile vechi
ale bunicului său. Ultimele cuvinte ale
bunicului îl implică într-o aventură, care
îl duce la un orfelinat abandonat pe
Cairnholm, o insulă galeză fictivă.
    Copiii deosebiți ai minunatei femei,
Miss Peregrine, încearcă să salveze
viața celorlalți copii ca ei, dar, în primul
rând, fac tot ce le stă în putință pentru
a-i salva viața celei ce a avut grijă de ei. 
    Emoțiile m-au cuprins atunci când
Jacob Portman, personajul principal, își
ia adio de la viața lui obișnuită,
împreună cu părinții și prietenul lui bun,
pentru a începe aventurile periculoase
           Andreea Ursache, IX A

SERIA MISS PEREGRINE
de Ransom Riggs

în lumea ce e pe cale de dispariție,
unde copiii deosebiți au peste secole
de ani, iar moartea e la un pas de ei.
    Dorul de casă îi pune întrebarea „de
ce nu te întorci?”, dar, de fiecare dată
când o privește pe Emma, gândul de a
reveni la vechile obiceiuri, într-o viață
obișnuită, devine banal, mai ales că nu
ar putea să își lase prietenii să fie
omorâți de sufletele pustii. 
    Seria Miss Peregrine, scrisă de
Ransom Riggs, cuprinde detaliile vieții
noastre obișnuite, îmbibând-o cu
acțiuni ce se petrec într-o viață
paralelă cu cea pe care noi obișnuim s-
o numim „normală”.
    Este o carte despre prietenia
adevărată și, mai ales, despre a fi tu
însuți. Acestea sunt două valori pe
care le prețuiesc în cea mai mare
măsură. 
    Și din acest motiv iubesc această
carte!

Zilele Liceului Tehnologic „Haralamb Vasiliu”

„Niciun paradis nu e frumos ca acela pe care și-l zugrăvește omul în sufletul său.” 
(Liviu Rebreanu)
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 Prieten imaginar
                                                                                   de Stephen Chbosky
  

    „Prieten imaginar" de Stephen Chbosky - autorul și regizorul romanului său de debut,
„Jurnalul unui adolescent timid" - este una dintre cărțile mele preferate. 
    Chiar dacă e un „monstruleț" de 800 de pagini, este o carte perfectă pentru toți
iubitorii de supranatural. Cât timp am călătorit alături de personajele cărții, am avut
parte de o mulțime de stări și povestea mi-a captat atenția de la început până la final.
    Personajele sunt bine definite, fiind caracterizate în mod complex și urmărite în
evoluție.
    Narațiunea este dinamică, tensionată, cu foarte multe întorsături de situații, finalul
fiind neașteptat.
    Povestea începe în momentul în care Kate Reese fuge în toiul nopții, cu fiul său,
Christopher, de iubitul ei abuziv, refugiindu-se într-o comunitate din Mill Grove.
    Totul părea perfect până în ziua în care Christopher dispare timp de 6 zile; când se
întoarce este total schimbat; începe să audă o voce, pe care a numit-o „Prieten
imaginar".
    Pentru a evita spoiler-ele, mă voi opri aici cu povestitul. 
    Cartea este o poveste despre singurătatea unui băiat și despre naivitatea de a crede
că altcineva, fie el și cel mai bun prieten, ar putea trăi în locul tău! Și mai este despre
lupta dintre bine și rău. Motive puternice pentru mine ca să iubesc această carte!
    Citiți-o și veți afla minunata poveste a familiei Reese. 

NOI - ARTIȘTII

Iubesc o… carte!

 Elena Teodorescu, XII A

Zilele Liceului Tehnologic „Haralamb Vasiliu”

„Niciun paradis nu e frumos ca acela pe care și-l zugrăvește omul în sufletul său.” 
(Liviu Rebreanu)
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    Aceasta carte pe mine m-a atras,
deoarece face referire la problemele care
există în general în școli, dar m-a
impresionat și felul cum a putut rezista
Esmay tuturor jignirilor și abuzurilor.
    Cine este Esmay?
    Esmay este o adolescentă care se
luptă cu kilogramele în plus și înțelege ce
înseamnă bullying-ul.
    Ea este trimisă de către mama sa într-o
tabără specială, pentru a-și rezolva
problema cu alimentația.
    Acolo întâlnește un băiat, pe nume
John White, pe care îl jignește, dar nu-l
mai găsește pentru a-i cere scuze.
    În continuare, Esmay are probleme cu
dorința de a manca și fiecare dezamăgire
o împinge către frigider.
    Singurul prieten pe care îl are Esmay
este Kevin, dar acesta nu o poate apăra
mereu în fața celorlalți… până când ea
este abuzată de către doi colegi. În ajutor
îi sare Ewan Keyson, pentru care Esmay
dezvoltă o obsesie.
    Cei doi ajung să se sărute, să petreacă
ceva timp împreună… într-un final Ewan îi
spune lui Esmay că nu pot fi împreună din
pricina aspectului fizic.
 

NOI - ARTIȘTII

Iubesc o… carte!

 Sabina Vieru, X C

    După doi ani, Esmay se întoarce din
Londra, unde a fost trimisă tot de mama
sa pentru a scăpa de bullying. Acolo și-a
făcut cea mai bună prietenă, pe nume
Sierra, care o ajută foarte mult în privința
greutății, Esmay ajungând să
cântărească 55 de kilograme și să
semene cu Sierra ca două picături de
apă.
    Esmay s-a întors acasă doar cu un
scop, de a se răzbuna pe Ewan. Planul ei
este de a face schimb de roluri cu Sierra,
păcălindu-i pe toți,  care, spre
surprinderea ei, se comportau foarte
frumos, făcând-o să creadă că aparențele
chiar contează.
    Esmay cu timpul nu-și mai dorea
răzbunare, fiindcă a întâlnit un alt băiat,
față de se aprinde o scânteie. Realizează
însă că acel băiat era de fapt cel pe care
îl jignise în tabără.
    Consider că fiecare poveste are lecția
ei de viață și că din experiența lui Esmay
ar trebui să învățăm și noi să nu punem
atât de mult preț pe aspectul fizic.

OBSESIA 
                                   de HELEN. N

Zilele Liceului Tehnologic „Haralamb Vasiliu”

„Niciun paradis nu e frumos ca acela pe care și-l zugrăvește omul în sufletul său.” 
(Liviu Rebreanu)
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    Iubesc… iubesc să citesc! Orice cuvânt
rostit cu voce tare dintr-o carte mă face
să mă simt mai sigură pe mine și mai
deschisă în fața oamenilor, atât străini,
cât și apropiați. 
    Îmi plac scrierile în care trebuie să
deslușești mistere, fiindcă mă provoacă
să mă implic profund în poveste și îmi
pun perspicacitatea și intuiția la
încercare.
    Cartea mea iubită, al cărei nume este
„Un proiect sângeros”, are o atmosferă
austeră. Tripla crimă, petrecută într-o
comunitate mică de arendași din Scoția
anului 1869 duce la arestarea tânărului în
vârstă de 17 ani, Roderick Macrae. Nu
există nicio îndoială că el este făptașul,
însă situația ne face să ne întrebăm: ce
motive ar fi avut el să comită un gest atât
de sângeros, încât să bage în sperieți
toată comunitatea scoțiană? 

NOI - ARTIȘTII

Iubesc o… carte!

Mihaela Ciupercă, XI Ap

Un proiect sângeros
Documente legate de cazul lui Roderick Macrae

                                                                                                    de Graeme Macrae Burnet

    Relația dintre tânărul Roderick și
Luchlan Zdrahonn este dificilă, deoarece
Luchlan devine comisar peste toate
satele comune, pune stăpânire asupra
oamenilor prin frică și disperare; oamenii i
se supun de fiecare dată când îl văd în
fața ochilor, fapt care lui Roderick i se
părea de necrezut. 
    Sinceră să fiu, m-am regăsit în acest
personaj, am încercat să intru în mintea
lui, deoarece, gândindu-mă la gestul
comis de acesta, am simțit că aș fi fost eu
acea persoană, ca și cum aș fi fost eu
acuzată că am comis acele crime oribile,
greu de explicat, indiferent de motive.
    Romanul este tulburător și fascinant.      
Întâmplarea tristă și misterioasă a rămas
întipărită în sufletul meu, provocându-mă
să mă gândesc la resorturile din mintea
unui om care pot declanșa asemenea
fapte. 

Zilele Liceului Tehnologic „Haralamb Vasiliu”

„Niciun paradis nu e frumos ca acela pe care și-l zugrăvește omul în sufletul său.” 
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    Eu iubesc o carte! Am citit-o cu mare drag și, chiar după atâta vreme, deseori mă
gândesc la situațiile de viață din cuprinsul cărții, la „oamenii” frumoși pe care i-am
cunoscut. 
    Autoarea cărții, Danielle Steel, este o scriitoare americană, cu tată german și mamă
portugheză; mai mult, a copilărit în Franța. Înțeleg și de aici că este o profundă
cunoscătoare a tipologiilor umane. 
    Cartea vorbește despre despărțirea dintre Todd, avocat, și Francesca, după o relație
de cinci ani. Situația se complică atunci când intră în discuție vânzarea casei de pe
strada Charles, nr. 44. Francesca decide că va păstra casa, dar va aduce chiriași. 
    Cunoaște astfel pe Eileen, pe Marya, un bucătar celebru, și Chris, tatăl divorțat al
unui adorabil băiețel de șapte ani. 
    În curând, legătura dintre ei devine tot mai strânsă, și casa din Charles Street se
transformă în chip neașteptat într-un adevărat cămin pentru fiecare dintre membrii ei.
    Cartea este povestea unei femei puternice, ce demonstrează că femeile pot fi
independente și că, uneori e bine să renunți la „comoditatea” cu care te-ai obișnuit ca
să poți da peste lucruri noi și oameni minunați!
    Dar ce se întâmplă cu Francesca? Își găsește ea un nou drum? Veți afla acest lucru
citind cartea mea preferată, care este o poveste contemporană despre triumful
dragostei, al prieteniei și al speranței într-o a doua șansă. 
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Iubesc o… carte!

Mihaela Vatră, XI Ap

Strada Charles nr. 44. Adresa iubirii,
                                                                                    de Danielle Steel
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    Cartea care mie mi-a plăcut cel mai
mult, pe care am citit-o de multe ori și pe
care v-o recomand și vouă este „Singur
pe lume”, de Hector Malot. 
    Povestea acestei cărți este despre
Remi, un copil care nu avea pe nimeni.
Dar ca să vă fie mai ușor să înțelegeți, vă
voi povesti totul de la început:
    Într-o zi, un domn cu numele de
Barberin a găsit un bebeluș, pe care l-a
luat în grija sa. După un timp, nemaiavând
bani să îl întrețină, l-a vândut lui Vitalis, un
om care mergea din oraș în oraș și își
câștiga pâinea datorită spectacolelor pe
care le dădea cu animalele sale bine
dresate. Cu el a călătorit mult timp, până
când Vitalis a ajuns în închisoare. Atunci,
Remi a început să dea  reprezentații cu
harpa la care învățase să cânte. 
    A cunoscut-o pe doamna Milligan și pe
copilul bolnăvicios al acesteia, Arthur,
alături de care a rămas până când Vitalis
s-a întors din închisoare. 
    Remi a dus o viață grea. Avea ce să
mănânce, avea un loc unde să doarmă,
dar nu avea iubirea unei familii adevărate,

NOI - ARTIȘTII

Iubesc o… carte!

Georgiana Popa, XII B

Singur pe lume
                                               de Hector Malot

 
 

de care avea atâta nevoie.
    Remi în copilăria sa a trebuit să se
despartă de toți cei care îi erau dragi. În
cele din urmă, Remi a avut norocul să-și
regăsească familia (doamna Milligan și
Arthur) de unde fusese răpit. 
    Povestea lui Remi este la fel ca
întâmplările reale din viața unor copii sau
adolescenți, care simt lipsa și iubirea
părinților. 
    În ziua de azi, mulți părinți „uită” să își
mai iubească propriul copil, iar unii nu-și
acceptă copiii așa cum sunt.
    În această poveste se regăsesc mulți
dintre noi. Mi-a plăcut faptul că Remi a
fost un copil luptător și totodată curajos,
care a depășit cu bine toate obstacolele
și dificultățile, astfel că în final a reîntâlnit
ceea ce își dorea ce-l mai mult: o familie.
    Familia este cel mai important lucru
pentru o persoană; dacă ai părinți care
să te ajute și să te sprijine în tot ceea ce
faci, nimic nu-ți mai trebuie. 
    Nu contează decât iubirea între
părinte și copil.  

Zilele Liceului Tehnologic „Haralamb Vasiliu”

„Niciun paradis nu e frumos ca acela pe care și-l zugrăvește omul în sufletul său.” 
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       Înainte de a vă bucura de creațiile
literare originale ale elevilor noștri, vă
invităm să descoperiți un experiment literar
realizat tot de ei cu un talent artistic care
dovedește un potențial însemnat în
traductologie, spunem noi, dublat de o 
 sensibilitate aparte. Proiectul se numește
,,Poesis” și este deja la a cincea ediție.
      Având ca suport lingvistic o poezie a
talentatei lor colege, Miruna Varzar, mai
mulți elevi au tradus-o în limbi de circulație.
Este interesant de urmărit capacitatea de
transpunere a textului, dar și modul diferit
de receptare a acestuia, a semnificațiilor lui. 
      Demersul este unul de pionierat, cel
puțin la nivelul liceului nostru, și pare să fi
suscitat interesul și pasiunile lingvistice ale
elevilor-traducători.      
       Produsul inovativ al acestui experiment
îl puteți urmări în paginile următoare ale
revistei.

Poesis
Un proiect literar inedit al liceului nostru

NOI - ARTIȘTII

Rubrică realizată de colectivul de redacție, sub îndrumarea redactorului-șef, 
Miruna Varzar, clasa a XII a C

Sursa foto: pinterest.com

Capitolul NOI - artiștii se derulează sub semnul lui Nichita Stănescu:
„Numai cuvintele zburau între noi, înainte și înapoi”.
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Abbiamo vinto

Lo vedi? è la mia mano e 
non è tenuto da nessuno;
Li vedi? sono i miei occhi  
che non possono più piangere;
Mi vedi - sono io. 

Pensavi che se te ne fossi andato in
qualche modo, mi avresti guarita?
Mi dispiace per il tuo pensiero, e 
soprattutto perché ho creduto 
nel amore. 
                   Denisa Lucaci 

I won

You see her? It's my hand and 
it's not held by anyone;
Do you see them? it is my eyes 
that can no longer weep;
You see me - that's me. 

Did you think that if you left
in any way you would heal me?
I'm sorry to have your thinking
and especially since I believed in 
love.

Diana Todirașcu Am câștigat
 

O vezi? e mâna mea și 
nu e ținută de nimeni;
Îi vezi? sunt ochii mei ce
nu mai pot de plâns;
Mă vezi - asta sunt eu. 

Tu ai crezut că dacă o să pleci
într-un fel o să mă vindeci?
Îmi pare rău de a ta gândire
și mai ales că am crezut în 
iubire. 

.
Biz kazandık.

 
Onu görüyor musun? Bu benim elim ve 
kimse tarafından tutulmaz;
Onları görüyor musun? gözlerim ne
Artık ağlayamıyorum;
Beni görüyorsun, bu benim. 

Sen ayrîldîgînî sandîn.
Beni  herhangi bir șekilde iyileştirecek misin?
Düşüncen için üzgünüm.
ve özellikle inandığımdan beri 
yağlamak. 

    Daiana Achiroaie

În actualul număr al revistei, proiectul de traduceri a fost realizat de clasa a XI-a B.

Wir haben gewonnen
 

Du siehst sie? esist meine Hand und
Es wird von niemandem gehalten;
Siehst du sie? sind meine Augen was.
Ich kann nicht mehr weinen
Siehst du, das bin ich.
Du dachtest, du wurdest gehen
Wirst du mich irgendwie heilen?
Es tut mir leid, dass sie dentien.
Und var allem, weil ich an die liebe
geglaubt hobe.
                            Iulia Lucaci
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Împreună, în pas cu trecerea anilor…
Ne (re)cheamă clopoțelul

     Chiar dacă anii vor troieni peste noi, nu ne
vom putea desprinde de tot de școala în care am
crescut și ne-am format, în care, de fapt, am
descoperit începutul de lume.
     În cadrul capitolului „NOI - artiștii” vă
propunem să continuăm secțiunea dedicată
elevilor care au studiat la liceul nostru.

    Proiectul a fost primit cu entuziasm de foștii
elevi. Și cu bucuria că legăturile create pe
băncile liceului au rămas la fel de strânse.

     Continuitatea și evoluția în creație,
preocupările și gândurile lor le veți urmări în
paginile revistei noastre.

   În acest număr, au răspuns propunerii  Maria
Muntenașu, Ramona Condur, Andreea Timiș,
Cristina Rîpă, Felix Avasilcăi, Raluca Tulbure. 
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Împreună, în pas cu trecerea anilor…
Ne (re)cheamă clopoțelul

NOI - ARTIȘTII

Maria Muntenașu, studentă la Facultatea de Arhitectură, 
Universitatea „Gheorghe Asachi”, Iași

    Am descoperit că arhitectura nu înseamnă
doar procesul de construcție a clădirilor, ci mult
mai mult. Arhitectura înseamnă știință,
înseamnă istorie, înseamnă psihologie,
înseamnă filozofie, înseamnă artă, iar
arhitectul are datoria de a prelua învățăturile
predecesorilor săi, de a-și forma propriul stil și
de a transmite mai departe mesajul prin
operele sale. 
    Dacă îți dorești să urmezi acest drum,
pregătește-te de un lung proces al evoluției și
schimbării percepției tale asupra a tot ceea ce
înseamnă viață. 

    „Spune-mi (dacă tot ești atât de sensibil
la efectele arhitecturii), nu ai observat,
plimbându-te prin oraș, cum printre clădirile
care îl populează unele tac, altele vorbesc,
iar altele, cele mai rare, cântă? - Și nu
scopul lor sau aspectul lor general le
animă în acest fel sau le reduce la tăcere.
Acest aspect se referă la talentul
creatorului lor sau, mai degrabă, la
favoarea Muzelor.” (Socrate) 

21



Împreună, în pas cu trecerea anilor…
Ne (re)cheamă clopoțelul

NOI - ARTIȘTII

Maria Muntenașu, studentă la Facultatea de Arhitectură, 
Universitatea „Gheorghe Asachi”, Iași
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Eu și inspirația

   Salut! Sunt Ramona. Azi studentă, ieri elevă a liceului vostru. Am 20 de ani și am început
să scriu de la 12 ani povești nereușite. De la 15 ani scriu poezie. 
   Universul poeziei mele se învârte de la poezii despre fluturi cu aripi frânte sau mesageri ai
unei persoane pierdute în negura timpului, la păpuși din porțelan sparte ce îți vor răul,
mânuite de un păpușar malefic, la povești de dragoste fericite sau devastatoare, la eroi uitați
în războaie. Pe scurt, poezii despre o fată nesigură ce tot încercă să scape de toți prin scris.
(...)
   Sunt Ramona. Am 20 de ani și am început să scriu de la 12 ani povești nereușite. De la 15
ani scriu poezie. 
   Salut!

Împreună, în pas cu trecerea anilor…
Ne (re)cheamă clopoțelul

NOI - ARTIȘTII

Ramona Condur, studentă la FEAA, specializare Marketing,
Universitatea ,,Al. I Cuza”, Iași

Zgomot de fundal
 

același zgomot de fundal
zi de zi, noapte de noapte
aceiași ochi mirați, fericiți, dulci, scârbiți,
indiferenți 
mă privesc
văd doar o ființă banală
un copil pierdut în cosmos
printre stele 
cuvinte 
versuri 
muzică 
o ființă ciudată ... 
Poate chiar sunt așa... 
de ce trebuie să mi se tot repete 
Același lucruri la nesfârșit... 

Timpul
 

Glasul tău răsuna în liniştea nopţii.
Cântai un cântec vechi
uitat de omenire în
manuscrise
lăsate ascunse
în biblioteci.
Uimită
stăteam la pieptul tău
visând la vechi
cetăţi,
temple,
bătălii.
Visând
la trecut
și sperând
la viitor.
Cu tine,
acestea două
păreau unite.

Zboară, fluture

Zboară către amintiri
din copilărie.
Zboară către râsetele de copii
naivi și neștiutori,
către zâmbetele adevărate fără
un scop ascuns.
Zboară către amintiri și
adu-mi copilăria
înapoi.

Zboară, fluture.
Zboară către trecut.

Șters
 

versuri pierdute în notițele telefonului 
simple vise 
toate s-au dus pe apă sâmbetei
șterse
uitate
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Împreună, în pas cu trecerea anilor…
Ne (re)cheamă clopoțelul

Cristina Rîpă, studentă la Facultatea de Economie 
şi Administrarea Afacerilor, specializarea Informatică economică,

Universitatea ,,Al. I Cuza”, Iași

NOI - ARTIȘTII

Dragi elevi, pentru că și voi studiați aceste discipline, m-am gândit să vă împărtășesc din
experiența mea de studentă și să răspund la întrebarea 

Care este legătura dintre finanțe și contabilitate?

Pentru exemplificare, vă prezint mai jos rezumatul unui proiect, numit 
„Analiza structurii activului S.C. CONTED S.A”:
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Împreună, în pas cu trecerea anilor…
Ne (re)cheamă clopoțelul

Cristina Rîpă, studentă la Facultatea de Economie 
şi Administrarea Afacerilor, specializarea Informatică economică,

Universitatea ,,Al. I Cuza”, Iași

NOI - ARTIȘTII
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Împreună, în pas cu trecerea anilor…
Ne (re)cheamă clopoțelul

NOI - ARTIȘTII

Andreea Timiș, studentă la Facultatea de Litere,
 Universitatea ,,Al. I Cuza”, Iași

Controlând emoții

— Și eu m-am îndrăgostit iremediabil de
tine. Știu că sună pompos, râse el, vizibil
emoționat de atmosfera care se crease în
jurul lor. În perioada asta în care ne-am tot
întâlnit, am realizat că la fiecare revedere
dintre noi, ceva mă făcea să-mi doresc mai
mult următoarea întâlnire. Chiar și atunci
când mi-ai dat cartea, speram să o termin
cât mai repede pentru a te vedea.
    Lorellay îl privea ascultătoare, fără vreo
urmă de reținere în ochii ei.
— Atunci, cred că e destul de clar, iubito,
continuase Christopher, apropiindu-se mai
mult de ea. Astăzi, șase aprilie, suntem
oficial un cuplu.
    Furtuna de emoții o purtase pe Lorellay
într-un vârtej de senzații mult mai mari decât
adrenalina simțită de un aventurier înnăscut.
Simțise nevoia să se apropie la fel de mult
de el, fără să fie prea conștientă de asta.
    Intensitatea din privirile lor devenise tot
mai profundă, chipurile lor apropiindu-se
încet și precis, ca doi magneți cu poli total
opuși, la fel cum erau și ei în compoziția lor.   
    Era o senzație copleșitoare, învăluindu-i
în propria iubire, total pierduți de ceea ce
însemna realitatea din jur. Totul se
întâmplase de la sine, buzele lor atingându-
se ușor, fără a se săruta. Niciunul nu făcuse
niciun pas, niciunul nu înaintase către
deznodământ. Erau cuprinși în mijlocul
punctului culminant, cu ochii închiși,
vizualizând doar întunericul cald al
sentimentului înălțător. Felul în care cei doi
ce completau unul pe celălalt, dezvăluia o
speranță pentru multă lume aflată în impasul
singurătății. 

    Doar că nimeni nu vedea asta, totul se
întâmpla pentru ei, făcându-i să zâmbească în
același timp, cu buzele lipite unele de altele,
dezlănțuind apoi cel mai dulce sărut din istorie.
— Spune-mi că vrei să rămâi cu mine pentru
totdeauna, șoptise Christopher visător pe
buzele ei fierbinți și doritoare de mai mult.
— Vreau să fiu cu tine mereu, îi răspunse
înapoi, la fel de visătoare și pierdută în
senzații.
    O sărutase din nou, mai apăsat, cu mai
multă încredere, imediat ce o simțise pe
Lorellay acceptându-l din toate punctele de
vedere. Mana lui îi mângâia obrazul,
mișcându-și buzele și degetul mare în același
mod liniștitor care o inmuia până în măduva
oaselor.
    Când rupse sărutul, privirea lui o
intersectase pe a ei, provocând cele mai
puternice scântei. Își purtau unul altuia cea mai
sinceră dragoste adolescentină, salvându-i din
impasul tinereții de care toți se impiedică în
acest moment al vieții.
— Ce vei face după ce termini liceul? o
întrebase băiatul îndrăgostit, trecându-și brațul
după umerii ei, trăgând-o mai aproape de
sufletul lui.
— Nu știu. Îmi doresc doar să plec din casa
aceea, recunoscuse ea sincer, odihnindu-și
obrazul de pieptul lui cald și primitor. Vreau să
plec departe de tot ceea ce a însemnat
vreodată familia mea...
— Și eu îmi doresc același lucru, o aprobase
el, mângâind-o protector pe braț. Și știi ce?
Vom pleca împreună. Chiar dacă nu dețin tot
curajul necesar acum, îl voi aduna numaidecât
pentru tine într-un an.

- fragment de roman -
(continuare din numărul precedent) 
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Andreea Timiș, studentă la Facultatea de Litere,
 Universitatea ,,Al. I Cuza”, Iași

Controlând emoții

    Declarația lui emana toată siguranța de
care Lorellay avea nevoie în cele mai multe
momente din viața sa. Avea nevoie de
siguranța lui ca de aerul pe care îl respira
cu mai multă dificultate de când familia ei
se destrămase.
— Și mama ta? Cum se mai simte? îl
întrebase puțin ezitând, dorind doar să se
asigure de ceva anume.
—E bine. Va fi bine. Tata și-a găsit un loc
de muncă aici și nu va mai fi nevoit să plece
departe de casă, o liniștise acesta, fără să
fie deranjat de întrebarea ei. Mama ta?
    La auzul întrebării lui, își coborâse
automat privirea în jos, ca și cum apăsase
pe un buton care declanșase cea mai mare
tulburare în mintea ei. Christopher realizase
repede ce se întâmplase cu ea,
îmbrățișarea cu care o cuprinse fiind un
semn de părere de rău.
— Mă ignoră. O interesează doar prezența
lui Daniel. Rar își amintește de mine, 

recunoscuse pe un ton trist, deși părea că
se obișnuise deja cu comportamentul
mamei sale. Dar te am pe tine acum.
 Își ridicase chipul pentru a-l privi cu un
zâmbet nu atât de forțat pe cât se aștepta
Christopher. Părea împlinită cu adevărat,
iar asta doar din cauza lui și a atenției pe
care i-o acordase timp de patru luni. Se
văzuseră de cel puțin trei ori pe săptămână
în primele două luni, ținând cel mai mult
legătura prin intermediul mesajelor.
— Mă vei avea mereu, rosti acesta, cât se
poate de sincer, învăluindu-i tot corpul
micuț cu cea mai protectivă îmbrățișare. 
— Și tu ești singurul băiat de care m-am
îndrăgostit. Singurul care m-a învățat să-mi
controlez emoțiile pe care le credeam
defecte de neschimbat.
— Iubesc emoțiile tale, îi șoptise
Christopher, buzele lui căutându-le orbește
pe ale fetei de care era îndrăgostit toată
ființa sa.

- fragment de roman -
(continuare din numărul precedent) 
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Mi-am lăsat inima 
într-o cutie de plumb – să devină ca ea.
Am lăsaacolo
aici nu am nevoie de ea
aici nu am nevoie să simt
sunt doar o marionetă
ce îmi trebusă simt 
când sunt închisă într-o lume străină
ce-mi trebuie mie iubire 
când sunt solitară
ce trebuie iubire 
când sunt moartă.

***

Se schimbă zile
Efectiv dispar din fața mea
Și casa mea din foi 
acum arde,-n secunde-i pa
Mă găsesc fugărind idei de pace
Purtând războaie interioare
Umbra să-l îmbrace
Mă animă ce-i grotesc
Când vă deranjez pe mulți
Nu-i bine ce zic dar nici tu nu asculți
Observ defecte devin ce-s pe dinăuntru
Iar prin valori morale domină urâtul
Așa vreau sa mă vezi că sunt îngrozitor
Visez de cel puțin cinci ori cu ochii deschiși
Cum vă omor
Pe zi pe fiecare în parte
Extrem de creativ
Crima perfectă efectuată ca la carte
M-am săturat să-mi explodeze capu
Să cutreier arhiva semnând contracte 
cu dracu
Mă vând deplinu-i ieftin
Dar știu că-s pe mâini bune
Printre atâția idioți ce vor un nume
Zero și unu nu vă ajunge?
Vă spun adio
Om de rând și zeu
Adio zmeu trăsnit de mediocritate
Turma în canon pe aceeași rută
Sigur vom pierde când viața însăși e pierdută
Simt cum totul e mai rigid
Privesc și semne de rugină
Vremea senină e acum o ploaie
Ce-mi spală spiritul și mă alină

Dar nu e lină
Prea mult zgomot să fac față
Îmi înfășor capul într-un giulgiu de speranță
Să nu mai văd să nu mai simt
Vreau să intru în cocon
Mă sufocă tot mai tare gândul că sunt om
Sincer vă urăsc semeni ipocriți
Ați inventat frica și invidia
Sper să muriți.

***

Îmi țin lumea în palme.
Sunt moi, nu sunt tocite;
Credeai că dacă ai să crești vei fi și mare
Speranțe învechite; lăsate la intrare.
Putem fi oameni împreună și bestii separate
Separă tu, speră să te ierți… să fii iertat,
Că ceasul ticăie... să tacă nu pot să îl fac
Ci doar pe mine... cravată nod de șase
Dante o știe mai bine
- Dă-mi călăuză, ultima e beată
Pretexte, mi-e frică 
N-am scuză, sunt ce sunt,
Iartă rând de rând
Expune ce nu sunt
Nu exist - ce trist!
Stinge becul, mă simt închis
Cu ochii deschiși.
Vreau să tacă toți pereții
Se înghesuie, vorbesc peste mine...
Mă îngână la fel ca diminețile
Limbă și gând de lemn printre termite.

28



Felix Avasilcăi, student la Facultatea de Litere, UAIC

Împreună, în pas cu trecerea anilor…
Ne (re)cheamă clopoțelul

NOI - ARTIȘTII

Mi-am lăsat inima 
într-o cutie de plumb – să devină ca ea.
Am lăsaacolo
aici nu am nevoie de ea
aici nu am nevoie să simt
sunt doar o marionetă
ce îmi trebusă simt 
când sunt închisă într-o lume străină
ce-mi trebuie mie iubire 
când sunt solitară
ce trebuie iubire 
când sunt moartă.

***
Mi-a fost greu să cred în miraje și iluzii
Până să mă pierd în deșertul conștiinței
E deșert să mai cred în mine
Când îi văd pe toți în oaze eu rămân nisipul firii

Castelul meu e după cum bate iar vântul
Nopțile îs reci dar ia-mi parfumul și 
hrănește-mi gândul
M-a învățat prea multe fauna locală
Cactusul îmi e suflet, un zâmbet mi-a ajuns 
o viață

 De scorpioni nu te apropii 
Cămilele te scuipă și 
Tot călător rătăcit după destin
Căzut festin propriilor dorințe în declin
Umanitate, mă înclin, asta-i vrut să devin?
De aici nu mai vorbim
Vă pierdeți frații
Uitând unii de alții
Uităm de noi gândindu-ne la noi
Ce te reprezintă când ai ochii goi?

***
M-ai împachetat așa frumos expediere tragică
Ai pus un bilet de adio în cutia mea toracică
Parfumul unui trandafir ofilit m-a învelit
N-am expeditor și ai scris destinatarul greșit

Pe sutele de servante se servește în șervețele
Tot ce a rămas din labirintul inimii mele
Savurează cu plăcere arde stinge cu bere
Sună soneria ai comandat luna și ai primit stele

Aruncă visele în seif cumpără și un tablou
Viitorul e la trecut deci în prezent nimic nou
Așază-mă într-un raft pune în călimară penele
Să-ți pot scrie caligrafic Ce mai faci prietene

***
Toate au un preț, toți avem
Dar inima nu poți să o cumperi
Ți-o dăruiesc
Asta să-ți intre în cap nu mă repet
Pentru mine tot ce este viu 
este sărac
Vorbește despre tine te ascult
Acum taci 
În continuare te ascult
Ochii tăi vorbesc prea mult
Mi-aș dori să-ți Zâmbesc
Mereu să te aud
Dar iartă-mi nesimțirea
Când trebuie să pleci?
Scutește-mă de regrete
Serios n-am timp nici chef
Nici de mine
De nimeni 
Liniștea momentului
E un rahat în care trebuie să mă scald
Apoi să-mi lipsească zile săptămâni
Luni sau ani
Să-mi fie dor să mă uit în spate
La ce sunt și ce eram
Și să doară toate 
pentru un moment de rai
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Foto: album personal Miruna Varzar

Întoarce-te in timp
 

Lor ce ai vrea să le transmiți? 
Să nu ne întristezi prea mult 
Spunând că vei pleca încet, să-ți ierți 
Durerea ce-mi vei provoca acum ca adult. 

Explică-mi mie, celei din trecut 
Că o să am nevoie de tine 
Și nu o să te găsesc, fiind pierdut
În timpul ce nu-l aveai pentru mine. 

Și tu nu vei ști cine eram? 
Vei rămâne să iei bilet 
În amintirile în care eșuam
Lăsând amprente fade încet…

Să nu întristezi ultimul te iubesc 
Și spune-mi acum mie
E relevant dacă nu te cunosc
Să-mi fie atât de dor de tine?

Simți fiorul pe perlele 
Primite de mult, simți 
Pe acele calde buze 
Ce le pătezi cu fulgi. 

E frig cumplit, iar
Pielea-i ca zăpada, 
Când focul e aprins 
De amintiri cu el 
și ceai. 

Simți că ai nevoie, 
Când fără de gust
Îți e ceaiul, 
iar prin ochii
Reci și albi îl vezi 
pe el. 

Poezii

Nu doar dorul

Nu doar că mi-e dor de tine, 
Dar nu mai găsesc răspunsul 
La ce o să fac de mâine 
Când tu în noi vei fi nul. 

Nu doar că o să te caut
Până găsesc leacul 
De la ultimul sărut 
Și până o să-ți aud ecoul… 

Nu doar că o să mă prefac 
Fiind la exterior tot eu, 
Până o să mă împac 
Cu așteptarea ta, mereu. 

Cea mai frumoasa perioadă din viața ta

N-ai să-mi recunoști nici din privire 
Că mă vedeai ca o alee pe drumul tău 
Un ocol pe care-l sărutai ore întregi, o oprire 
În care sentimentele se desprindeau. 

Mă pierdeam în pielea ta fără vreo cale 
Deși știam că după nu o să-mi mai fii
Trăiam cu amintirea umbrei tale 
 A vieții noastre separate în care și azi adii. 

Credeam în jocul nostru de-a fi necunoscuți 
Jocul plin de monezi irosite precum cuvintele:
Amici, prieteni, uneori amanți... 
Târziu am aflat că tu ai făcut regulile. 

În absență vrei pielea 
De găină, mâinile reci. 
Cu pași prin zăpada 
fină
Vii în inima pustie. 

E frig cumplit, iar
Îmbrățișarea strânsă. 
Prin fulgi e gustul 
De care îți era dor. 

E târziu și frig
Și simți cum lângă 
El, iarna 
îi mai frumoasă:
- Ia-mă tu, om, 
și mă îngheață!

Ia-mă în zăpadă cu tine 
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Regina nopții 

Am refuzat să cred că acum
Te distrezi cu ea, că o alinți
Dându-i o parte din al tău costum, 
Și din ale mele poezii șoptindu-i. 

Te uiți convingător și oarecum 
Nu vrei decât să-ți achiți 
Setea de mine prin ea, cum
Să ieși din galaxia-mi, de nu lupți? 

Nu o vezi mai mult decât 
O simplă îmbrățișare, pierdută 
Într-un dans veșnic, posomorât. 
Ești în florile ei de răsărită. 

Nu mi-am găsit ochii în cer, 
Sunt din culoarea pământului, 
Ea, zeița cu ochii prea verzi, eu pier 
În dorul stejarului, al durerii, al lui. 

De ți-ai vedea regina nopții 
În ceața verzuie, ai fi șocat, 
Făcându-mă să cred: 
-Oare te-ai distrat? 

Când eu, cu ochii mei... 
Obosiți, triști, ce te vor 
Pentru că în tot căpruiul lor
Aprindeai mici constelații. 

Am câștigat

Te-ai stins... ți-a murit iubirea, 
Strigătul și firea..
Te-ai dus ca apa de ploaie
Și te-ai ruinat de tot.

M-ai lăsat să plâng șuvoaie
Și să te aștept în drum
Pe o bancă-n colț de stradă
Privind la vechiul nostru album.

Ți-ai dorit să fiu veselă,
Să zâmbesc, să trăiesc...

O vezi? e mâna mea și 
Nu e ținută de nimeni;
Îi vezi? sunt ochii mei ce
Nu mai pot de plâns;
Mă vezi - asta sunt eu. 

Tu ai crezut că dacă o să pleci
Într-un fel o să mă vindeci?
Îmi pare rău de a ta gândire
Și mai ales că am crezut în 
Iubire. 

Îmi pare rău că nu eu am plecat, 
Îmi pare rău că nu te-am uitat.
M-ai lăsat să cred că te-ai jucat 
Și m-ai lăsat... 
Să câștig. 

Poezii
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Ana Maria Chelariu, XI C

   Unde ne duce viața?

    Femeia ca orice alt om, este jumătate trup
și jumătate suflet... Însă sufletul ei este prea
mare pentru a putea fi cuprins în „jumătate”.
Și mi-e teamă că de multe ori ne îngrijim
prea puțin de suflet, noi ca femei, și mult
prea mult de trup. Ne vom scuza mereu
spunând că așa ne vor bărbații, frumoase,
dar nu ar trebui să conteze atât de mult ce
vor ei, din moment ce noi putem fi fericite
doar făcând și având ceea ce ne dorim noi.
    Probabil cea mai de preț bijuterie a unei
femei este sufletul; ar trebui să-l poarte cu
mândrie și nonșalanță, la fel cum își poartă
rujul pe buze. Dar noi, femeile, nu știm asta,
sau doar alegem să ascundem această
comoară de privirile curioase ale celor care
doar doresc să ia și niciodată să ofere.
Femeia nu știe că sufletul o face specială, la
fel cum nu știe că zâmbetul o face
frumoasă... Atât de frumoasă, încât nu există
farduri care să poată copia farmecul unui
zâmbet.
    Sunt femeie și nu mi-e rușine să recunosc
că a fost o vreme în care am preferat să-mi
țin sufletul departe de privirile curioșilor doar
pentru nu a fi rănită de oamenii pe care îi
iubeam... Atunci când iubești un om, nu îl
iubești doar cu inima, nu pui doar suflet, ci îl
iubești cu toată ființa ta și îi oferi tot ce
însemni, de la gesturi și sărutări până la
gânduri și sentimente. Investești enorm în
acel om, începi să îți faci planuri... Iubim un
om cu adevărat în momentul în care
începem să ne construim planuri de viitor,
când vedem că depindem sufletește de acea
persoană, când nimic nu mai are rost fără
ea. 

Femeia...

    Însă ni se întâmplă adesea să învestim
sentimente și să oferim tot ce e mai bun fix
acelor persoane care nu au nevoie de noi
sau de iubirea pe care le-o putem oferi.
    Iubirea e un sentiment foarte ciudat, îți
dă voie să-ți legi sufletul de al unui alt om
fără ca acel om să aibă sufletul legat de al
tău. Atunci apar dezamăgirile, durerea
sufletească, lacrimile arzătoare. Iubirea e
parșivă, te duce în brațele unora care îți
promit că te vor iubi mereu, apoi pleacă și
te lasă să te trezești în brațele cuiva care
e rece și îți îngheață sufletul.
    Da... Oamenii ne rănesc profund atunci
când nu ne iubesc înapoi... Și culmea,
oamenii frumoși au răni urâte. Oamenii
buni au parte de oameni răi... Sufletele se
șlefuiesc cu mare greutate pentru că
oamenii, în general, nu se schimbă. Ca să
remodelezi un suflet ai nevoie de lovituri
puternice, după care un om abia să se
poată reculege, abia să se poată regăsi.
   Durerea schimbă oamenii, unii devin mai
retrași și nesiguri, iar alții indiferenți și reci.
După părerea mea, există două tipuri de
durere... Una la exterior, care te face să îți
dorești un aspect fizic impecabil...și una la
interior, care doare din ce în ce mai tare
pe zi ce trece. Eu am trecut prin al doilea
tip de durere, o durere arzătoare, o durere
care te distruge mintal, care se joacă cu
tine de la o zi la alta. Genul ăla de durere
care te face să te urăști, să te detești...
Durerea asta te schimbă radical, în sensul
bun pentru tine, dar atât de rău pentru cei
din jurul tău. Sufletul ți se schimbă
complet, devine rece, indiferent, 
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   Unde ne duce viața?

personalitatea ta devine arogantă, fițoasă
aș putea spune. În urma acestei dureri, îți
vei pune un scut pe suflet și un zâmbet
fals pe față.
    Tristețea te va face să fii mai bun
pentru tine, deoarece te va readuce cu
picioarele pe pământ după fiecare
încercare de a zbura mai sus decât îți
permite realitatea. Durerea este cel mai
bun dascăl pentru suflet, te ajută să înveți
lecții pe care poate ți le-au dictat alții de
nenumărate ori înainte, dar pentru care nu
ai avut urechi să asculți. Sunt multe lecții
pe care nu le poți învăța decât pe propria
piele...Pe propriul suflet. Loviturile
oamenilor dragi, primite în mijlocul
pieptului, direct în inimă, îți reamintesc cât
de uman ești, cât de fragilă e convingerea
ta că fericirea e ceva ce poți obține cu
ușurință, dar care apoi te va obliga să afli 

cât de puternică poate fi determinarea de
a demonstra tuturor forțelor vieții, care îți
spun că nu o să reușești, că se înșeală.
    Eu cred că ar trebui să ne mândrim cu
sufletele noastre și ar trebui să ne
mândrim cu noi înșine. Suntem unice și în
mod sigur suntem și speciale, poate
pentru simplul fapt că suntem femei.
    Eu am impresia că m-au rănit atât de
multe încât acum nimic nu mă mai poate
atinge. Totuși, cu atâtea lecții tatuate pe
suflet și cu atâția oameni pe care nu i-am
putut uita, chiar dacă au plecat de bună
voie sau i-am alungat, am învățat ceva ce
era neapărată nevoie să știu și anume că
e nemaipomenit de frumos să trăiesc
clipa. Dacă ar fi să le las oamenilor scrise
ultimele mele cuvinte, asta le-aș spune:
„Iubiți indiferent de riscul unei
dezamăgiri”.

Nu mai am timp
  

Iubești viața? Atunci nu risipi ca un nesăbuit timpul, căci din  timp este făcută viața.
     Nu mai am timp să aștept ceva ce cred că nu se va întâmpla niciodată.
     Nu mai am timp să sper că te vei regăsi și că vei decide cine ești și ce vrei.
     Nu mai am timp să aștept după amânările, după rătăcirile și după nehotărârile tale.
     Nu mai am timp să fiu o variantă de rezervă pentru tine și nu mai sunt dispusă să
aștept la nesfârșit ca tu să îți dai seama unde greșești față de mine.
     Nu mai am timp să mă pun deoparte pentru tine, pentru un cândva nedefinit, când
poate tu vei fi capabil să mă descoperi și să mă iubești.
     Nu mai am timp pentru amânări și renunțări.
      Nu mai am timp să sufăr, să mă simt nesigură, să mă tem și nu mai am timp să te tot
aștept.
      Nu mai am timp să-mi refuz ceea ce merit, să mă risipesc și să tânjesc după tine și
după iubirea ta.
      Nu mai am timp să cred în iluzii frumoase și în promisiuni mincinoase.
      Nu mai am timp să mă mulțumesc cu jumătăți de măsură.
      Nu mai am timp să aștept să te schimbi și nu-mi mai amân nicio secundă plecarea.
     Dacă aș rămâne, m-aș schimba eu... și nu meriți un asemenea sacrificiu din nou.
      AI GRIJĂ DE TINE!
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Versuri și desene

Prietenia este-un sentiment
Ce-n suflet l-am primit
De când te-am cunoscut:
De-atunci e permanent.

Prietenia când pătrunde
În suflet și în gând
Își face-un loc fierbinte -
O simți pân-la mormânt.

Frumoasă ca o floare
Din chipuri îngerești;
Mereu aduce soare – 
Nu poți să n-o iubești!

Chiar când o supărare
Apare între noi
Prietenia noastră mare
O-aruncă în noroi!

Prietenia
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    Trebuie să văd cum scap din asta, sunt pe cont propriu acum, îmi spun închizând ușa în
spatele meu.
    Urc în mașină, arunc pe scaunul din dreapta andrelele și ghemul meu alb. Mă văd în
oglindă și realizez că port la gât eșarfa preferată a mamei, primită cadou de la tata cu un an
înainte să moară.
    Asta e tot ce mai am de la tine, spun uitându-mă la poza cu noi două, pe care tata o ținea
în portofel. Asta și andrelele, acele andrele blestemate. Îmi pare rău, dar știi că-s instabilă
emoțional, chiar tu mi-ai spus asta înainte de a-ți arăta de ce-s în stare. 
    Pornesc motorul mașinii, farurile luminează fulgii de zăpadă, ce cad grăbiți din cer. Prima
ninsoare. 

* * *

    - De ce v-ați hotărât să vă mutați? mă întreabă proprietarul apartamentului pe care vreau
să-l cumpăr în timp ce-mi arăta toate încăperile. 
    - Vreau să încep o viață nouă, departe de trecut. 
Mă privește suspicios preț de câteva secunde și-mi zâmbește zicând:
    - Sigur, valurile tinereții.
Îi zâmbesc politicos. 
    - Îl voi cumpăra! zic întinzându-i un plic gros, roz. 
    - Ați economisit ceva! spune numărând banii. 
    În acel moment intră în sufrageria nou renovată notarul. 
Era un bărbat scund, cu o mustață neagră, răsucită și început de chelie. În mâna dreaptă
ținea o mapă verde, puțin șifonată. 
    - Bună ziua! Mă scuzați c-am întârziat, știți cum e traficul la ora asta din zi.
Era rârâit. 
    - Și? V-ați hotărât ce faceți? 
    - Da, pregătiți actele, o să-l cumpăr! zic eu foarte sigură pe mine. 
    - Foarte bine atunci. 
Scoate din mapă niște foi, le citesc atentă și le semnez la sfârșit. Proprietarul, Roger
Federer, face același lucru. 
    - Mulțumesc! zic întinzând mâna pentru a-l saluta pe Roger. 
    - Dacă aveți nevoie de ceva, aveți numărul meu, sunați-mă! 
Îmi ia mâna și mi-o strânge destul de tare. 
    - Să vă conduc. zic arătând cu mâna înspre ușa de la intrare. 
Notarul și Roger ies. Am rămas din nou singură. 
    Încerc să mă fac comodă în dormitor. 
    Dormitorul era o încăpere destul de încăpătoare. În stânga, sub geamul larg, era un birou
drăguț, destul de mărișor. Patul era de două persoane, cam mare pentru mine, pus în
direcția opusă biroului. Un covor albastru și pufos era așezat în mijlocul camerei. În rest...
nimic. Trebuie să fac câteva schimbări pe-aici. 

NOI - ARTIȘTIIProză
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Fragment de roman
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    Scot andrelele din geanta ce a fost neagră odată - acum are mânerele jerpelite și
culoarea deschisă cu trei, patru nuanțe - și le așez cu grijă în sertarul biroului ce se poate
încuia. Trebuie să am grijă de ele! Ascund cheia în buzunarul secret al genții. 

* * *
    O privesc din balcon cum iese din taxiul staționat în fața blocului. Sacoul gri îi ascunde
trupul firav. Geanta ce-o ține în mână pare să fie grea, e deschisă, dar nu pot vedea ce are
în ea. Părul lung, negru și creț dansează cu vântul rece, care face ca fulgii să cadă amețiți
din cer. Intra în bloc, n-o mai văd. 
    - Mircea? La ce te uiți? îmi șoptește la ureche o voce caldă. 
    - ..., m-am pierdut printre gânduri, iartă-mă! îi spun iubitei mele, Criss, căutând-o cu
privirea pe fata de adineauri. 
    - Ești bine? mă întreabă în timp ce mă trage după ea în dormitor. 
    - Da... 
    - Bine, să știi că deja m-am gândit ce o să facem azi...
    Continuă să vorbească cu mine, dar eu tot la acea străină mă gândesc. E atât de
frumoasă... 

* * *
    - Mamă? Ce cauți aici? o întreb mirată pe femeia din fața mea. 
    - Am venit să-mi vizitez fiica, dacă ea m-a uitat nu înseamnă că și eu am făcut-o. îmi
răspunde apropiindu-se cu brațele întinse înspre mine și cu un zâmbet cald pe buze. Mi-a
fost dor de tine! 
    - Ăăă... mă holbez la ea, ceva nu-i bine. 
    - Vino și îmbrățișează-ți mama, copil! zâmbetul s-a transformat într-un rânjet până la
urechi. 
    Mă apropii de ea încet, brațele ei fierbinți îmi cuprind trupul. Îmi sprijin capul pe umărul ei
închizând ochii; era o îmbrățișare plăcută, prea plăcută. (…) Ridic capul și o întreb:
    - Ești bine? 
    Își ridică privirea din pământ și îi observ ochii, niște ochi negri, bulbucați. 
    - Cum să fiu bine după ce mi-ai făcut? 
    Vocea i se schimbase.
    În doar câteva secunde mă prinde de umeri și o văd cum deschide gura. Are niște dinți
ascuțiți, galbeni (...) 
    Tresar. 
    Totul a fost un coșmar. zic răsuflând ușurată, deschizând ochii. 
    - Oare? aud acea voce groasă, din vis, lângă mine. (…)
    Țip. 
    Tresar. 
    Coșmar..., totul a fost un coșmar! Sar din pat și aprind becul. O să dorm cu becul aprins
în seara asta. 
    Abia mă cuibăresc înapoi în pat, când aud bătăi în ușa de la intrare. 

37



NOI - ARTIȘTIIProză

Elena Teodorescu, XII A
Fragment de roman

    Cine să fie la ora asta? 2:20 indica ceasul de pe noptieră. 
Mă îndrept suspicioasă către ușă. Mă uit pe vizor și-l văd pe Mircea, vecinul de alături. 
    Deschid ușa. 
    - Bună! Ești bine? era speriat și îngrijorat. Te-am auzit țipând și am zis să verific dacă ești
bine. 
    - Da..., am avut un coșmar, iartă-mă dacă te-am trezit. 
    - Nu, lucram la un proiect. zice el zâmbind. 
    - Vrei să intri? Eu nu cred că o să mai pot adormi. 
    - Dacă faci o cafeluță, sigur! 
    - Haide, intră! zic și închid ușa după el.

* * *
 

    „Unde ești? Mă îngrijorez deja. Sună-mă!” Un mesaj și 23 de apeluri de la Criss. 
    - Trebuie să plec. zic și închid ușa în urma mea. 
    Intru în apartament și o văd dormind pe canapeaua din sufragerie; a adormit așteptându-
mă. Mă duc la bucătărie și mă apuc de micul dejun. Trebuie să fac micul dejun ca să mă
ierte. 

    - E 8:47, unde ai fost? mă întreabă Criss din ușă. 
    - Bună dimineața și ție! 
    - Te-am întrebat ceva, răspunde! țipă ea la mine. 
    - O urgență la birou, a trebuit să plec, n-am vrut să te trezesc. 
    - O urgență în apartamentul Oliviei? Sau ți-ai mutat biroul acolo? 
    - ... 
    - Răspunde! 
    - Am fost la birou. Putem lua micul dejun liniștiți? 
    - Nu, nu putem, trebuie să-mi dai niște explicații!
    - Poate tu nu poți, eu pot. Ți-am zis ce s-a întâmplat, te agiți degeaba. 
    - Bine! iese și trântește ușa.

* * *

    Când închid ochii, imaginea lui îmi apare în minte. Părul șaten și moale îi stă rebel pe
frunte, acoperind-i o mică aluniță. Ochii lui sunt atât de verzi, încât mă rătăcesc în drum
spre sufletul lui. Fericirea se citea în ei. Pe brațul stâng avea trei alunițe drăguțe, ce formau
un triunghi echilateral perfect. 
    Uitându-mă pe instagramul lui, mă opresc la o poză în care era și Criss. Părul îi era
ciufulit, purta niște cercei rotunzi, unul dintre tricourile lui preferate și un rânjet fals pe chip.
Voiau să pară îndrăgostiți. Zâmbetul și fericirea sinceră, pe care le-am văzut cu o seară în
urmă, în acea poză erau mimate.
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    Ridic ochii din telefonul ce sună; îl văd în fața scării. Poartă niște pantaloni negri, de
trening, un hanorac bleumarin, adidași și o geantă micuță, gri; pare destul de ușoară.
    Pășesc încrezătoare peste pragul de la intrarea în bloc, prefăcându-mă ca nu-l văd.
Probabil așteaptă pe cineva. Îi simt privirea, care mă analizează când trec prin dreptul lui.
- Bună! - zice el cu acea voce caldă și blândă, ce-mi aduce mereu zâmbetul pe buze. 
- Bună! - chicotesc când văd ce are-n geantă. El cine-i? întreb făcând semn spre ființa
ascunsă după mâna lui.
- Mili, un puiuț de Pomeranian; îl scoate din geantă, mi-l întinde și mă-ndeamnă să-l iau
puțin.
- Bună, Mili! Eu sunt Olivia! - îl iau și încep să mă joc în părul alb și pufos, care-l îmbracă pe
minunatul Mili.
- Te place, clar! - zice Mircea văzând cum se alintă micuțul. Să știi că-i foarte selectiv, nu
îndrăgește pe toată lumea.
    Zâmbesc.
    Mă opresc când realizez că „minunata" Criss era în spatele meu. Ridic privirea înspre
Mircea. Am făcut contact vizual, dar ochii lui verzi s-au întunecat când și-au văzut iubita.
- Iertați-mă c-am întârziat, nu m-am putut decide cu ce să mă îmbrac.
La cum te-ai îmbrăcat, nu prea pare că ai stat așa mult să alegi... - gândesc uitându-mă la
ghetele verzi pe care le purta. Ok, ghete, ghete, da' măcar lăsai rochia asta galbenă acasă.
Combinație mai proastă n-am mai văzut demult.
- Să mergem! - zice și-mi smulge cățelul din brațe.
    Mircea mă privea trist, voia să rămână. Criss îl trăgea după ea spre ieșire. Se întoarce și-
mi face cu mâna, în semn de „Pe curând!". 
    Încuviințez din cap, mă întorc și dispar în apartament. 
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În derivă
 

Gânduri așternute la miezul nopții
uitate de tot ce e afară
Pe culmile inimii ai urcat
iar eu naivă crezut-am cuvinte.

Că o să-mi fie dor nu m-am gândit vreodată
și că o să te am pe tine ca soartă
Nu am crezut că o să-mi ții strâns în palme
fluturii ce acum cad ca pleoapele.

Așternut-ai între noi orgoliu și firimituri 
de lacrimi
iar Speranța e călcată de dezamăgirea inimii
În colțul sufletului se aștern
lacrimi rupte din eclipse.

Sfâșiată-n miezul zilei durerea din suflet
cuprinsă de ecoul din urlet
Cade lacom ca ploaia din cer…
Pe buze iar mă cuprinde ger…

Nuanțe de dor
 

Nimic nu mai e cum a fost
nici să mă gândesc nu mai are rost
Să dau timpul înapoi și să iubesc iar iasomia
e ca și cum mi-aș omorî din nou iubirea.

Încă aud vântul ploii seci
și știu că tu iarăși nu înțelegi.
Să îmi fac speranțe e inutil acum
pentru că nu vreau să mă întorc din drum.

Prin vene îmi curge ploaia
și simt iasomia cum mă îndoaie
cum îmi rupe gândurile.
Și mă înnebunesc amintirile.

Prin clișee nocturne, pline cu dor
îmi atingi buzele și eu iar te ador.
Vârfurile degetelor tale-mi alintă părul
și mă gândesc cât de bine îți faci rolul.

Înapoi
 

Căutat ești în miezul nopții
de-a mea inimă sucită de dor.
Și plânsetul tăcut astupă
regretul nemuritor.
Dar de-ai să vii înapoi
cu un mic motiv strâns
în degete, eu, cea plină de dor,
voi închide ușa-n fața ta.
Dar să nu uiți, dragul meu, 
că eu mereu mă voi uita
pe fereastra înțepenită de ger.

Dezamăgirea

Tu, un foc nebun
cu flăcări sălbatice
stinse doar de ploi
și doar de dor.
Eu, vântul ce bate
printre frunzele copacilor
și aerul răcoros
după ploile verii
Noi doi, complet diferiți
ne scoatem din minți
unul pe altul
rătăcindu-ne printre gânduri.
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La răsăritul vieții
 

În jurul stelelor
noi, mici ca furnicile,
În jurul Asfințitului
noi, suflete curate.

La Răsăritul Vieții
în apa numelui nostru
Se-aprinde scânteia luminii
Până la chemarea Apusului.

În roșul buimac al sângelui
curge tot ce nu putem vedea
Dar simțim în bătăile inimii
Fluturii ce vestesc iubirea.

Prin vântul sălbatic de vară
cu obrajii rozalii ca petalele de lalea
Venită din visele așternute pe pleoape
simțită în adâncul dragostei
Ea, cu ochii pământ
și cu părul spic
iubește chipul lui, așteptându-l
La Răsăritul Vieții.

Găsit-am

Găsit-am Speranța
prin pustietăți adormite
pierdută-n trecuturi nespuse.

Găsit-am Zâmbetul
ce era pierdut în nuanțe
șlefuite de amintiri ascunse.

Găsit-am și Dragostea
în ritmul sedus al inimii
în ticăitul ceasului mort
în prezentul bătut
de lanțurile trecutului.

Găsit-am tot, în misterul ascuns
de umbrele ce mă-nconjoară.

Găsit-am lacrimile.
dar nimic nu-mi cade-acum
decât Fericirea.
Prin goluri întunecate
printre degete se scurge
și iar cade.

Nereușită, am fost prinsă-n mâini străine
murdare de strălucirea întunericului
pierdută în lumina lunii pline
regăsită în fluturi necopți.

Nereușită, am pierdut. M-au cuprins
în nuanța cleioasă de sfârșit.
Și învinsă am stat
alintată de mâini murdare.

Nereușită, am vrut să leg lanțuri
de încheieturile tinere ale mâinilor
dar am rămas în oceanul meu
făcut doar din lacrimi.

Nereușită, am vrut să mă ridic
dar mâinile străine erau calde.
Și atât de dureroase, încât
le-am văzut tremuratul în întuneric.

Mâini străine
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POEZII

Lângă tine, Primăvară,
Aș petrece-ntreaga viață.
Te-aș ține de mână strâns
Nu ți-aș da drumul vreodată.

Aș călători cu tine
Peste-ntinsele păduri
Și te-aș ajuta să semeni
Muguri noi pe ramuri vii.

Printre codri despletite
Să ne odihnim oleacă
Să privim duios și blând
Cum în zori cerbii s-adapă.

Pe al câmpului smarald
Să pășim desculți, râzând
Când cireșii dau în floare
Și se nasc frunze pe rând.

Lângă tine, Primăvară,
Adăpost mi-aș împleti
Ca pe zborul lin de fluturi
Să-nflorim noapte și zi.

Lângă tine, Primăvară!

Trimite, Doamne, peste oameni
Din raiul tău veșnic și sfânt
Mir ca stropi de bunătate
Să fie pace pe Pământ.

Alungă-l cu a ta iubire
Și nu lăsa Răul să-nvingă!
Trimite, Doamne, peste lume
Trei, patru raze de Lumină.

Fă, Doamne, ca să fie bine
Și să-nverzească vesel câmpul,
Să înflorească cu drag pomii
Când cerul mângâie pământul.

Atinge, Doamne, fruntea lumii
Cu mirul Raiului tău sfânt,
Trimite printre oameni îngeri,
Să fie pace pe Pământ.

  Mihaela Vatră, XI A-P 

Lângă al meu dor - 
Un minut și-apoi să mor.

Să stau lângă-a mea mămică
Ca să uit astfel de frică.

Nici nu mai știu ce înseamnă
Să simți iubirea de mamă.

Vino, mamă, înapoi,
Să fim iarăși numai noi.

Ca să mă înveți pe mine
Ce e rău și ce e bine.

Și-o s-aduc laude mereu
Bunului mei Dumnezeu.

Lângă al meu dorSă fie pace
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     Deseori, din dorința de a excela și de a
atinge cotele succesului, oamenii se agață
de obiectele materiale, susținând că ele
aduc cu adevărat liniștea și împlinirea
sufletească, renunțând la relațiile cu
celelalte persoane din cauza rivalității ce
apare pe parcurs, acoperindu-și sufletul
cu o mantie transparentă, lăsându-l fără
simțuri. 
     Fiecare om își are propria poveste, iar
„primul lucru este acela de a te accepta în
mod profund pe tine însuți. Fiecare se
simte inferior într-un fel sau altul. Motivul
este neacceptarea faptului că fiecare este
unic. Nu se pune problema superiorității
sau a inferiorității. Fiecare face parte dintr-
o categorie care îi este proprie și acest
lucru nu presupune nicio comparație. Unii
nu au ezitat să încerce, dar au eșuat
lamentabil. Fii doar tu însuți și va fi
suficient” (Osho). 
     Întotdeauna, frumusețea sufletului este
cea care ghidează omul spre o eră mai
bună, reușind să strângă în jurul lui cât
mai multe persoane cu povești de viață
diferite, idei și concepții ce construiesc un
adevărat imperiu din care învățăm unii de
la alții, pentru a ne putea contura pilonii de
bază pe care stau caracterul și idealurile,
elaborând împreună o societate în care
loialitatea, sinceritatea și respectul sunt
nelipsite. 
    „Când vei fi mulțumit să fii pur și simplu  

tu însuți și să nu te compari cu ceilalți, toți
te vor respecta” (Lao Tse). 
    Pornind de la acest citat, aș vrea să
subliniez faptul că societatea actuală
apelează ușor la falsitate pentru a-și
satisface propriile interese, uitând că toți
suntem egali aceluiași întreg. Simplitatea
și corectitudinea sunt valori prăfuite de
ceva timp, dar care au rămas înrădăcinate
în sufletul fiecăruia dintre noi și cu
siguranță vor înflori cu ajutorul entității
umane. Fiecare om este diferit, iar simplul
fapt de a te compara cu cineva induce o
nesiguranță de sine și o mustrare a
conștiinței ce se amplifică treptat. Un
individ puternic este acela care privește
fiecare eșec ca pe o învățătură, iar pe
omul din oglindă ca fiind înfățișarea
sufletului. Greșeala este firească, însă
modul de a-l înțelege pe cel care a greșit,
spune totul. Critica nu este cea mai bună
soluție în acest caz, ci comunicarea.
Trebuie sa îi acordăm celui debusolat
șansa de a fi ascultat și înțeles. Propriile
experiențe de viață contribuie în
ajutorarea celuilalt, oferindu-i ceea ce ți-ai
fi dorit tu să primești la momentul
respectiv. 
    Mi-aș dori să facem temporar schimb
de suflete, tocmai pentru a înțelege
anumite fapte, reacții și alegeri pe care le
condamnăm. Am vedea fiecare lacrimă
neplânsă și adunată în paradisul tainic 

Arta de a trăi împreună
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al omului, numit suflet, unde stau protejate
dureri și poveri poate mult prea greu de
suportat, ce sunt înconjurate de multă iubire
și frumusețe interioară, elemente sigilate și
bine ascunse de teama celor care
cotropesc suflete. Am înceta să invidiem
fericirea aparentă a altuia și n-am mai dori
să fim în locul unor oameni a căror viață
este complet diferită față de ceea ce
afișează. Și, cel mai important, am afla
lucruri despre noi înșine, despre ceea ce
avem și despre ceea ce suntem. 
  „Viața unui om bun nu se sfârșește
niciodată; ceva rămâne întotdeauna să
atingă și să lumineze alte vieți.” Edward
Higgins White
   Nu suntem în totalitate conștienți de
puterea de influență pe care o poate avea
cineva asupra noastră. Oamenii se vindecă
unii pe alții, bandajând cu iubire fiecare
rană. Diferența etnică nu este un
impediment și nimic nu stă în calea fericirii!
Bunătatea atinge în sufletul omului latura
sensibilă, ce se reflectă asupra chipului și a
relaționării cu celelalte persoane. Uneori,
bunătatea venită din interior este văzută ca
o raza de lumină pentru cei rămași fără
speranță, ajutându-i să se ridice și să o ia
de la capăt. 
   Diferențele atrag și schimbă caractere, iar
iubirea este cea care ajuta la procesul de
schimbare. Sentimentul inconfundabil te
face să te gândești și la binele celui de 

lângă tine, simțind practic o apropiere a
sufletelor, unde orice durere sau apăsare
a celuilalt se simte fără a fi nevoie de
cuvinte. Iubirea scoate la suprafață latura
cea mai umană a omului, reușind să
spargă zidurile construite cu multă trudă,
durere și lacrimi.  
    Firea umană are nevoie de multă
susținere și înțelegere pentru a putea face
față provocărilor vieții. Dacă ai un om
căruia îi poți spune orice și care îți acordă
atenția necesară, te poți considera împlinit
și câștigat. Caracterul câștigă respectul,
iar simplul fapt de a fi sincer și loial
persoanelor de lângă tine sintetizează
niște valori etice fundamentale pe care
omenirea le va aprecia întotdeauna și le
va căuta, dorind cu ardoare să nu se lase
pradă destinului. Să răspundem răului cu
bine, invidiei cu iubire și cu bunătate
pentru a planta în inima celorlalți un
sâmbure de speranță, presărat cu multă
dragoste și udat cu multă empatie.
    „Nimic nu poate înlocui lipsa iubirii, dar
iubirea înlocuiește toate neajunsurile.”
Arsenie Boca 
    Dacă ar fi să descriu ce reprezintă
pentru mine sentimentul de iubire,
probabil nu ar exista cuvinte suficiente
pentru a explica acest dar divin. Prietenii
îți sunt oglinda ce nu trebuie spartă
niciodată, iar diferențele dintre noi ne fac
să formăm un întreg, completându-ne unii 

Arta de a trăi împreună
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Alexandra Stan, XI C

pe ceilalți. Cel mai frumos este puzzle-ul
prieteniei în adolescență, unde tempera-
mente și caractere total diferite reușesc prin
armonie să se corecteze unii pe alții, să se
sprijine și să traverseze împreună furtunile
fericirii, dar și ale tristeții. 
    Aș vrea în încheiere, să vă prezint o
scurtă poveste ce ilustrează viața unei
adolescente care a descoperit ce înseamnă
cu adevărat arta de a trăi îmreună:
persoană agitată și plină de empatie,
trecută prin multe provocări din care a
învățat enorm de multe, ce de fiecare dată
și-a dorit doar să fie ascultată și înțeleasă, a
descoperit că în mersul lin pe firul vieții sunt
multe persoane pasagere, unele dintre ele
rămânând împotmolite pe drum, ajungând
în pragul maturității doar cu o mână de
prieteni, punând preț pe calitate și pe anii de
prietenie. 

    Se pare că uneori timpul nu este decât
o notație a scurgerii vremii și nu îți acordă
garanția că acele persoane vor rămâne
până la finalul vieții lângă tine, iar fisurile
sunt create de minciună, trădare și
falsitate. Fiindcă singurătatea făcea prea
multă liniște, a învățat că trebuie să își
găsească persoanele potrivite cu care să
poată relaționa, iar acestea au venit
singure, la momentul potrivit. Împlinirea
interioară a venit odată cu ele, iar fericirea
este imensă, reușind să astupe fiecare
moment de nesiguranță. 
    Este o bucurie a sufletului arta de a trăi
împreună, o împlinire la nivel superior ce
îți oferă posibilitatea de a te simți iubit
pentru ceea ce ești tu ca OM. 
    „Ce-ți poți dori mai mult decât să ai pe
cineva cu care să poți vorbi ca și cu tine
însuți?” (Cicero)

Arta de a trăi împreună
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Mihăilescu Andra, X A

Azi…
Azi e despre tine!
Despre cât ești de frumoasă.
Hai, fetiță, hai,
Lasă-i să vorbească!

Știi și tu că lumea
Nu-i deloc cum vrea să pară.
Azi e lângă tine
Mâine te doboară.

Nici nu poți să te încrezi
Chiar dacă ai vrea!
Știi și tu că lumea 
Este foarte rea.

Te critică și te lovește – 
Tu nu fi ca ea!
Dacă vrem, putem să fim
Oameni pentru ea!

Doar tu
Tu pentru mine ești o muză – 
Ți-am spus-o de atâtea ori 
Și de fiecare dată
Ești litere și culori.

O dorință aș avea:
Oferă-i inimii
Șansa de-a visa
Mereu la sărutarea ta!

Tu pentru mine ești un cadou 
visat
Doar Domnul știe cât 
te-am așteptat!
Cu credință și putere
Putem trece peste rele.

O dorință aș avea:
Oferă-i inimii
Șansa de-a visa
Mereu la sărutarea ta!

Tablou
Și doare tare
Habar n-ai cât doare
Să ții o inimă în piept
Și s-o vezi cum moare…

Te gândești tu oare
Că doar în preajma ta
Inima mea
Râde la soare?

Eu nu cerșesc iubire
Vreau sincer să o primesc.
Însă când te văd în față
Ochii triști îmi strălucesc.

Te gândești tu oare
Că doar în preajma ta
Inima mea
Râde la soare?

Tu ești ca un tablou
Pictat în sufletul meu
Și azi vreau s-arăt iubirii
Că pictez la el mereu.

Te gândești tu oare
Că doar în preajma ta
Inima mea
Râde la soare?
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Este cel mai de preț cadou
Primit de la Dumnezeu.
Apără-l și-l ocrotește
Fă-l mândru că te-nsoțește.

Sufletul

Viața asta rea și crudă
Poate lua tot la secundă.
Căci nu iartă și lovește:
Cine greșește – plătește!

Când calea ți se încurcă
Grăbește și o descurcă
Viața iți dă limită scurtă 
Fii, deci, puternic și luptă!

Viața
Ochi duioși în tinda casei,
Mă privesc cu simplitate. 
Odor plin de bunătate
Și de griji e chipul ei. 

Fără tine nu e viață
Tu, inimă de mamă, soarta mea,
Nainte-ți cad cu sete grea
Icoană sfântă cu povață.

Mama
Tu, gingaș trandafir,
Viața-i un chin!
Mă agăț de-un fir - 
Mă duce-n delir!

Tu, gingaș trandafir,
Miroși ca un mir
Sunt renăscut și umil!
Totuși, viața-i un chin!

Gingaș trandafir

De necaz el te ferește
Și ți-e bine sufletește.
La dureri te liniștește - 
Fii onest și recunoaște.

El mereu te sfătuiește
Ca o rază te-ncălzește.
Fii om bun și mulțumește -
Bucurie dăruiește.

Of, copilărie, mă cheam-al tău ecou 
Să ne jucăm din nou,
Prin apă si noroi.
Să nu știm de probleme, să fim iar noi.

Of, copilărie, te aștept prin crengi de cetini
Să fim din nou prieteni,
Să nu avem nevoi.
Să ne distrăm ca-n verile cu ploi.

Of, copilărie

Nechita Maria Alexandra, IX A
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   De când am ajuns aici, m-am închis în
prima cameră pe care am vazut-o. Patru
zile chinuitoare pentru sufletul meu ce
tânjește după libertatea pe care o aveam în
Anglia. Slujitoarea vine în fiecare dimineață
și-mi aduce o tavă plină cu mâncăruri
foarte scumpe, dar nu am de gând să
mănânc ceva. Cine știe, poate-i otrăvită de
tiranul de Adam. 
   Camera în care mă aflu e aerisită de
mine în fiecare dimineață. Am grijă, totuși,
să stau în curățenie, chiar dacă în prima zi
am avut gândul de a sparge masa rotundă
din sticlă și oglinda dulapului vișiniu. Am
vrut chiar să rup și lenjeria patului și am
aflat mai târziu că e de fapt din mătase.
   Camera e spațioasă, patul e mare, pot
încăpea cu ușurință multe persoane. Cu
siguranță, înainte să mă aducă aici, a stat
în patul ăsta cu altele. Doica lui Adam s-a
întristat foarte tare când a încercat să mă
facă să îi deschid ușa, dar am refuzat. 
- Domnișoară Natalia, încerc să fiu cât de
respectuos pot cu tine, așa că te rog să
deschizi ușa.
   Cât de calm e. Cum reușește să mă
scoată din minți doar vorbind?
- Da de ce, mă rog? Ca să-ți întâlnesc fața
aia de tiran?
- Ești nebună...
- Tu m-ai vrut! Îi spun dând și eu cu piciorul
în ușă, dar în același timp zâmbind. 
   Parcă-s toantă... Hai, Natalia! Nu lăsa
garda jos!
   Liniște.
   Se pare că l-am calmat. Acum nu trebuie 

să mai spargă ușa.
- Natalia, întreci limita, scumpo. Dacă până
diseară nu ieși din camera aia, te iau cu forța
și te duc în temniță, să stai acolo, îmi spune
calm ca și cum n-ar fi o amenințare. 
Trebuie să mă calmez. Dacă voi țipa acum la
el, cine știe, poate mă va duce acum să stau
cu șobolanii.
- Eu nu fac afaceri cu tine.
- Păi uite că eu nu vreau să fac afaceri cu
tine. Diseară vom lua cina amândoi, față în
față.
  Poate că asta îmi va fi soarta de acum. Să-i
văd fața în fiecare zi și să stau cu el sub
același acoperiș e un chin.  Sper să scap
mai repede de aici, chiar dacă mi-ar face
plăcere să îi fac zilele negre.  Dar aici mă
simt ca o sclavă. Prințul Adam îmi amintește
de primii mei ani de viață cu tatăl meu
biologic. Un om dur, egoist, fără minte. Un
englez plin cu răutate. Primul bărbat al
mamei mele. Nouă ani a suferit cu el, iar eu,
împreună cu ea. Am suferit amândouă și am
muncit pentru a câștiga bani cinstiți. Căci el
pleca cu săptămânile, iar când venea acasă
nu aducea decât un miros de alcool. 
   Înainte să ajung la palatul regelui Arthur,
am crescut mai mult pe străzi. Nu am
sângele lui nobil. După ce mama a fugit cu
mine în alt sat, a devenit profesoară de
franceză.  Am încercat să o ajut și în același
timp să mă ajut și pe mine, așa că am muncit
și eu. Ospătăriță într-o cârciumă… dar după
un an am renunțat. 
    Apoi mama și Regele Arthur s-au
cunoscut într-o brutărie.  

Natalia
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   De obicei, el făcea plimbări prin satele
apropiate, împreună cu oameni din castelul
său. S-a oprit în acea brutărie pentru că
mulți săteni i-au spus că acolo e cea mai
bună pâine, chiar dacă nu voia să cumpere.
Mi-a spus că a fost „dragoste la prima
vedere”, deși mie mi se pare imposibil să
existe așa ceva. După câteva luni ne-am
mutat din nou, dar la palat și de-abia atunci
am înțeles că viețile noastre se vor schimba
complet.

***
   E seară, iar cerul devine o nuanță
înflăcărată ce-mi arde gândurile. Ar fi
trebuit să ies din camera asta și să înfrunt
realitatea. Tiranul plecase acum câteva ore.
Ca un adevărat călăreț ce e, la poarta
castelului, când a încercat să urce pe cal,
acesta l-a lovit din greșeală și a luat-o la
fugă. Adam a căzut. Mi-ar fi părut și mai
bine dacă și-ar fi spart capul. Slujitoarele,
ce-l iubesc mai mult decât își iubesc viața,
au sărit să-l ajute, dar el le-a împins și a
fugit după cal.
  Acum îl văd venind într-o trăsură trasă de
doi cai, luxoasă și foarte scumpă.
  Dar unde ți-a dispărut calul? Și săracul
animal a fugit de fața ta?
  Trăsura încetinește, iar tiranul coboară.
Spre mirarea mea, își ațintește privirea spre
mine. Ca o domnișoară adevărată ce sunt,
cu un zâmbet tâmp pe față, îi arăt degetul
mijlociu, apoi mă ascund în cameră, după
ce mă asigur, a nu știu câta oară, că ușa e
chiar încuiată. 
   Chiar aș vrea să ies din camera asta, dar
imaginea cu oamenii morți din Curtea
Regatului mă amețește și mă blochez. N-
am văzut în viața mea atâta sânge. 

Mă așez pe podea și îmi pun genunchii la piept.
Mintea îmi e blocată. Văd din nou sulițele ce
ajung în pieptul multor oameni, iar ei cad la
pământ. Săbiile se înfig în alte persoane. Unii
țipă, alții luptă până la ultima suflare. Toți mor.
Foarte puțini poartă armură, cavalerii  Prințului
Adam îi omoară pe toți.
   Îmi simt corpul tremurând de-abia atunci
când pun capul pe genunchi. Nu mai suport
imaginea asta. Mă uit la mâinile mele. Văd
sânge. Țip cât pot de tare. Închid ochii și iar
îmi apare în minte. Îi deschid rapid și dispare.
Îmi țiuie urechile, iar niște bufnituri se aud de
departe. Gâtul îl simt uscat și amețesc mai
tare. Văd în ceață. Nu mai pot vorbi deloc.
Simt că leșin. 
   Îmi simt pleoapele mai grele ca niciodată.
Nu văd nimic, nu pot vorbi, sunt amețită. Nu
mai aud nimic, nici țiuitul din urechi, nici 
 vocile pierdute în ecoul minții mele...

  ***
    Tare aș vrea să știu și eu de ce amețesc
când vreau să mă ridic din pat.
   Aș fi vrut să-i spun că m-am trezit de multă
vreme și am zăbovit în pat, dar o tuse
cumplită mă face să mă dau jos și să caut un
pahar cu apă. În schimb, dau de Prințul
Adam. Tare aș vrea să-i dau cu lampa de pe
dulap fix în cap.
- Ți-am adus apă, spune, apoi îmi întinde un
pahar pe jumătate plin. 
   Mă uit la pahar, apoi la mâinile lui. Degetele
lungi m-ar face să cred că e un om deștept,
dar când îmi mut privirea spre fața lui, îi văd
ochii boldiți spre mine, iar sprâncenele
ridicate. I-aș da cu apa asta în față, dar gâtul
îmi e prea uscat, iar el nu merită să fie răcorit.
Iau paharul în mână, iar degetele sale le ating
pe ale mele. E rece ca gheața. L-aș întreba 
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ce a pățit, dar chiar nu îmi pasă. Beau
toată apa și simt cum îmi răcorește gâtul
și pieptul. El se uită la mine atent,
analizându-mă din cap până în picioare,
și îmi dau seama că eu habar nu am cum
arăt și cu ce sunt îmbrăcată. El e într-o
cămașă albastră și în pantaloni negri. Dar
eu? Îl împing într-o parte pentru a mă
vedea în oglinda din spatele său. 
   Asta sunt eu? Adică eu într-o rochiță de
genul acesta. Vai de mine, sigur m-am
trezit?
   O rochiță până mai jos de genunchi,
albă, simplă, cu mâneci largi, la fel ca ea. 
Părul creț și roșcat îmi e lăsat pe spate, 

ciufulit și încâlcit. Sub ochii căprui am
cearcăne. Am mai slăbit de când sunt aici.
Dar...
- Prințe Adam, îmi dreg vocea, eu habar nu
am de când sunt în castelul ăsta.  
     Mă uit la el prin oglindă; acum stă în
spatele meu. Francezul e mult mai înalt
decât mine. Îi ajung doar până la umeri. 
   Își pune capul pe umărul meu și zâmbește.
- În sfârșit îmi spui pe nume, fără ,,tiranule”
sau ,,francezule”.
- Îmi răspunzi la întrebare, sau te pocnesc?
Mă uit încruntată la el pregătindu-mi pumnul.
- O săptămână.

(Continuarea, în numărul viitor al revistei)
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Anca Zelincă, XII A

Negru
    Ați avut vreodată impresia că nu vă mai
găsiți locul în lumea asta ?
    Ca și cum vă sufocați la fiecare încercare
de a lua o gură de oxigen, ca și cum fiecare
oscior din tine stă să se rupă și sângele îți
pulsează prin vene cu o viteză inimaginabilă,
simțindu-ți fiecare mișcare a corpului - mai
dureroasă decât a fost vreodată descrisă
nașterea unui copil de o mamă.
    Mă mir cum de reușesc să mai respir după
căzătura suferită cu câteva momente în
urmă de pe motocicletă; simt cum tot capul
îmi vâjâie de la izbitura cu asfaltul, casca mi-
a zburat la câțiva metri de mine, mă
străfulgeră o durere de nedescris în laba
piciorului drept, mâna stângă nu cred că o
mai simt, cu mâna dreaptă încerc să ajung la
telefon, care se află în buzunarul de la
spatele blugilor, dar durerea piciorului drept,
când încerc să mă mișc, revine de zece ori
mai în forță ca prima dată.
    După mai multe secunde de agonie și de
durere, în sfârșit reușesc să ajung la
blestematul acela de telefon, încerc să îl duc
înspre față, ca să sun la numărul de urgență.
Însă deodată mă lovește o amețeală
neprevăzută și - de acolo - negru.

Evea
    Când intru pe ușa spitalului, toate simțurile
îmi sunt învăluite de mirosul oribil de
medicamente și dezinfectant; nu credeam
vreodată că o să trebuiască să îmi vizitez
una dintre cele mai dragi persoane în
asemenea loc.
     Când am primit aseară acel apel din
partea mamei lui Hart, în care îmi spunea  

că acesta a avut un accident cu motorul, am
simțit că îmi cade tavanul în cap.
    Voiam să vin chiar aseară aici, dar părinții
mei mi-au spus să mă calmez și să rămân
acasă. După ce am reușit cât de cât să mă
liniștesc, am scris și celor din gașcă despre
nefericitul accident.
    Și știam de ce avusese Hart acel accident,
dar nu îi puteam spune mamei lui sau
celorlalți din gașcă faptul că dobitocul
aseară, după cursă, a consumat un număr
mare de narcotice. Așa considera el că se
sărbătorește după o victorie, să te îndopi fără
să gândești că pot avea și urmări aceste
acțiuni pe care le faci, că poate pe alții îi vei
răni atât de tare, încât durerea îi va distruge.
    Îl cunosc pe Hart de când aveam trei ani,
eram în parc cu părinții mei, apoi l-am zărit
pe Hart cum plângea în brațele mamei sale.
Avea obrajii îmbujorați de la atâta plâns, era
tot plin de muci și țipa din toți rărunchii pentru
mica julitura pe care o căpătase la genunchi
în timp ce fugise după o pasăre prin parc.
    Văzând că nu îi mai tăcea gura m-am dus
în dreptul mamei sale și i-am spus:
   - Fiul dumneavoastră e doar un plângăcios.
    Aceasta se uita cu amuzament la mine și
îmi spuse că am dreptate.
    Puiul de diavol se uita la mine cu atât de
multă ură pentru o vârstă atât de fragedă,
apoi îi ceru mamei sale printre sughițuri și
bâlbâieli să îl pună jos. Apoi se îndreaptă
spre mine și îmi dă un brânci; am căzut în
fund, dar nu plângeam: mă uitam impasibilă
la el și i-am spus:
  - Plângăcioșii rămân toată viața plângăcioși!
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Vreau să vă spun o poveste despre un băiat,
Ce de lumea asta toantă n-a fost acceptat...
L-au abandonat în stradă, avea doar trei ani atunci.
Timpuri au trecut cam multe, dar rănile îi sunt
adânci...
Știu, ca el mai sunt și alții care au crescut în greu
Și n-au fost iubiți vreodată decât doar 
de Dumnezeu.
Avea exact cinci ani când l-au înfiat
Și i-au dat o viață bună, nu cea din orfelinat.
Deja se făcuse mare și învățase multe,
Dar dorul lui de mamă nu putea să-l uite...
Plângea seară de seară și nu putea-nțelege
Cum încă o iubea pe mama lui cu suflet rece.
Într-una din zile a reușit să dea de ea,
Vorbeau la telefon, durerea i-o povestea.
El o întreabă scurt: „de ce m-ai abandonat?...”
„Am vrut să trăiești bine, nu am vrut să fii sărac...”
Mamă, tu crezi că mi-e bine când nu te am aici?...
Pe tine și pe frații mei - cele mai grele cicatrici...
Tu te-ai gândit vreodată câte am îndurat?
Să nu fii privit normal, c-ai crescut 'n orfelinat...
Încă îmi aduc aminte clipa din acea seară,
Când ai spus cu glasul tău că am fost doar o
greșeală...
Cum m-am simțit atunci... oare îți pasă, mamă?...
Să-ți auzi propria mamă spunând că ești o
greșeală...
Îți mulțumesc, mamă, că inima mi-ai zdrobit!...
Azi m-a luat viața la palme și mă descarc doar prin
scris...
Spune, dragă mamă, ochii sus poți să-i mai ții,
Când tu nici măcar nu știi când mai este ziua lui?
Nu vrea să te mai vadă, a uitat de tot de tine...
Eu vă ziceam despre el, dar povestea-i 
despre mine...

NOI - ARTIȘTII
Povestea lui...

                      Rareș Urian, X Bp

Bună, dragă mamă, te rog să nu-ți faci griji
Că băiatul tău e bine, pe suflet cu cicatrici
S-a luptat cu toți nebunii pentru fericirea lui
Și-a-ncercat de toate-n viață simțind gustul greului…
Îți aduci aminte, mamă, când spuneam că o să plec?
Mă priveai cu ochi-n lacrimi, că știai prin ce stări trec.
Am plecat să scap de greu, s-avem o viață mai
bună…
Luptam singur ca nebunul ca să fim tot împreună.
Iartă-mă, mamă, c-am fost plecat prea mult timp
Am dus lupte mult prea grele și nu pot să te mai mint.
Mă doare, mamă, că tu plângi seară de seară
Pentru fericirea mea, că-i știut ce tragi pe-afară!
Doamne, știu că am cerut prea multe
Dar dă-i mamei sănătate, c-a trecut prin multe lupte:
S-a luptat săraca mamă să mă vadă împlinit
Dă-i, tu Doamne, fericire, că prea mult eu i-am greșit.
N-o mai lăsa să plângă pe pozele din album.
Că m-am descărcat în piesă ca să pot să o adun.
Că nu mă iubește nimeni așa cum o face mama
Dar din anii ăștia grei ea s-a ales doar cu drama.
Uite, mamă, astăzi sunt realizat
Voi veni curând acasă, că prea mult ai așteptat.
Ai plâns noapte de noapte, tot gândindu-te la mine,
Nu știai cum să faci s-am un gram de fericire.
Tu te-ai abandonat pe tine pentru fericirea mea.
Mă jur că, dac-aș putea, ți-aș da ani din viața mea.
m-ai păzit mereu de rele, îmi spuneai că viața-i grea,
nu știam ce tot vorbești, pân-am simțit pe pielea mea.
Că lumea asta e rea și că nimeni nu te-ajută.
mi-ai spus să fiu natural, să n-am o viață prefăcută.
m-ai învățat să respect, s-am cei șapte ani de-acasă
și să-mi fac banii cinstit pentru pâinea de pe masă.
Șterge-ți lacrima, te rog, că-mi rupi sufletul când
plângi!
Pune-ți zâmbetul pe față, iar durerea s-o alungi
Și tot timpul, nu doar azi, te iubesc, mamă iubită,
De 8 martie și veșnic trebuie să fii fericită!

   I      I I   
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                                               Rareș Urian, X Bp

Prieteni sunt de moment – asta am învățat în timp…
O zi să te faci că n-ai și devii doar un străin.
În ochii lor poți citi și ura…
Când viața bate filmul, drama-și pune semnătura…
Am dat totul pentru mulți ce n-ar face la fel – 
Au fost mereu lângă mine când aveam în portofel.
Au dispărut acum, că sunt la pământ…
Se jurau că n-o vor face și nu îmi trecea prin gând
C-o să mă lase când, pe bune, chiar aveam nevoi -
O vorbă bună, un sfat. Dar au plecat, la fel ca voi.
Și-au luat interesele și-au plecat unul câte unul…
Pe mine m-au devastat de zici c-au tras cu tunul
Și-am învățat să nu mai cred în oricine,
Căci în viața asta nimeni nu vrea să-ți fie bine.
Dar asta e, înc-o lecție învățată,
Să nu mai cred în nimeni, niciodată, tată!
Îmi pun sufletul pe file, poveste cu poveste,
Căci doar așa pot să trec peste…
De orice durere, orice dezamăgire…
Și nu mai am încredere decât în mine.

Am mutat munți să-i văd pe ei bine
Ei n-ar fi făcut niciodată pentru mine.
Am renunțat chiar la viața mea, am crezut orbește în ei
Și-am plătit cu inima…
Cu nopți în care am plâns pentru ei
Și n-am gândit o secundă că nu sunt frații mei.
Ca să înțelegeți voi cum stă ideea:
Tot prietenul cel bun vrea să-ți fure și iubirea…
Nimeni nu te vrea mai sus ca el
Mai ales amicul ce-ți spune că-i fidel…
A plecat din viața ta – mai sunt sute ca el!
Când ai, sunt lângă tine,
De n-ai – priviri străine!
Dar e ok, deja-s obișnuit
Înconjurat de persoane care-ncontinuu mă mint
Că și-ar da viața ca să fiu eu bine
Dar mi-au demonstrat când au plecat de lângă mine…
Așadar, ai grijă cui dai inima
Să n-ajungi într-un punct în care vei regreta.
Și o să suferi pentru oameni mărunți
Ce, de-ar putea, te-ar vinde pe 30 de-arginți.

Prietenul de azi…
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Dragi colegi,
     Vă propunem în acest număr al revistei să cunoașteți o personalitate culturală

a artelor românești: pictorul Tudorel Predan

NOI - REPORTERIIInterviu cu pictorul
 

Tudorel Predan

„Artistul vine pe lume pentru o împlinire misterioasă.”

Născut la data de 16 octombrie 1958, în localitatea Calafat, judetu̦l Dolj.
Studii la Liceul de Artă din Craiova, la clasa profesorului Trifan Mihail, promoti̦a 1978. LICENTA
ARTE VIZUALE, SPECIALIZAREA ARTA SACRA-RESTAURARE, UNIVERSITATEA
DIN CRAIOVA – FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXA  ARTA SACRA, (România)
Lucrări în colecti̦i particulare din Italia, Germania, Franta̦, Statele Unite ale Americii, Bulgaria,
Anglia, Canada etc.

Expoziții:
2020 - SALONUL ARTIȘTILOR PLASTICI OLTENI - MUZEUL DE ARTĂ
CALAFAT                                                                                                                  
1- 30 iulie 2020 - INSERȚII CROMATICE                                                                 
2020 - MUZEUL DE ARTĂ CALAFAT - „PRIN ANOTIMPURI’’ EXPO. FOTO
2020 - GALERIILE MUNICIPALE DE ARTĂ -TG JIU - SATUL ROMÂNESC;
DE LA PEISAJ LA MESAJ, DE LA TRECUT LA PREZENT ȘI VIITOR -
PICTURĂ
2020 - 27.10 - SALONUL ANUAL DE ARTĂ PLASTICĂ ED. a VII-a „ÎN
SEMN FEREASTRĂ"  MUZEUL DE ARTĂ SATU MARE    

2021 - 26.05.2021 - GALERIILE MUNICIPALE DE ARTĂ TG.-JIU - ELEMENTE ALE ARHITECTURII
RELIGIOASE ȘI LAICE DIN OLTENIA
2021 - 2.07.2021 - GALERIILE COZIA PASAJ RM.-VÂLCEA  - GENEZA
2021 - 29.07.2021 - MUZEUL JUDEȚEAN GORJ, TG.-JIU - GENEZA
2021 - 19.08.2021 - SALONUL ARTIȘTILOR PLASTICI - GALERIA ARTĂ CRAIOVA
2021 - 24.08.2021 - MUZEUL CASTELUL CORVINILOR HUNEDOARA - GENEZA
2021 - 14.10.2021 - COMPLEXUL MUZEAL BISTRIȚA-NĂSĂAUD - GENEZA
2021 - 15.10.2021 - NOAPTEA ALBĂ A GALERIILOR - GALERIA DE ARTĂ CRAIOVA
2022 - 26.01.2022 - GALERIA DE ARTĂ BRĂILA - GENEZA
2022 - 26.02.2022 - SALONUL NAȚIONAL DE PLASTICĂ MICĂ - BRĂILA
2022 - 3.03.2022 - TÂRGUL DE ARTĂ CRAIOVA - GALERIA DE ARTĂ
2022 - 7.03.2022 - SALONUL ARTIȘTILOR PLASTICI OLTENI - SLATINA
2022 - 10.03.2022 - MUZEUL JUDEȚEAN IALOMIȚA - SLOBOZIA - GENEZA
2022 - 12.03.2022 - MUZEUL DE ARTĂ CALAFAT - DUNĂREA ÎN PATRU ANOTIMPURI

Facem precizarea că am exemplificat aici doar câteva din expozițiile ultimilor doi ani, dintr-un
număr de peste 50 de expuneri (pentru mai multe detalii, accesați pagina artistului

http://www.tudorelpredan.ro/ro/).

(Odilon Redon)  
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Tudorel Predan

„Artistul vine pe lume pentru o împlinire misterioasă.”

Crucificare - 40 x 18 cm.                                            

(Odilon Redon)  
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Tudorel Predan

„Artistul vine pe lume pentru o împlinire misterioasă.”
(Odilon Redon)  
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Tudorel Predan

„Artistul vine pe lume pentru o împlinire misterioasă.”
(Odilon Redon)  
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Tudorel Predan

„Artistul vine pe lume pentru o împlinire misterioasă.”
(Odilon Redon)  

63



NOI - REPORTERII
 

Tudorel Predan

„Artistul vine pe lume pentru o împlinire misterioasă.”
(Odilon Redon)  

64



NOI - REPORTERII
 

Tudorel Predan

„Artistul vine pe lume pentru o împlinire misterioasă.”

Cine este Tudorel Predan?

Când v-ați dat seama că vreți să deveniți pictor?

Dacă nu erați pictor, ce v-ar fi plăcut să faceți?

Se întâmplă să nu iasă deloc ceea ce vă imaginați și să abandonați lucrarea? Cum 

Cât de mult contează părerea celor din jur când este vorba despre lucrările dvs.? 

Acum, la momentul de față, vă doriți ceva foarte mult, din punct de vedere artistic? 

    Am remarcat, în urma discuțiilor cu domnul pictor, o îngemănare ciudată și, credem
noi, inversă; de obicei, în om trăiește artistul, care găsește căi misterioase de a se mani-
festa. Ce ne-a frapat la Tudorel Predan este faptul că în artist își găsește, cumva, un
locșor și omul. Nu ne cereți să explicăm asta, fiindcă este imposibil; este o impresie, însă
foarte puternică. Pentru exemplificare, redăm o remarcă dintr-un comentariu, în treacăt,
la o lucrare: „piatra stă pe lemn în centrul cercurilor... anul nașterii copacului... atunci
când timpul pentru îngeri este inexistent...” 
    După ce i-ați admirat lucrările, în paginile următoare vă invităm să-l aflați pe artist și
prin cuvinte:

    Tudorel Predan este pictor născut la Calafat, absolvent al Liceului de Artă din
Craiova, licențiat în Arte Vizuale, specializarea Artă Sacră, master în conservare-
restaurare. De mic am avut plăcerea de a mă juca printre culori, de a desena tot
timpul, de a mâzgăli pereții cu pigmenții cromatici. Culoare care mai târziu s-a
dovedit a fi viitorul meu. În liniștea încăperii atelierului, scăldată în lumină, mi-am
construit propria lume de care am nevoie. Activitatea creației se desfășoară între
cele două ateliere, cel de la muzeu, Palatul Marincu, și cel de acasă, în care creația
are loc până noaptea târziu.

    Nu am simțit o anumită perioada pentru a deveni pictor; totul a fost așa... în timp.
• Unde ați expus?
    Am expus în diverse galerii de artă, în special la Muzeul de Artă din orașul natal,
Craiova, Satu Mare, Brăila, Slobozia, Slatina, Hunedoara - Castelul Corvinilor,
Bistrița-Năsăud, București...

    Niciodată nu am vrut să fac altceva; pentru mine numai culoarea contează.

treceți peste astfel de momente ?
    Da, sunt momente când simt că nu-mi iese ce vreau; în momentul respectiv mă
opresc... aștept un alt moment în care starea de spirit rezonează cu pânza și
culorile.

    Ce să spun?... contează foarte mult, în special dacă este o critică constructivă
(asta mai rar).

    Da, pregătesc o expoziție legată de tematica locurilor natale. Este reprezentată 
Dunărea în lucrări de dimensiuni mari.

(Odilon Redon)  
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Pentru a deveni un pictor consacrat, ce este cel mai important: talentul, norocul sau 

Cât de mult poate influența spațiul natal ceea ce pictați?

Care sunt sursele de inspirație pentru tablourile dvs.? Pictați doar ceea ce simțiți, dorințe 

V-ați gândit să încercați și altă formă de exprimare artistică?

·Care sunt artiștii preferați?

Care e părerea dvs. despre pictura care copiază fidel realitatea, precum o fotografie?

Este important pentru pictură să știi să desenezi?

Se poate trăi în România doar din pictură?

Vă mulțumim foarte mult, domnule Tudorel Predan, pentru răbdarea de a răspunde 

critica de specialitate?
    ... Critica! Clar... Talentul înseamnă muncă, muncă, plăcerea de a munci; prin asta
văd eu talentul.

    Da, influențează foarte mult; zilnic vezi, trăiești în mediul pe care, vrei nu vrei, îl
transpui pe pânză.

pe care le aveți ?
    Da, pictez numai ce îmi place, ce simt...

    Da, pe lângă pictura de șevalet am făcut și icoane pe lemn, pe piatră. Piatra este
ceva extraordinar, ne duce la începuturile artei – când omul picta în peșteri.

    Toți, începând cu antichitatea, renașterea și terminând cu contemporanii – este loc
pentru toți în sufletul meu.

    Copierea fidelă a realității, hiperrealismul..., ce să spun, sunt buni executanți, dar
ținând cont că acum avem aparatul foto...

    Da, desenul este baza, temelia artei. La vârsta de 17-19 ani am atins apogeul
desenului academic, după care toată viața am încercat să mă debarasez de el, să tind
către o libertate de exprimare, să simplific forma, să transmit mesajul către privitor
printr-o formă cât mai simplă de exprimare. Este mult mai greu decât desenul
academic.

    Da, se poate, cu condiția să fii într-un oraș mare. Dar cel mai bine este să ai un venit
fix, care să-ți dea siguranța zilei de mâine, pentru a avea starea de spirit specifică
creației.

curiozității noastre! Vă dorim spor și inspirație!
 

Interviu realizat de Elena Teodorescu, Anca Zelincă și Cristina Bulbuc, XII A
 

NOI - REPORTERII 

Tudorel Predan

„Artistul vine pe lume pentru o împlinire misterioasă.”
(Odilon Redon)  
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        Prin urmare, vă
invităm să parcurgeţi
rândurile următoare, nu
doar prin exerciţiul
lecturii, ci şi prin cel al
empatiei şi al imaginaţiei,
pentru că frumusețea
vârstei bunicilor
prezentați este dată de
experienţa acumulată,
de optimismul și de
atitudinea pozitivă, care
sunt atât de energizante
pentru generația noastră.

Dragi colegi,
Continuăm proiectul drag
nouă din seria interviuri
cu Oamenii centenarului.
Proiectul jurnalistic
presupune identificarea
unor oameni-resursă în
comunitate, apropiați ca
vârstă de nașterea
României moderne.
Reporterii noștri i-au
întâlnit și au valorificat
întâlnirea în aceste
interviuri inedite.

Nume intervievat:
Vasile Simion, 

în vârstă 90 de ani, 
sat Stornești, com.

Sinești
 

NOI - REPORTERII

 Oamenii Centenarului
 

Rubrică elaborată de coordonatorul de proiect:
Constantin Simion, IX B p 

Proiect:

       1. Cum vă simțiți, d-le Vasile Simion, la 90 de ani?
V. S.: Ei, cum mă simt (râde)… vezi bine cum mă simt! Dă, măi
băiete, măcar de-ar fi pace!
        2. Cum au fost anii dumneavoastră de școală?
V. S.: Pe atunci învățai patru clase primare. Atât: patru. Așa se
făcea, nu se mergea mai departe – la Iași sau altundeva. Am făcut
patru clase și eu, ca toată lumea.
        3. Cum a fost viața dumneavoastră? Care au fost cele mai
mari greutăți pe care a trebuit să le depășiți?
V.S.: A fost greu, au fost vremuri grele, cu războiul, cu foametea…
       4. Povestiți-ne cum era o zi din viața dumneavoastră cu
războiul în preajmă.
V. S.: Apoi când veneau avioanele… când începeau a bate pe
deasupra… de la ruși, dârdâia casa cu geamurile când cădeau
bombele! Fugeam când veneau avioanele… aveam un beci săpat
în pământ. La noi a fost linia a treia. Ei mai veneau și călări. Au
venit și aici, la noi. Într-o dimineață, când ne-am sculat, numai
soldați erau aici – nemți! Noi am fost aliați cu nemții… Dormeau
acolo, la noi… au băgat mașinile sub copaci. Când am ieșit afară,
ne-am speriat: când or începe a bate, praf ne fac! Dar am scăpat.
Au rupt frontul aici și gata! Au câștigat rușii. Care plecau – nemții -
care veneau – rușii - , ne luau caii. Nouă ne-au luat un cal despre
care bunicul spunea că nu trage. Când l-au pus la car, ce repede
mergea! De frică mergea! Au fost pagube mari: case fărâmate,
animale luate sau omorâte. Aici au ars case. Au ars câteva case.
Aici, lângă noi, a ars numai una – a pădurăresei. A fost rău, că dau
foc când vin, că vin rușii și dau foc. Prin alte părți a ars mult, la noi
au ars câteva case. Noi am plecat. Am fugit înspre Roman, ca să
scăpăm. Ne-au primit oamenii de-acolo. Am scăpat ca prin urechile
acului. Când am venit înapoi, rușii veneau cu căruțe cu muniție. Ei
tot mergeau direct încolo, spre București. Dar de-acum războiul
era gata. Nemții se retrăgeau, să nu-i ajungă rușii. Mergeau pe
două rânduri. Cum îi prindeau, cum îi omorau. Parcă erau la
întrecere. Erau morți când am venit… muuulți,… trebuia să-i tragi
din drum! Erau și români și ruși. Rușii aveau cazemate; acolo își
strângeau și morții…
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Dragi colegi,

Continuăm proiectul
drag nouă din seria
interviuri cu Oamenii
centenarului. Proiectul
jurnalistic presupune
identificarea unor
oameni-resursă în
comunitate, apropiați ca
vârstă de nașterea
României moderne.
Reporterii noștri i-au
întâlnit și au valorificat
întâlnirea în aceste
interviuri inedite.
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Proiect:

 Oamenii Centenarului
 

Rubrică elaborată de coordonatorul de proiect:
Constantin Simion, IX B p 

Nume intervievat:
Vasile Simion, 

în vârstă 90 de ani, 
sat Stornești, com. Sinești

     5. Care au fost greutățile de după război?
V. S.: A fost foamete, timpuri grele. Nu găseai nimic. Au luat cirezi
de boi, pe toate le-au luat rușii! Cârduri de oi. La noi, aici, am lăsat
oile închise și am plecat. Când am venit, nu le-am mai găsit. A
fost foamete mare; cu o sită de făină trăiai o săptămână, unii
mâncau mămăligă cu cenușă. 
      Mai apoi, când au venit vremuri mai bune și s-a făcut recolta,
ne-am întors și ne-am pus iar pe muncă, am luat-o de la început.
Ne-am făcut iar tot ce ne-a trebuit. 
      6. Cu Ceaușescu cum a fost?
V.S.: Era greu și cu el, era viață grea! Atunci s-a schimbat treaba:
ziceau că or să strice toate casele și ne vor muta la bloc. Ș-apoi
cu CAP-ul: veneai cu un buzunar de grăunțe și te căuta peste tot
să nu ai un păpușoi! Nimic nu-ți dădea – trei fire, cât trecea printre
degete. Tot duceau peste granițe.
        Pe atunci era cu rație. Nu dădea atât cât voiai. Și trebuia să
faci economie, să-ți ajungă până luna cealaltă. Tot ce-a fost aici,
ce s-a făcut, tot a mers afară, ei tot au măturat. 
       7. După 90 a fost mai bine?
V. S.: Cum să fie mai bine? Cu munca! După colectivul lui
Ceaușescu, se duceau oamenii la Iași, ziceau că n-au ce mânca.
Ca acum: ia să vezi de-acum ce strictețe. Vine și foametea. Totul
s-o scumpit, bani nu-s, ce să mai faci?
       8. Cum va fi, cum vedeți viitorul?
V. S.: Cum să-l vedem? De voi e rău! Voi, copiii. Noi suntem
bătrâni, ne așteptăm ceasul. Dar pe voi vă așteaptă vremuri grele.
Și-acum e la fel ca atunci, demult: astă-vară s-au făcut păpușoii,
ar trebui să fie ieftini… dar… tot au dus afară. Cine mai știe ce fac
ăștia? Au vândut toate fabricile, au dus oamenii în alte țări. Să
vezi, se poate nimeri ca de-acum înainte să stopeze totul, să-i
trimită pe toți în țara lor. Că e iar război. Ei au zis că pe care l-ar
vedea că pune mâna pe dânșii, pe ce este al lor, în acela o să
dea. Să vezi ce iese de aici! Care o fi mai tare: americanii, rușii,
chinezii. Dar acum vine mai greu. Ce-au făcut ei! La război lași
totul și pleci cu cât ai pe tine. Unii, care nu pot, rămân, ca atunci,
demult, au rămas, au stat prin gropi. Eu zic bogdaproste că am
scăpat cu viață. Care a avut zile, a scăpat. 
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Rubrică elaborată de coordonatorul de proiect:
Constantin Simion, IX B p 

Nume intervievat:
Vasile Simion, 

în vârstă 90 de ani, 
sat Stornești, com. Sinești

       Dar acum cine să meargă la război? Nu-s plecați toți? Îi
aduce de-acolo! Înainte făceau armată, acum nu mai este. Ia să
vezi cât de grav o să fie dacă de-aicea nu se termină degrabă.
De-aicea se-ntinde până s-o termina, să iasă lume nouă. Să vezi
ce iese de aici!... S-au și înmulțit oamenii tare…
       9. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce-i aduce
omului mulți ani de viață?
V. S.: Eu cred că trebuie să ai încredere că totul o să fie bine
până la urmă, să ai credință în Dumnezeu. Dacă ai asta, ai și
inima ușoară. Dacă ai inima ușoară, dacă muncești și dacă le faci
pe toate cu măsură, nu simți când trec anii! 
       10. Ce sfat ați da tinerei generații, colegilor noștri, care
vor citi despre dumneavoastră în paginile revistei?
V. S.: Întâi de toate, să facă ceva cu viața lor. Să nu stea la
trecerea timpului și să nu facă nimic. Timpul trece oricum,
contează ce faci cu el. Mai apoi, îi sfătuiesc să fie atenți cu
vremurile care vin. Să înțeleagă ce se întâmplă în jurul lor, cu
viața lor. Ați prins vremuri grele, nu-i bine ce se întâmplă în lume,
nu văd semne bune. Dacă ești atent, poți să te aperi; nu? atunci
ești ca o frunză pe care vântul o aruncă unde vrea el.  Fiți copaci,
cu rădăcini adânci, nu frunze-n vânt!              
      Vă mulțumim pentru cuvintele dumneavoastră înțelepte
și pentru sfaturile valoroase! Vă dorim multă sănătate și ani
mulți fericiți!
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,,Pentru ca un copil să devină om, trebuie ca din copilărie să educi în el omul,
altfel va rămâne copil toată viaţa.” Rabindranath Tagore

   

      Proiectul de față, inițiat de redacția revistei „NOI”, pornește de la necesitatea
asigurării unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: şcoală, familie,
comunitate. Dacă este  adevărat că şcoala este factorul de care depinde în mod
covârşitor devenirea personalităţii umane, tot atât de adevărat este că educaţia  nu 
 poate face abstracţie de rolul familiei în această comuniune. Şcoala şi familia  sunt
două instituţii care au nevoie una de alta.
     Orice părinte îşi doreşte ca cei mici să devină adulţi respectuoşi cu cei din jur,
amabili şi responsabili. „În fiecare etapă a copilăriei, ei au nevoie de adulţi care să-i
ajute să devină buni, respectuoşi şi responsabili în comunitatea în care trăiesc“, spune
Richard Weissbourd. Cu toate acestea, foarte puţini dintre ei îşi învaţă copiii ce este
compasiunea, potrivit unui studiu realizat de specialistul american.           
      Psihologul de la Harvard le oferă părinţilor câteva recomandări despre cum să
crești un copil bun:
• Grija pentru ceilalţi trebuie să devină o prioritate
• Oferiţi copilului ocazii în care să-şi exerseze empatia
• Extindeţi preocupările copilului
• Fiţi mentori pentru copil 
• Învăţaţi copilul să-şi controleze emoţiile negative
     Urmăriți în paginile ce urmează punctele de vedere ale părinților elevilor școlii
noastre.    
     Proiectul va continua în numărul viitor al revistei, cu opinii ale altor părinți.
     
  

 

NOI - REPORTERIIDragi colegi,

Continuăm proiectul început în numerele trecute ale revistei cu opinii ale altor părinți ai
elevilor din liceul nostru.  Invităm cu această ocazie la libera exprimare și pe alți
părinți/bunici/tutori.

Proiect: Interviu cu părinții
 

Rubrică elaborată de coordonatorul de proiect:
Mihaela Ciupercă (clasa XI A p) 
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Ciobanu Maria, mama elevului 
                                                   Ciobanu Iulian, X D
1. Apreciez cel mai mult la copilul meu că mă ajută la
treabă.
2. Nu aș schimba nimic, pentru că fiul meu mă iubește
așa cum sunt eu.
3. Singurul lucru pe care nu i l-aș spune copilului meu
ar fi „Nu”.
4. Compensăm petrecând mai mult timp împreună la
sfârșit de săptămână. 
5. Da, pentru că îi poate ridica moralul.
6. Comportându-ne frumos cu ei, copiii ascultă ce le
spunem.
7. Să îi ascultăm ce vor să ne spună.
8. Părinții au rolul de a-i purta pe copii în școală, adică
să le cumpere toate cele necesare învățăturii.
9. Pentru îmbunătățirea relației cu copilul și cu școala
este necesar ca noi să colaborăm și să vorbim mai
mult și deschis.
10. Sfatul meu: Dragi părinți, bătaia nu este o soluție!

Zelincă Mariana, mama elevei 
                                                  Zelincă Anca, XII A
1. Înțelegerea, sinceritatea.
2. Atitudinea.
3. Injurii, cuvinte urâte.
4. Acest lucru îl putem compensa în timpul liber.
5. Da, fără exagerări
6. Cu voință, calm și răbdare, pentru a înțelege că tot
ce fac este spre binele lor.
7. Pentru a avea mai multă răbdare cu copiii noștri
avem nevoie de o atitudine pozitivă.
8. Educația de acasă este foarte importantă.
9. Părinții influențează dezvoltarea intelectuală a
copiilor, dar și dorința acestora de a se implica în
procesul de învățare școlară.
10. Să îi sprijinim în tot ceea ce își propun să facă, să
nu îi judecăm pentru faptele lor, „să nu le scoatem
ochii”.

NOI - REPORTERII
Interviu cu părinții

 
 

1. Ce apreciați cel mai mult în
relația cu copilul dvs.?
2. Ce lucru credeți că, dacă
ați schimba la dvs., ar
îmbunătăți relația cu copilul?
3. Care sunt acele lucruri pe
care un părinte NU ar trebui
să le spună
niciodată copilului?
4. Obligațiile zilnice ne țin,
deseori, departe de copiii
noștri. Cum putem compensa
acest lucru?
5. Considerați că este o idee
bună să ne lăudăm copiii?
6. Cum credeți că ar trebui să
procedăm pentru a-i
determina pe copii să facă ce
ne dorim?
7. Ce am putea face să avem
mai multă răbdare cu copiii
noștri?
8. Ce rol au părinții în viața
școlii?
9. Știm că nu există o relație
perfectă părinți-școală-elevi,
dar cum ar putea deveni
aceasta perfectibilă? Ce ar
putea face școala? Părinții?
Elevii?
10. Din experiența de până
acum, ce mesaj/sfat ați vrea
să transmiteți altor părinți?
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Grigorescu Lăcrămioara, mama elevei 
                                   Grigorescu Ana Loredana, IX C 
1. Cel mai mult apreciez în relația cu copilul meu faptul
că mă ascultă. 
2. Cred că dacă mi-aș face mai mult timp pentru el s-ar
îmbunătăți relația noastră.
3. Un părinte nu ar trebui să-și certe copilul niciodată.
4. Putem compensa acest lucru dacă l-am ruga să ne
ajute la treburile zilnice și astfel am petrece mai mult
timp împreună.
5. Consider că ar trebui să ne lăudăm copiii din când în
când, dar nu întotdeauna, pentru că altfel și-ar lua nasul
la purtare.
6. Eu cred că ar trebui să ne recompensăm copiii dacă
ne ajută la treburile zilnice.
7. Pentru a avea mai multă răbdare cu copiii noștri,
cred că nu ar trebui să ne supărăm/enervăm pe ei.
8. Părinții au un rol foarte important în educația copiilor,
ei contribuind la formarea acestora.
9. Școala ar putea să le dea copiilor mai puține teme și
mai puțin de învățat, astfel aceștia ar putea petrece mai
mult timp cu părinții. Părinții ar putea să-i ajute pe copii
la teme când au nevoie de ajutor. Elevii ar putea să-și
facă părinții mândri de ei.
10. Le-aș transmite celorlalți părinți să fie mai
înțelegători cu copiii lor, știut fiind că toți copiii au fost
afectați de schimbarea mediului de studiu, din fizic în
online - și invers! - , ei fiind foarte derutați de aceste
schimbări.

NOI - REPORTERII

Interviu cu părinții
 

1. Ce apreciați cel mai mult în
relația cu copilul dvs.?
2. Ce lucru credeți că, dacă
ați schimba la dvs., ar
îmbunătăți relația cu copilul?
3. Care sunt acele lucruri pe
care un părinte NU ar trebui
să le spună
niciodată copilului?
4. Obligațiile zilnice ne țin,
deseori, departe de copiii
noștri. Cum putem compensa
acest lucru?
5. Considerați că este o idee
bună să ne lăudăm copiii?
6. Cum credeți că ar trebui să
procedăm pentru a-i
determina pe copii să facă ce
ne dorim?
7. Ce am putea face să avem
mai multă răbdare cu copiii
noștri?
8. Ce rol au părinții în viața
școlii?
9. Știm că nu există o relație
perfectă părinți-școală-elevi,
dar cum ar putea deveni
aceasta perfectibilă? Ce ar
putea face școala? Părinții?
Elevii?
10. Din experiența de până
acum, ce mesaj/sfat ați vrea
să transmiteți altor părinți?
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NOI - REPORTERIIOameni de succes

Ioan Alexa, 
primarul orașului Podu Iloaiei

fost elev al liceului nostru
Au consemnat Elena Teodorescu, Cristina Bulbuc și Anca Zelincă

Cine este Ioan Alexa? Vă rugăm, domnule primar, să ne
spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră.

    Ioan Alexa este, înainte de orice funcție ori ocupație, OM.
Sunt un om al locului, născut, crescut și educat în Podu
Iloaiei, orașul în care am devenit și antreprenor. Am învățat
de la părinți lecția smereniei și să sprijin pe oricine îmi cere
ajutorul. Sunt căsătorit și am două fete. Înainte de a fi ales
primar al orașului Podu Iloaiei, am fost antreprenor timp de
20 de ani. Din antreprenoriat am învățat că nu există nu se
poate, că mereu există o rezolvare la orice problemă. În
rest, m-aș descrie ca un om care nu se dă deoparte când e
vorba de muncă, mereu pregătit să învețe lucruri noi, anco-
rat foarte bine în realitate, un om care-i mulțumește lui
Dumnezeu în fiecare zi pentru tot ceea ce i-a oferit, un om
care a crezut în visele sale și a făcut tot posibilul să și le
îndeplinească.
 
Vă mai amintiți ce doreați să deveniți după absolvirea liceu-
lui, ce planuri de viitor aveați?

    Da, bineînțeles. De-abia așteptam să muncesc, să fac
banii mei, să îmi pot cumpăra orice. Am prins vremuri de
tranziție între două regimuri, iar acesta a fost un avantaj
pentru că mi-a permis să încerc mai multe idei de afaceri.
Eu știam doar că vreau să ofer un trai mai bun familiei, 
n-aveam atunci un plan anume. Dorința și voința au stat la
baza deciziilor. Aveam voință, voiam să-mi demonstrez mie
că pot.

Dragi colegi, vă invităm să citiți în paginile următoare un interviu
cu, poate, cel mai de succes om al momentului din orașul
nostru. Deși foarte ocupat, domnul primar a răspuns cu

amabilitate și promptitudine la întrebările noastre.
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NOI - REPORTERIIOameni de succes

Ioan Alexa, 
primarul orașului Podu Iloaiei

fost elev al liceului nostru
 Au consemnat Elena Teodorescu, Cristina Bulbuc și Anca Zelincă

Dețineți de la ultimele alegeri funcția de primar al orașului
Podu Iloaiei. Ne puteți vorbi despre activitatea pe care o
desfășurați? Ce ați reușit să realizați în această perioadă?

    La primărie, fiecare zi e o provocare. Nicio zi nu seamă-
nă cu alta, mereu apar noi spețe care trebuie rezolvate.
Deși a trecut doar un an și jumătate de când sunt primar al
orașului, am reușit să bifez câteva proiecte extrem de
importante pentru comunitatea noastră. Și aici voi mențio-
na primii bani europeni nerambursabili pe care primăria a
reușit să-i atragă, din toate timpurile! Vorbim aici despre
tabletele pentru elevi, finanțarea de la Banca Mondială
pentru o școală nouă și alte două proiecte finanțate prin
PNRR. Din păcate, orașul Podu Iloaiei are foarte multe
nevoi și nu se pot face minuni după un an, însă direcția e
bună. Echipa din primărie e implicată, la curent cu tot ce
se întâmplă la nivelul liniilor de finanțare. Încercăm să re-
cuperăm anii pierduți. Podu Iloaiei are un potențial fantas-
tic. Cu o viziune orientată spre dezvoltare și performanță,
veți vedea că orașul se va transforma frumos, în bine.
 
Care sunt cele mai importante probleme care necesită
soluționare de urgență?

    În primul rând, infrastructura de utilități, adică acces la
apă potabilă, canalizare, gaz metan, energie electrică.
Apoi, infrastructura rutieră, care înseamnă străzi moderne,
asfaltate. Și investițiile în educație, căci o educație de cali-
tate înseamnă tineri pregătiți și performanță, înseamnă vii-
torul! Dacă punem la punct toate acestea, atunci și inves-
titorii vor vedea orașul nostru ca pe un loc perfect pentru
investiții, care înseamnă locuri de muncă pentru tineri.
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NOI - REPORTERIIOameni de succes

Ioan Alexa, 
primarul orașului Podu Iloaiei

fost elev al liceului nostru
 Au consemnat Elena Teodorescu, Cristina Bulbuc și Anca Zelincă

Sunteți admirat, dar funcția dumneavoastră oarecum permite
oamenilor să fie și critici. Ce le transmiteți?

    Mi-am asumat să fiu criticat. Cred în criticile constructive,
care aduc ceva bun. Învăț din criticile constructive. Înțeleg că
oamenii nu mai au răbdare, însă nimic nu se face peste
noapte. Am dovedit în așa scurt timp că sunt un om al fapte-
lor și voi rămâne un om al faptelor. Eu fac tot posibilul pentru
a-mi duce la îndeplinire responsabilitatea asumată. Oamenii
vor stabili dacă am reușit sau nu în 2024, la alegerile viitoa-
re. Eu știu doar că vreau să nu îi dezamăgesc, pentru că nu
m-aș mai putea privi pe mine în oglindă!
 
Care este sistemul de valori după care vă ghidați dvs. în
viață?

    Cred în puterea pe care ți-o oferă familia. De asemenea,
fără Dumnezeu, n-aș fi reușit nimic în viață! Așadar, familia,
Dumnezeu, respectul, sinceritatea, integritatea și bunătatea
sunt valorile care și-au pus amprenta asupra propriei vieți,
valori pe care le-am transmis și fetelor mele.

Ce acțiuni au fost întreprinse pentru implicarea tinerilor în
viața comunității?

    Mi-a plăcut să văd cum tinerii au fost primii care au reac-
ționat la campaniile sociale pe care primăria le-a lansat. Am
observat că tinerii se implică, dacă li se cere ajutorul, iar acți-
unea de ecologizare, de exemplu, a fost un real succes dato-
rită vouă! Sunt un om al dialogului, deci chiar aștept și idei
din partea voastră! Pandemia ne-a obligat să fim prudenți în
acțiuni, dar am reușit să facem lucruri frumoase împreună
chiar și așa. Avem pregătite acțiuni și pentru acest an!
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NOI - REPORTERIIOameni de succes

Au consemnat Elena Teodorescu, Cristina Bulbuc și Anca Zelincă

Ioan Alexa, 
primarul orașului Podu Iloaiei

fost elev al liceului nostru
 

Cum considerați relația cu liceul nostru?

    Cred în dialogul și cooperarea dintre instituții și mă bucur că s-a înțeles acest lucru de
ambele părți. Profesorii știu cel mai bine care sunt nevoile elevilor, pentru că sunt zi de zi
alături de ei. Profesorii identifică problemele, mi le comunică și împreună găsim soluția. 
Cu alte cuvinte, între primărie și orice unitate școlară trebuie să existe un parteneriat solid,
bazat pe dialog și implicare reciprocă. Suntem aici să ajutăm!
 
Credeți că noi, liceenii, reprezentăm un reper în viața comunității?

    Sigur că da! Voi sunteți viitorul și mi-aș dori ca orașul Podu Iloaiei să fie o alegere pentru
voi, nu o opțiune. Vreau să văd că tinerii rămân aici, acasă. Vă văd implicați și îmi place.
 
În ce stă puterea dvs.?

    Puterea oricărei reușite stă mereu în echipa pe care o ai. Dar pe lângă echipă, puterea
mea stă în credința în Dumnezeu și în sprijinul pe care mi-l oferă familia.
 
Dacă v-ați întâlni cu dvs., cel de la 20 de ani, ar fi mulțumit de ceea ce sunteți astăzi? I-ați
îndeplinit toate visele adolescentului de atunci? Ar mai fi ceva ce nu ați făcut și el, cel de
odinioară, și-ar dori?

    Frumoasă întrebare... tânărul de la 20 de ani mi-ar strânge mâna și mi-ar mulțumi pentru
că nu l-am dezamăgit. 
    În toți acești ani mi-am dat interesul să devin un om mai bun, să evoluez. Viața mi-a fost
o permanentă competiție cu mine însumi. Orice vis a fost o motivație pentru mine. Cred că
i-am îndeplinit toate dorințele tânărului de atunci. Pe alocuri, i le-am depășit. De aceea,
cred că e foarte important ca fiecare să creadă în el.

Care a fost cea mai frumoasă zi pe care ați trăit-o până acum în funcția de primar?

    Așa cum am mai spus, fiecare zi e o provocare. Mi-e greu să aleg o singură zi... dar
acum, că mă gândesc mai bine, ziua în care am semnat contractul pentru primele fonduri
europene nerambursabile ajunse în Podu Iloaiei, o premieră pentru orașul nostru, rămâne
una dintre cele mai frumoase zile. Practic, atunci am dovedit că dacă se vrea, se poate!
Scuzele sunt la îndemâna oricui, însă reușita e doar a celor care nu renunță, se implică și
dau totul pentru a face ceva! Apoi, când văd că oamenii pleacă mulțumiți de la primărie,
trăiesc o bucurie aparte.
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Ce înseamnă orașul Podu Iloaiei pentru dvs.?

    Pentru mine, orașul Podu Iloaiei înseamnă ACASĂ. Și, de ce să nu recunosc, de un an
și jumătate, orașul Podu Iloaiei înseamnă și o datorie, responsabilitatea mea pentru cei
aproape 12000 de locuitori.
 
Unde vă vedeți peste 10 ani?

    Am învățat să trăiesc în prezent. Nu știu ce va fi peste zece ani, dar mi-ar plăcea să nu
leg această proiecție de un loc anume, ci mai degrabă de o stare. Mi-ar plăcea ca peste
zece ani să mă uit în urmă și să spun că a fost greu, dar a meritat... am reușit!
 
Ce v-ar face atât de fericit încât să spuneți: „Clipă, oprește-te!”?

    Sunt un om împlinit, care se bucură de fiecare clipă. Nu cred că aș opri timpul.

Vă mulțumim, domnule primar, și vă dorim să împliniți tot ceea ce v-ați propus, pentru
binele comunității noastre.

NOI - REPORTERII
Oameni de succes

Au consemnat Elena Teodorescu, Cristina Bulbuc și Anca Zelincă

Ioan Alexa, 
primarul orașului Podu Iloaiei

fost elev al liceului nostru
 

Campania „Voluntar pentru natură”
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Ziua Națională a Lecturii
 

    Prin Legea nr 21 / 2022 se instituie ziua de 15 februarie ca Ziua Națională a Lecturii,
susținută de autoritățile române pentru a încuraja proiectele și evenimentele care
promovează lectura pe tot parcursul vieții. 
    Această dată ilustrează, totodată, ziua nașterii lui Titu Maiorescu și a lui Spiru Haret,
personalități importante care au realizat schimbări esențiale în peisajul cultural românesc
de secol XIX.
    Proiectul vizează lectura în multiplele sale înțelesuri: lectura cu voce tare, în fața unui
public, lectura în singurătate, lectura în Braille și în limbaj mimico-gestual, lectura ca
decodificare a sensului unui text literar în diferite epoci și perioade istorice, lectura unei
ilustrații de carte pentru copii, lectura unui text vechi scris de mână (caligrafic), lectura unui
tablou sau a unui peisaj (tipurile de compoziție), lectura unei partituri, semnele identitare
ale unei comunități și ale unui oraș (lectura și interpretarea antropologică).
    Prin activitățile din liceul nostru, vom încerca să răspundem câtorva întrebări legate de
istoria lecturii și de practici specifice acesteia: ■ ce a însemnat trecerea de la scrierea
continuă și lectura cu voce tare sau lectura imaginilor de pe zidurile bisericilor la lectura în
tăcere (legată și de apariția punctuației și a paragrafului); ■ care a fost parcursul textului de
la tăblițele de argilă la pergament, papirus și hârtie la tabletă; ■ ce elemente influențează
lectura? timpul (în zori de zi sau la apusul soarelui), locul (lectura la biroul personal sau pe
malul mării), suport (hârtie, ecran), evenimentele sociale pe timp de pace sau război etc; ■
există o „ucenicie a lecturii”, cum o numea Alberto Manguel? ■ există un ceremonial al
ascultării unui text citit? 
    Răspunzând la aceste întrebări, îi invităm pe toți liceenii să ducă povestea lecturii mai
departe, cu libertatea pe care ar avea-o în interiorul unui hipertext.

    „Frumusețea va salva lumea” F.M. Dostoievski

NOI - CITITORII

Motto-ul acestui an este Citim împreună!

    „E cu putinţă oare ca omul să se simtă cu adevărat nefericit? Dar ce importanţă au
necazurile şi nenorocirile mele dacă sunt în stare să fiu fericit? Ştiţi, nu înţeleg cum poate
cineva trece pe lângă un copac şi să nu fie fericit că-l vede? Să stea de vorbă cu un om şi
să nu fie fericit că-l iubeşte?... Dar există atâtea lucruri minunate pe care le întâlneşti la
fiecare pas şi pe care până şi omul cel mai decăzut le găseşte minunate!”

F M. Dostoievski în Idiotul (1868)

Într-o bună zi, arta visării cu ochii deschiși va sta în puterea oricărui om 
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Un scriitor pe lună

   Scriitorul lunii martie: 
 Gabriel García Márquez (6 martie 1927,
Aracataca, Columbia - 17 aprilie 2014, Ciudad
de México, Mexic)
     Prin publicarea, în 1967, a romanului „Un
veac de singurătate” scriitorul columbian
Gabriel García Márquez a devenit cel care a
împins literatura latino-americană în prim-
planul literaturii mondiale. 
     A fost laureat al Premiului Nobel pentru
Literatură în 1982. Operele sale se încadrează
în ceea ce se cheamă realismul magic. 
     Ca mulți alți scriitori, a fost autodidact și a
lucrat ca jurnalist.
     Temele abordate în cărțile sale sunt
singurătatea, pofta de viață, miracolul și
bucuria existenței. A tratat subiecte accesibile
ca dragostea, prietenia și moartea într-un mod
considerat diferit și nou, la momentul publicării
operelor sale.
     Alte romane: „Dragoste în vremea holerei”,
„Toamna patriarhului”, „Cronica unei morți
anunțate”, „A trăi pentru a-ți povesti viața”.
„Toată lumea vrea să trăiască pe vârful unui
munte, fără să știe că adevărata fericire este în
felul în care urci pantele abrupte spre vârf.”
„Le-aș dovedi oamenilor cât greșesc gândind
că încetează să iubească atunci când
îmbătrânesc, fără să știe că îmbătrânesc numai
când încetează să iubească.”
„Un prieten adevărat te prinde de mână și îți
atinge inima.”

   Scriitorul lunii februarie:
Jules Verne (8 februarie 1828, Nantes – 24
martie 1905, Amiens; nume complet, Jules
Gabriel Verne)
     Jules Verne a fost un scriitor francez și un
precursor al literaturii științifico-fantastice. Primul
roman a fost Un preot, în 1839, început la vârsta
de nouăsprezece ani, dar rămas neterminat.
Jules Verne publică piese de teatru, dar faima
literară vine când stabilește o colaborare de
lungă durată cu editorul Pierre-Jules Hetzel.
Editorul avea în plan lansarea unei publicații –
Revista de educație și recreere – o revistă de
primă calitate pentru familie, care să îmbine
divertismentul cu educația științifică. În ianuarie
1863 apare deci, ca urmare a unui angajament
între cei doi, primul său roman cunoscut, Cinci
săptămâni în balon. Următoarele cărți vor fi
publicate mai întâi în serial, în această revistă, și
vor constitui binecunoscuta serie de romane
Călătorii extraordinare.
„Tot ce un om poate imagina, într-o zi un altul va
realiza” - Ocolul Pământului în 80 de zile
„Unele drumuri ne duc mai degrabă spre un
destin, decât spre o destinație.” - Experimentul
doctorului Ox
„Atâta vreme cât este viață, există și speranță.” -
Casa cu aburi
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Un scriitor pe lună

   Scriitorul lunii aprilie:
H.C. Andersen (2 aprilie 1805, Odense - 
 4 august 1875, Copenhaga, Danemarca)
    A fost un scriitor danez, celebru mai ales
pentru basmele sale. Ziua sa de naștere a
devenit Ziua Internațională a cărții pentru
copii. Unul dintre cele mai mari și mai
aglomerate bulevarde din Copenhaga îi
poartă numele, Bulevardul H.C. Andersen.
    Poveștile sale au fost traduse în peste o
sută de limbi, așadar se numără printre
cele mai traduse opere din istoria literaturii.
    Publică O călătorie de la canalul Holmen
la capătul răsăritean al Insulei Amager,
Mulatrul. Totuși, nu poveștile sau teatrul îl
vor consacra ca scriitor, ci romanul. 
    Cele mai multe romane ale sale sunt
autobiografice, iar cele mai cunoscute au
rămas: Improvizatorul (1835), O.T. (1836)
și Doar un lăutar (1837).
„Viața însăși este cea mai bună poveste.”
„Atunci cînd cuvintele dau greș, muzica
grăiește”.
„Viața este precum o melodie frumoasă,
numai versurile sunt o încurcătură.”
„Majoritatea celor care vor calca pe urmele
mele vor fi copii, prin urmare muzica sa
tina ritmul cu pasul celor mici.”
„Să fii de folos în lume este singura cale
spre fericire.”

Scriitorul lunii mai:
Hector Malot (20 mai 1830, La Bouille – 18 iulie
1907, Fontenay-sous-Bois, Île-de-France)
    Hector Malot a fost unul dintre cei mai
cunoscuți scriitori francezi. A scris mai multe
romane, dar este cunoscut mai ales pentru
romanul „Singur pe lume" (1878), premiat de
Academia Franceză. A fost dedicat fiicei lui,
Lucie: „În timp ce scriam această carte, mă
gândeam tot timpul la tine, copila mea, și
numele tău îmi venea în fiecare clipă pe buze."
     Alte cărți cunoscute, scrise de Hector Malot
pentru copii și tineri, sunt: „Romain Kalbris”
(1869), „Perrine” (En Famille, 1893). De-a lungul
timpului a publicat șaptezeci de romane, în mare
parte adresate adulților. În 1895, după
publicarea operei „Amours de jeunes, amours
de vieux” (1894), a anunțat că își încheie cariera
literară pentru că dorește: „să trăiască pentru el
însuși”. Revine totuși doi ani mai târziu cu opera
autobiografică „Le roman de mes romans”.
Postum, în 1997, îi este publicată o altă carte
pentru copii: „Le Mousse”.
„Puţine lucruri se pot obţine cu brutalitate, în
timp ce cu blândeţea obţii foarte mult, dacă nu,
chiar totul.”
„Eşti tot ceea ce eşti şi vrei să fii, eşti toţi
oamenii care te-au ajutat şi care nu, eşti toţi cei
pe care i-ai întâlnit şi îi vei întâlni, eşti profesorul
care te-a picat şi profesoara care ţi-a dat curaj.”
„Frica paralizează inteligenţa.”
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Un scriitor pe lună

 Scriitorul lunii iunie:
George Orwell (25 iunie 1903, India
Britanică - 21 ianuarie 1950, Londra,
Regatul Unit)
    George Orwell este pseudonimul literar
și jurnalistic al lui Eric Arthur Blair. A fost un
romancier, eseist, nuvelist, critic literar și
jurnalist britanic, comentator al radio BBC,
editorialist și reporter. A luptat ca voluntar
în Războiul Civil din Spania de partea
comuniștilor. A scris romane, eseuri și
critică literară.
    George Orwell este autorul a două
faimoase romane satiră în care atacă
totalitarismul: „Ferma Animalelor” (1945) și
„O mie nouă sute optzeci și patru” (1949).
Alte trei romane, „Zile birmaneze”, „Fiica
unui cleric” și „Keep the Aspidistra Flying”.
„O mie nouă sute optzeci și patru”,
publicată în 1949, este o meditație asupra
destinului tiraniei în viitor și a avut un efect
foarte puternic; numeroase formule și
cuvinte au intrat în vocabularul de zi cu zi.
„Scopul unei glume nu este de a degrada
ființa umană, ci de a ne reaminti că ea este
deja degradată.”
„Un popor care alege politicieni corupți,
impostori, hoți și trădători nu este victimă, ci
complice.”
„În general, oamenii vor să fie buni, dar nu
prea buni și nu chiar tot timpul.”
„Într-o lume a amăgirii universale, a spune
adevărul e un act de curaj.”
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 Scriitorul lunii iulie:
Alexandre Dumas (24 iulie 1802, Villers-Cotterêts,
Picardie - 5 decembrie 1870, Puys, Neuville-lès-
Dieppe, Haute-Normandie, Franța)
    Alexandre Dumas - Dumas Davy de la Pailleterie,
cunoscut și ca Alexandre Dumas tatăl - este unul
dintre cei mai populari scriitori francezi. Operele sale
au fost traduse în aproximativ o sută de limbi și au
inspirat aproape două sute de filme, acestea fiind
produse chiar de la începutul secolului XX, odată cu
dezvoltarea filmului de ficțiune. 
    Dintre cele mai cunoscute romane ale sale
amintim: „Turnul din Nesles”, „Cei trei muschetari”,
”Regina Margot”, „Contele de Monte-Cristo”, „Laleaua
neagră”. A scris romane istorice, piese de teatru,
însemnări de călătorie.
Tânărul Dumas publica articole în reviste și scria
opere dramatice pentru teatru. Prima sa piesă de
teatru aclamată de public, Henric al III-lea și curtea
sa, a fost pusă în scenă în anul 1829 pe când
Alexandre Dumas avea 27 de ani.
    Alexandre Dumas a avut un fiu care s-a făcut
remarcat în literatură. Este cunoscut sub numele de
Alexandre Dumas, fiul (1824-1895).
„E bine să știi unde-ți sunt prietenii, dar e și mai bine
să știi unde-ți sunt dușmanii.”
„Nu trebuie niciodată să ți se pară ceva cu neputință.”
„Așa trecem adeseori pe lângă fericire, fără să o
vedem, fără să o privim, și dacă am văzut-o şi am
privit-o, fără să o cunoaștem.”
„Aşteptare, aşteptare! Toată înţelepciunea
omenească e cuprinsă în acest singur cuvânt. Cel
mai mare, cel mai puternic şi cel mai iscusit e cel care
ştie să aştepte!”
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Zile internaționale amuzante
 

  

 
Februarie:
6 februarie – Ziua Mondială fără telefon mobil
14 februarie – Ziua îndrăgostiților
21 februarie – Ziua Internațională a Limbii Materne
28 februarie – Ziua mondială fără Facebook

Martie:
15 martie – Ziua în care tot ce crezi e greșit
16 martie – Ziua în care tot ce faci e bine
20 martie – Ziua Internațională a Vrabiei
21 martie – Ziua Mondială a Marionetiștilor și Păpușarilor

NOI - CITITORII
 

Mai:
18 mai – Ziua fără vase murdare
23 mai – Ziua mondiala a țestoaselor
24 mai – Ziua pentru aranjarea biroului
25 mai – Ziua prosopului       

(echipa redacțională)

Aprilie:
1 aprilie – Ziua distracției la serviciu
20 aprilie – Ziua Limbii Chineze
23 aprilie – Ziua Limbii Engleze
29 aprilie – Ziua fermoarului

Iunie:
4 iunie – Ziua internațională de îmbrățișat pisica
7 iunie –  Ziua mondială a salariului minim pe economie
18 iunie – Ziua internațională a panicii
21 iunie –  Ziua internațională a sărbătorii solstițiului
23 iunie – Ziua internațională a văduvelor

 August:
3 august – Ziua internațională a pepenelui
8 august – Ziua pisicii
13 august – Zi a stângacilor
22 august – Ziua Fii un Înger 

Iulie:
1 iulie – Ziua internațională a bancurilor
10 iulie – Ziua ursulețului de pluș 
17 iulie – Ziua numărului 17
27 iulie – Ziua internațională a tortului
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La Editura Nemira: 
    „Turnul nebunilor”
(Narrenturm), de Andrzej
Sapkowski, apărută pe 13
ianuarie 2022, este prima parte
din Trilogia Husită.
    Autorul fenomenului
WITCHER ne propune o serie
nouă, al cărei protagonist
pornește într-o aventură de
proporții epice prin Boemia
secolului al XV-lea, în plină
epocă a Războaielor Husite.
    Reinmar din Bielawa,
cunoscut și ca Reynevan, e,
potrivit unora, un vraci și un
vrăjitor fără pereche sau,
conform altora, doar un mare
șarlatan. Când o neghiobie de
proporții îl silește să-și
părăsească orașul, se trezește
că pe urmele lui pornesc nu doar
vrăjmașii săi care vor răzbunare,
ci și oamenii Inchiziției.
Peregrinările sale îl poartă pe
Reynevan spre Turnul Nebunilor,
un azil pentru cei care au luat-o
razna sau care doar gândesc
altfel și pun la îndoială
orânduirea socială.

 Dragii noștri, 
    Încă așteptăm apariția în limba română a laureatului Nobel pentru literatură pentru anul 2021,

Abdulrazak Gurnah. 
    Până atunci vă invităm să vă delectați cu alte noutăți editoriale:

La Editura Litera:
    „Regatul transcendent” 
de Yaa Gyasi
    Gifty, o tânără de origine
ghaneză, este doctorandă în
neuroștiințe la Universitatea
Stanford și studiază
comportamentul șoarecilor în
raport cu anticiparea
recompensei. Altfel spus,
încearcă să determine circuitele
neuronale implicate în
dependență și depresie. Nu
întâmplător și-a ales această
temă de studiu. Fratele ei a
pierdut lupta cu dependența de
droguri, iar mama este o victimă
a depresiei. Două tendințe par
să se afle în conflict în
conștiința lui Gifty. Pe de o
parte, devotamentul pentru
credința în care a fost crescută
o face să evalueze și să
reevalueze permanent rolul
divinității în destinul omului, dar
și propria relație cu Dumnezeu. 
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  La Grupul Editorial Trei:
    „Sufletul lumii”, 
de Camelia Cavadia
    După succesul la public
înregistrat cu volumele Vina,
Măștile fricii și Purgatoriul
îngerilor, Camelia Cavadia
abordează o nouă formulă
narativă în volumul Sufletul
lumii, o carte univers, în care
realul se amestecă cu
fantasticul, urbanul cu ruralul,
lumile interioare ale
personajelor cu lumile
exterioare, înmuiate când în
lumină, când în întuneric. Însă
poate cel mai pregnant dintre
personajele create de Camelia
Cavadia în această carte este
prezentă. Există o stare de
prezență extraordinară în
aproape fiecare dintre povestiri,
o ancorare profundă în aici și
acum, indiferent dacă timpul
prezent este unul pământean
sau unul mai degrabă
nepământean, magic, aflat între
lumi poate, iar cei care o
experimentează, fie că sunt
orășeni sofisticați, trăitori în
aglomerări urbane mari, fie
oameni simpli, de la țară, sunt
nevoiți să-și trăiască la o
intensitate teribilă emoțiile, să
stea cu ele, să le consume
până la capăt. 
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La Editura Humanitas:
    „Confesiunile unei măști”, 
de Yukio Mishima, este textul-
cheie pentru înțelegerea romanelor
de mai târziu ale lui Mishima. „El
explorează aici polii psyché-ului
său... Cartea aceasta este o
examinare tăioasă și fermă a
întunericului din colțurile
îndepărtate ale minții omenești.“ —
The Japan Times
    Roman autobiografic, care îl
consacră pe scriitorul Yukio
Mishima la numai 24 de ani, aduce
în prim-plan incidentele unei
maturizări chinuitoare în Japonia
anilor 1940. Tânărul protagonist
este tentat, pe de o parte, să
trăiască în acord cu propria natură,
chiar dacă asta presupune și
singurătate, iar pe de altă parte,
caută o „normalitate“ greu de atins.  
Cartea este, după cum observa
Marguerite Yourcenar într-un
splendid eseu dedicat lui Mishima,
„una dintre acelea foarte rare ce-ți
dau impresia de biografie
înregistrată pe viu, înainte ca
elaborarea romanescă să fi
intervenit“.
    „Mishima e unul dintre acele
genii care se nasc o dată la trei
sute de ani. În ceea ce privește
talentul, îmi este cu mult superior.“
— YASUNARI KAWABATA
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La Editura Polirom:  
    „O rochiță galbenă, ca o
lămâie bine coaptă”,
de Horia Corcheș
    „Horia Corcheș revine cu un
volum în care ficțiunea
autobiografică se întâlnește fertil
cu moduri narative
contemporane. Volumul e
emoționant prin montajul
memoriei afective și
problematizant prin lipsa de
încrâncenare anticomunistă...
Cartea este extrem de actuală și
prin surprinderea deopotrivă
empatică și critică a
masculinității angoasate.
Memoria caldă a familiei, trecutul
recent ca totalitate socială
difuză, iubiri dezamăgitoare,
fapte și fantasme erotice. Sunt
sigur că, prin toate acestea,
vocea narativă a lui Horia
Corcheș își va găsi rolul și locul
în istoria literaturii române
contemporane.” (Claudiu Turcuș)
    „Nostalgia, sentimentalismul și
candoarea tutelează volumul lui
Horia Corcheș. Dar nici
funcționalitatea narativă nu este
previzibilă, nici imaginarul nu
este deloc tipic.” (Cosmin Borza)

La Editura Cartea e o viață:       
    „Leac pentru suflete
vătămate, de David A.
Seamands
   Autorul a abordat pentru
prima dată subiecte sensibile
precum trauma, abuzul în relații
sau depresia, recunoscând
împletirea dintre cauzele
materiale, biologice, și cele
psihologice ale rănilor sufletului
și combătând ideea că
„credința” sau „rugăciunea” duc
automat la vindecare. Autorul
ne ajută să înțelegem de ce
unele răni se repară mai greu
decât altele, și care este calea
spre vindecare pentru fiecare
dintre acestea. Sunt subiecte
care au fost dezvoltate mai
apoi de alți consilieri creștini,
precum Gary Collins sau Larry
Crabb, însă David Seamands
este considerat pionier în acest
domeniu. „Leac pentru suflete
vătămate” este una dintre
cărțile care a stat la baza seriei
începute anul trecut, devenind
o prezență vindecătoare. 
    Dr. Seamands ne ajută să
vedem  faţa adevărată şi cea
falsă a depresiei, precum şi să
găsim calea spre vindecare
pentru fiecare dintre aceste boli
ale sufletului.
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CARTEA E O VIAȚĂ
Răsfoieşte-o împreună cu noi
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    Scriitorul Abdulrazak Gurnah, originar din Zanzibar, este
laureatul Premiului Nobel pentru Literatură în anul 2021. Academia
Suedeză i-a acordat această distincție pentru „abordarea fără
compromisuri şi plină de compasiune a efectelor colonialismului şi
a destinului refugiaţilor la intersecţia dintre culturi şi continente”.
    Cărțile sale, Paradise (1994), By the Sea (2001), Desertion
(2005) și Afterlives (2020) se află în curs de apariție la Editura
Litera: „Abdulrazak Gurnah și-a dedicat întreaga carieră de scriitor
examinării multiplelor moduri în care ființele umane trăiesc exilul,
un subiect pe cât de delicat, pe atât de actual. Suntem nerăbdători
să le oferim cititorilor noștri cât mai curând patru dintre cele mai
apreciate romane ale scriitorului de origine tanzaniană.” – Dan
Vidrașcu, Director General Editura Litera

CINE ESTE ABDULRAZAK GURNAH
    Abdulrazak Gurnah s-a născut în Zanzibar în 1948, iar la vârsta
de 18 ani a fugit de opresiunea politică și s-a stabilit în Anglia.
Autor a numeroase povestiri și eseuri, precum și a 10 romane, el a
scris despre exil, despre momente istorice importante și rupturi
sociale devastatoare. Romanele sale se desfășoară în spațiile
intime ale familiilor, tovărășiilor și prieteniilor: acele spații care sunt
hrănite de dragoste și datorie, dar care sunt vulnerabile prin însăși
natura lor.
    În anul 2006, Abdulrazak Gurnah a fost ales membru al Royal
Society of Literature. A avut două nominalizări la Booker Prize
pentru romanele Paradise și By the Sea. 
     Este al cincilea scriitor de origine africană distins cu Premiul
Nobel pentru Literatură după Wole Soyinka (Nigeria, 1986), Naghib
Mahfuz (Egipt, 1988), Nadine Gordimer (Africa de Sud, 1991), J.M.
Coetzee (Africa de Sud, 2003). 

NOI - CITITORII
Portret de scriitor 

Prezentare realizată de Cristina Bulbuc, XII A

Abdulrazak Gurnah
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    Abdulrazak Gurnah este el însuşi unul dintre refugiaţii sosiţi din
Zanzibar în Marea Britanie, la sfârşitul anilor 1960. S-a născut pe una
dintre insulele Arhipelagului Zanzibar, în 1948. Între 1980 şi 1982 a
studiat la Universitatea Bayero de Kano, din Nigeria, apoi a urmat
cursurile Christ Church College, Canterbury, şi ale Universităţii Kent,
din Marea Britanie, unde şi-a obţinut şi doctoratul.
    În prezent, Abdulrazak Gurnah este profesor universitar la
Universitatea Kent, la Departamentul de limbă engleză, şi scriitor
preocupat de problemele colonialismului şi postcolonialismului, având
în vedere mai ales situaţiile din Africa, India şi Caraibe.

Romanul „Paradise” – “violent, frumos și ciudat”
    Romanul “Paradise” urmăreşte povestea unui băiat, Yusuf, născut
într-un oraş fictiv – Kawa – din Tanzania, la începutul secolului al XX-
lea. Tatăl său este hotelier şi are mari datorii faţă de un negustor arab
bogat şi puternic, Aziz. La început, Yusuf este “amanetat” în schimbul
datoriei tatălui şi trebuie să lucreze, neplătit, pentru negustor.
    Ulterior, Yusuf îl însoţeşte pe negustorul Aziz în călătoriile
(caravanele) care străbat Africa Centrală şi bazinul Congo, cu mărfuri,
cunoscând, cu această ocazie, ostilitatea triburilor locale şi o mulţime
de alte dificultăţi. Când caravana se întoarce, începe Primul Război
Mondial şi Aziz întâlneşte armata germană care recrutează cu forţa
bărbaţi africani.
    Critica literară a spus că „Paradise”, un roman „cu multe planuri,
violent, frumos și ciudat”, pare un fel de rescriere a faimoasei cărți a lui
Joseph Conrad, din 1902, „Inima întunericului”, călătoria lui Aziz fiind
asemănătoare, până la un punct, cu povestea lui Charles Marlow
(personajul lui Joseph Conrad), un marinar care preia o misiune de la
o companie comercială belgiană, în calitate de căpitan de feribot,
pentru a conduce o expediție în Africa, romanul fiind o critică severă a
guvernării coloniale europene în Africa, examinând totodată temele
dinamicii puterii și ale moralității.

Romanul “Desertion” (Dezertarea)
    Cartea “Desertion” are în centrul atenţiei destinul a trei copii –
Rashid (cel care are şi rolul de narator în cea mai mare parte a
romanului), Amin şi Farida – crescuți în Zanzibar, la sfârșitul anilor
1950, într-o perioadă complicată de tranziție de la colonialism la
independență. Destinul lui Rashid pare a avea multe lucruri în comun
cu cel al scriitorului.

NOI - CITITORIIPortret de scriitor 
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Harper Lee

 Autorul numărului 16 al revistei NOI

 Prezentare realizată de Andreea Ursache, IX A

„N-ai să înțelegi niciodată cu adevărat o persoană până ce nu
vezi lucrurile din punctul ei de vedere.”

 

1960 –  Să ucizi o pasăre cântătoare - (To Kill a Mockingbird) 
1961 –  Dragostea - În alte cuvinte - (Love—In Other Words) 
1961 –  Crăciunul pentru mine - (Christmas to Me) 
1965 –  [Atunci] când copiii descoperă America - (Children
Discover America)
2015 – Du-te și pune un străjer - (Go Set a Watchman)

    Nelle Harper Lee (n. 28 aprilie 1926, Monroeville, Alabama – 
d. 19 februarie 2016) a fost o scriitoare americană, cunoscută
pentru romanul său din 1960, Să ucizi o pasăre cântătoare,
singura ei carte, pentru care a luat Premiul Pulitzer.
    În 2007, Harper Lee a fost decorată cu ordinul Medalia
prezidențială a libertății a Statelor Unite ale Americii pentru
contribuția sa la literatură.

...Să ucizi o pasăre cântătoare (To Kill a Mockingbird)   
    Romanul a avut succes imediat, câștigând Premiul Pulitzer
pentru ficțiune, și a devenit o piesă clasică a literaturii americane
moderne. 
    Acțiunea și personajele sunt inspirate din observarea de către
autoare a familiei și vecinilor ei, precum și a unui eveniment ce a
avut loc în orașul ei natal în 1936, pe când ea avea 10 ani.
    Romanul este cunoscut pentru tonul cald și pentru umor, deși
tratează o problematică gravă, cu subiecte cum ar fi violul și
inegalitatea rasială. Tatăl naratorului, Atticus Finch, servește
drept model de ținută morală pentru mulți cititori și ca model de
integritate pentru juriști. 
    Un critic explică impactul romanului, scriind: „În secolul al
douăzecilea, To Kill a Mockingbird este poate cea mai citită carte
despre rasă în America, iar protagonistul ei, Atticus Finch, cea
mai persistentă imagine de ficțiune a eroismului rasial.”
    Ca roman înscris în genul Southern Gothic și ca
Bildungsroman, temele principale din To Kill a Mockingbird
implică nedreptatea rasială și distrugerea inocenței.
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 Autorul numărului 16 al revistei NOI

                                                    Harper Lee
  
                                          Prezentare realizată de Andreea Ursache, IX A
                                                                

    

NOI - CITITORII

Poza portret făcută de Truman
Capote, de pe supracoperta
primei ediții a romanului 
Să ucizi o pasăre cântătoare

    Scout Finch este martora la întâmplările dramatice
declanșate într-un orășel sudist atunci când un bărbat de
culoare este acuzat că a violat o femeie albă. Tatăl
naratoarei, Atticus, desemnat ca avocat al apărării, trebuie să
țină piept unor prejudecăți până atunci latente și, din acest
moment, Scout și fratele ei, Jem, sunt atrași într-o succesiune
rapidă de evenimente care le depășesc înțelegerea. Pe
timpul procesului, orășelul decade treptat în grotesc și
violență, însă există oameni care nu se lasă contaminați de
setea generală de răzbunare, iar Atticus Finch rămâne
reperul moral care îi oferă lui Scout, și totodată cititorilor, un
punct de vedere empatic și echilibrat.

Fragment din „...Să ucizi o pasăre cântătoare":

    „Tot cicălindu-l, am reușit până la urmă să-l conving pe Jem
și, spre ușurarea mea, o vreme a lăsat-o mai moale cu jocul.
Continua să susțină totuși că Atticus n-ar fi spus că n-avem
voie, ceea ce înseamnă că, în realitate, aveam. Ei, și chiar
dacă Atticus ar spune nu, ar găsi el, Jem, o portiță de
scăpare: n-am avea decât să schimbăm numele personajelor
și gata, nimeni nu ne-ar mai putea învinui că ne jucăm de-a
cineva anume. 
    Dill a îmbrățișat din toată inima planul acesta de acțiune!
Oricum, Dill, care-i ținea hangul lui Jem în toate privințele, îmi
cam punea răbdarea la încercare. La începutul verii mă
ceruse în căsătorie, ca îndată după aceea să uite. Mă
însemnase ca pe un lucru al lui, zicându-mi că sunt singura
fată pe care o va iubi vreodată, apoi mă neglijase. L-am bătut
în două rânduri, dar nu mi-a folosit la nimic, dimpotrivă, s-a
împrietenit și mai mult cu Jem. Petreceau zile întregi în „casa
din copac" complotând și plănuind, iar pe mine mă chemau
numai când aveau nevoie de un al treilea.”
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   Recomandare de cărți SF 
NOI - CITITORII

    Ați început să citiți acest articol în speranța că o să găsiți o recomandare interesantă.
    Începem anul 2022 cu o serie de lecturi captivante, care să ne ofere pătrunderea în
lumi noi, cu personaje incitante și acțiuni electrizante. 
    Pentru a fi alături de cei care vor să însoțească anul cu o bibliotecă vie, „asediată” de
povești incredibile, ne-am gândit să vă oferim unele recomandări. 
    Ce cărți mai citim? Avem niște titluri de cărți pe care sperăm că o să le descoperiți cu
drag. Și da, să nu vă faceți griji în privința spoilerelor. Am avut grijă să creăm ambianța
optimă de curiozitate fără a intra în detalii.

DUNE – ROMANUL GRAFIC, CARTEA I
    În anul 2021 s-au lansat o serie de filme mult-așteptate
în întreaga lume. Printre acestea s-a numărat și Dune:
Partea I, avându-l director pe Denis Villeneuve.  
    Popularitatea filmului a determinat pe mulți să citească
și cărțile lui Frank Herbert. Foarte bine! Ne numărăm
printre ei! Am vrut să descoperim această lume într-un
mod artistic.
    Limbajul vizual poate fi o capodoperă în sine și ar fi
păcat să nu profitați de ocazie. Dune este un roman SF,
adus la viață într-o manieră grafică de excepție. De
colecție? Sigur că da!

PROBLEMA CELOR TREI CORPURI, DE LIU CIXIN
    Credem ca o să fim cu toții plăcut surprinși de
creativitatea autorului, mai ales că aceasta variantă, în
ediția engleză, a câștigat în anul 2015 prestigiul Premiu
Hugo, la categoria Cel mai bun roman.
    SF? Sigur. Rămânem în această lume electrizantă a
imaginației din viitor. Cartea le are în roluri principale pe
Wenjie și pe Miao, care încearcă să facă față la
presiunea acceptării unei realități înfiorătoare: o civilizație
extraterestră plănuiește să asalteze Pământul. Invazia
este iminentă iar populația Terrei nu are un plan comun
de acțiune. Unii vor să acorde civilizației extraterestre
acces și control asupra societății umane. Cealaltă vrea să
lupte pentru independența Pământului. 
    Cine are dreptate? Cine o să învingă? Rămâne de
văzut!
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   Recomandare de cărți SF 
NOI - CITITORII

    Ați început să citiți acest articol în speranța că o să găsiți o recomandare interesantă.
    Începem anul 2022 cu o serie de lecturi captivante, care să ne ofere pătrunderea în
lumi noi, cu personaje incitante și acțiuni electrizante. 
    Pentru a fi alături de cei care vor să însoțească anul cu o bibliotecă vie, „asediată” de
povești incredibile, ne-am gândit să vă oferim unele recomandări. 
    Ce cărți mai citim? Avem niște titluri de cărți pe care sperăm că o să le descoperiți cu
drag. Și da, să nu vă faceți griji în privința spoilerelor. Am avut grijă să creăm ambianța
optimă de curiozitate fără a intra în detalii.

ARTEMIS, DE ANDY WEIR
    Andy Weir a demonstrat în repetate rânduri că este un
scriitor desăvârșit. Marțianul a fost cartea de succes, care
l-a transformat într-un reper în literatura SF. După ce am
citit Marțianul, ne-am conectat la operele lui Weir,
încercând să ținem pasul cu mintea sa creativă. Așa am
ajuns la romanul Artemis. Avem în vedere și ultima carte a
lui Andy Weir, Proiectul Hail Mary.
    De ce să citiți Artemis? Cred că dacă iubiți genul SF,
veți păși cu încredere într-o lume captivantă, în Artemis,
primul oraș de pe Lună. Jazz Bashara vrea să devină mai
bogată, însă lupta pentru o viață mai bună pare a fi mai
complicată decât și-a imaginat. Are ambiție și un plan
periculos, care poate afecta tot orașul și pe cetățenii săi. 
    Cartea a primit multe recenzii pozitive, fiind, deci, o
experiență literară de neratat. Umor? Este prezent, în
stilul caracteristic al lui Weir. 

 GERMENUL ANDROMEDA, DE MICHAEL CRICHTON
    În Germenul Andromeda, un germene de natură
extraterestră extrem de versatil ajunge pe Pământ și
provoacă instantaneu moartea tuturor locuitorilor unui
orășel. Singurii supraviețuitori sunt un nou-născut și un
bătrân alcoolic.
    Dacă vrei să te delectezi cu un thriller SF deopotrivă
uimitor și înfricoșător, care să te țină cu sufletul la gură,
Germenul Andromeda este ceea ce cauți. Cartea
împletește cu măiestrie o aventură palpitantă cu răsturnări
de situație neașteptate și informații științifice, care par mai
reale ca oricând.

Echipa redacțională
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„Alienistul" de Caleb Carr 
    New York, 1896. Jurnalistul John Schuyler Moore este chemat de
doctorul Laszlo Kreizler - psiholog sau „alienist" - să vadă trupul mutilat al
unui adolescent, abandonat pe podul Williamsburg, aflat încă în
construcție. De aici, cei doi prieteni încep o călătorie revoluționară pentru
lumea criminalisticii: crearea profilului psihologic al ucigașului pe baza
detaliilor crimelor sale.
    În timpul aventurii lor periculoase, descoperă atât trecutul traumatizant,
cât si mintea perversă a unui criminal care va ucide din nou, înainte ca
vânătoarea lor să se termine. Cu un ritm susținut și captivant, marcat de
amănunte istorice, „Alienistul” readuce în prim-plan New Yorkul din Epoca
de Aur, cu blocurile și cu casele lui mari, cu polițiști corupți și gangsteri
extravaganți, cu clădirile strălucitoare ale celor două Opere și bodegile
sordide.

„Orfană, monstru, spioană" de Matt Killen
    Naziștii văd în ea doar o fetiță blondă. Nu știu că este cel mai mare
coșmar al lor.
    O cheamă Sarah. Este blondă, are ochi albaștri și este evreică în
Germania anului 1939. Acțiunile ei de rezistență vor schimba lumea.
    După ce mama ei este împușcată mortal la un punct de control, Sarah,
o fată de cincisprezece ani, întâlnește un străin misterios, cu accent
ambiguu, care locuiește într-un apartament suspect de pustiu și are un
seif plin cu arme. El este, de fapt, un membru al Rezistenței secrete
împotriva celui de-Al Treilea Reich și are nevoie ca Sarah să se infiltreze
într-o școală pentru fetele șefilor naziști, dându-se drept una de-a lor.
Acolo ar trebui să se împrietenească cu fata unui om de știință important
și să ajungă în casa acestuia, astfel încât să poată fura planurile unei
bombe capabile să distrugă orașe întregi din Europa de Vest.
    Sarah se consideră pregătită pentru un astfel de rol, după ce a avut
parte, ani în șir, de lecții de actorie de la mama ei, fostă actriță. Însă habar
nu are ce luptă pentru supraviețuire o așteaptă în acea școală plină de
colege nemiloase și cât de greu îi va fi să își păstreze secretele. 

„Iubit de împrumut" de Kasie West
    Kasie West ne oferă o nouă poveste încântătoare despre cât de
departe este dispusă să meargă o elevă de liceu pentru a salva
aparențele și, poate, pentru a găsi dragostea.
    Când Bradley, iubitul ei, o părăsește în parcare chiar înaintea balului de
absolvire, Gia Montgomery decide să facă ceva de negândit: să-l 

5 cărți pe care să le citești în 2022

NOI - CITITORII
Recomandări de lectură

Selecție realizată de Elena Teodorescu, XII A
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convingă pe tipul drăguț care își așteaptă sora să pretindă că este iubitul
ei pentru o seară. 
Sarcina e simplă: două ore, niciun angajament, câteva minciuni
nevinovate.
    Problema e că, dupa bal, Gia încă se gândește la iubitul ei de
împrumut. Oare va putea tânăra să-l transforme pe falsul amorez într-
unul adevărat fără să-și dea minciuna în vileag, distrugând-și prieteniile
și noua relație?

„Un băiat pe lista lui Schindler" de Leon Leyson
    Leon Leyson avea numai 10 ani când naziștii au invadat Polonia, iar
familia lui a fost forțată să se mute într-un ghetou din Cracovia. Cu un
noroc incredibil, perseverență și curaj, Leyson reușește să
supraviețuiască sadismului naziștilor. În final, generozitatea și iscusința
unui bărbat german, numit Oskar Schindler, au fost cele care i-au salvat
viața lui Leon, ca și unor membri din familia lui, numele lor fiind
adăugate pe lista muncitorilor evrei din fabrica acestuia - o listă ce a
devenit faimoasă în toată lumea: Lista lui Schindler. Aceasta este
singura carte de memorii publicată vreodată de un copil supraviețuitor
de pe Lista lui Schindler și ilustrează perfect demnitatea autorului.

„Sanatoriul”, de Sarah Pearse
    La început, n-o să vrei să pleci. apoi, n-o să mai poți.
    Le Sommet stă ascuns într-o pădure pe coastele Alpilor. Este un
sanatoriu abandonat transformat recent într-un hotel de cinci stele. Și e
ultimul loc în care Elin Warner ar avea chef să vină. Dar când fratele ei o
cheamă la petrecerea lui de logodnă, nu poate să nu accepte. Mai ales
că tocmai și-a luat o pauză de la slujba ei de detectiv.
    Însă, ceva nu e în regulă în hotelul care îi dă fiori lui Elin din clipa în
care îi trece pragul. Iar când logodnica fratelui său dispare fără urmă în
timpul unei furtuni puternice care izolează Le Sommet de restul lumii,  
 Elin înțelege că trebuie să se folosească de tot ce știe pentru a evita o
tragedie. 

5 cărți pe care să le citești în 2022
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Ziua Femeii
 

8 martie

    Ziua de 8 Martie a fost propusă în 1910, de Clara Zetkin (1857-1933), ca zi dedicată
femeii, care să fie sărbătorita la nivel internaţional.
     Prima sărbătorire a femeii la 8 martie a avut loc în anul următor. 
     Ziua femeii a fost recunoscută ca sărbătoare internațională în 1977, devenind o
tradiție în majoritatea țărilor din Europa și în SUA. 
     În România, în ziua de 8 Martie se sărbătorește Femeia, bucuria vieții și motivația de
a trăi. Până în decembrie 1989 se vorbea de Ziua Mamei, prilej cu care se organizau
spectacole dedicate mamelor. După Revoluția din 1989, noțiunea de Ziua Mamei este
înlocuită cu Ziua Femeii. Este ziua în care femeia este, sau ar trebui să fie, ridicată pe
piedestal, să primească flori în semn de respect și de mulțumire.

Dragi colegi,
     Redacția revistei noastre alege să celebreze femeia prin publicarea unui fragment din
poezia „Basmul ce i l-aș spune ei”, de Mihai Eminescu, o poezie de mare încărcătură
emoțională și poetică. 

La mulți ani tuturor femeilor! Mulțumim că existați în viața noastră!

NOI - CITITORII

Echipa redacțională

(...)
Și ți-aș spune, a mea iubită,
Că de mult eu te-am cătat;
În cărarea tăinuită,
Prin dumbrava înverzită,
Ori prin codrii cei de brad,
Lângă cântul de izvoare,
Printre stâncile de fier
Ce străbat norii din cer,
Într-a peșterii răcoare,
Într-a nopților mister.

Te vedeam cu a mea minte;
Și acum când te-am găsit
Pare-mi că-mi aduc aminte
Cum că-n vremi de mai nainte
Te-am văzut și te-am iubit  
Să-ți spun unde... într-o seară
Am visat un vis frumos...
Pe un nour luminos
Am văzut la cer o scară
Ridicându-se de jos.

(…)
La picioarele Mariei
Genuncheat pe-un nor de-argint,
Alb ca lebeda pustiei,
Blând ca glasul poeziei,
Sta un înger cugetând;
Și-a luat arpa-i de-aur
Și trecând mâna pe ea
A-nceput a răsuna
Raiul... luncile-i de laur
De-un blând Ave Maria.

Acel înger!... Fața pală,
Ochiul negru, păr bălai,
L-am văzut   o stea regală,
O lumină triumfală  
Și de-atunci îl iubesc, vai!...
L-am cătat în astă lume
Pân-ce viața-mi se pierdu,
Sufletu-mi se abătu...
Ș-atunci te-am văzut: minune!
Acel înger ai fost tu.

Când ai lăsat cerul, dragă?
De ce-n lume ai venit?
Ai știut că viața-ntreagă
Trista-mi inimă pribeagă
Tot pe tine te-a iubit?
Ai știut cine te-așteaptă
Și-ai venit să răsplătești
Lungi durerile-mi lumești,
Cu zâmbirea-ți înțeleaptă
Și cu ochii tăi cerești.
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 Elevele liceului nostru, Elena Teodorescu, XII A,
Nicoleta Achiroaiei, XI A, Alexandra Faraon, XII
B, Diana Todirașcu, XI B, s-au calificat la etapa
națională a Olimpiadei de Agricultură. Felicitări!
Le urăm mult succes la Naționala de la
București! Le ținem pumnii! 

Elevii liceului nostru au participat la faza
județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului
Școlar, la Rugby Tag, unde au obținut locul I.
Urmează faza zonală, la Bârlad. Le urăm succes!
Felicitări, copii talentați!

Elevul nostru, Păuleț I., a participat la faza
județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului
Școlar, competiția Cros, unde a obținut
mențiune. Felicitări!

Elevul nostru , Condur C., a participat la faza
județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului
Școlar, unde a obținut mențiune. Felicitări!

Dragii noștri,
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Olimpiade școlare
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Salvați copiii și Libris.ro

Dragii noștri,

     Vă anunțăm cu bucurie faptul că, la ediția a 3-a a Proiectului CarteTeca – O singură
carte. Șanse infinite, un proiect Salvați copiii și Libris.ro, liceul nostru este unul dintre
premianții și beneficiarii unui substanțial premiu și ai unei donații de 3000 de lei, sub
forma achiziției de cărți de pe Libris.ro. După o atentă selecție, am alcătuit o listă de 98
de titluri de mare interes pentru noi toți și care, suntem siguri, ne vor conduce în
minunate lumi imaginare, sau ne vor fi sprijin pentru victoriile pe care le vom repurta la
examenele vieții. 
     Redăm, în rândurile ce urmează, cuvintele frumoase de felicitare pe care ni le
adresează reprezentantul echipei Libris:
   
    „Suntem onorați că oameni frumoși și dedicați ca dumneavoastră au ales să ne
împărtășească povestea lor și lucrurile extraordinare pe care reușesc să le realizeze.
     Este încurajator să vedem că există încă multe persoane dedicate, care încearcă să
facă o diferență și care se implică dincolo de fișa postului.
     Ne face deosebită plăcere să vă anunțăm că sunteți unul dintre beneficiarii ediției a
3-a a proiectului CarteTeca. Felicitări! Donația de carte care va ajunge la
dumneavoastră este în valoare de 3.000 lei.
     Felicitări încă o dată!
     Cu admirație și respect pentru tot ceea ce întreprindeți,

Echipa Libris”
 

     Dragi cititori, vă așteptăm la biblioteca liceului!
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    Știți cum e să vă placă de un coleg de clasă? De cel mai drăguț, frumos, deștept, de
treabă și căutat dintre toți. 
    Să-ți placă atât de mult, încât să-i dorești binele și fericirea mereu, indiferent de prețul pe
care trebuie să-l plătești pentru ca el să le aibă; să-l suni atunci când ești beată, vrând să-i
auzi vocea, să cauți subiecte și motive de discuție, să-l pui să te sune dimineața ca să te
trezească, cu toate că ești trează cu juma' de oră înainte de emoții (și, totuși, când te sună
să nu-i răspunzi, pentru că mna... ce să zici „mersi că m-ai sunat, ești un scump"? Nu, mai
bine nu răspunzi și gata.), să-l ajuți să fie fericit, chiar și cu o altă persoană. Să te
interesezi mereu de ce face, ce simte, dacă-i bine, dacă are probleme, dacă a mâncat,
dacă a dormit, cum a dormit, dacă-l doare ceva, dacă vorbește cu cineva, dacă l-a supărat
cineva, dacă place pe cineva; și mereu să cauți rezolvări pentru problemele lui. 
    Mereu când îți trimite snap că-i plecat pe undeva să-i zici „Ai grijă, te rog!" și să-ți zică
„Am!". Un cuvânt, doar unul, care te ajută să te agăți de el, sperând în continuare că puteți
evolua împreună, adică să te minți frumos. 
    El să fie mereu drăguț cu tine și să pară că-i pasă de ce simți sau că-i interesat de ce
povestești; să-ți dea sfaturi mereu, să te ajute cu tot ce ai nevoie, să-ți fie alături mereu și
totuși să nu simtă ce simți tu. Să vrea doar să fiți PRIETENI. Atunci când există sentimente
cuvântul ăsta rănește mai mult decât oricare altul. „Ești o prietenă adevărată!" - nu doar
auzi cuvintele astea, le și simți și da, le simți ca un junghi în piept, îți iau respirația,
lăsându-te fără vlagă și dorința de a mai continua.
    Pe lângă toate astea, să auzi mereu discuții despre el și diferite fete, să-ți dea o fată
cadouri ca să i le dai lui, spunându-ți „tu ești doar un curier" – Să-i zici că un curier cu
sentimente nu e doar un curier? Că e o ființă plină de iubire, tristețe, ură, gelozie? Nu, nu-i
zici, accepți și taci -  te duci și i-l dai, spunându-i „uite, de la x" și să-l vezi cum zâmbește cu
tot chipul, să-i vezi fericirea în ochi atunci când a auzit numele persoanei respective. Îl vezi
fericit, te bucuri, apoi realizezi că o altă fată e motivul fericirii lui... 
    Și te gândești mereu că poate, dacă n-ai mai fi rușinoasă, ați reuși să vorbiți, poate chiar
aveți lucruri în comun, poate chiar vă potriviți, da' „cu rușinea mori de foame", după cum
zice el; sau poate aspectul fizic e de vină, poate dacă n-ai mai arăta ca acum, dacă ai fi
mai frumoasă, mai slabă, dacă te-ai comporta altfel, dacă ai fi cum își dorește, totul ar
decurge altfel.
    Te gândești ce să faci, cum să faci, ce să spui, cui să spui.
Să-i spui lui? Nu, nu poți! De fapt, poți, da', dacă nu-i reciproc, o să vă vedeți și totul o să
devină ciudat. Să-i spui unui prieten comun? Poate ăla știe ceva. Da' nu-i bun nici așa, că
tot o să afle, sigur o să-i zică, sigur o să râdă de tine împreună.
    Nu ai ce să faci! Doar stai, aștepți, suferi în tăcere, da' totuși te bucuri de fericirea lui și te
rogi la Dumnezeu să-ți scoată în cale persoana potrivită. 
    Știți cum e să vă placă de un coleg de clasă? Da... nici eu…
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    Te-ai gândit vreodată de câte ori am râs, urlând în interior? 
    Te-ai gândit vreodată de câte ori ți-am zis „sunt bine" plângând? 
    Te-ai gândit vreodată cum m-am simțit de fiecare dată când vedeam poze cu voi și eu
stăteam în pat, ascunsă sub pătură plângând, fără a scoate sunete, pentru a nu-i îngrijora
pe ai mei, dar cu lacrimi ce curgeau șiroaie pe toată fața? 
    Te-ai gândit vreodată de câte ori am vrut să te sun, da' n-am vrut să te deranjez văzând
că ești cu iubita ta?
    Te-ai gândit vreodată cum mă faci să mă simt când mă întrebi „iar plângi"? 
    Te-ai gândit vreodată de câte ori am decis să mă las deoparte pentru a nu vă împovăra
pe voi?
    Te-ai gândit vreodată ce simt eu cu adevărat?
    Te-ai gândit vreodată că mă judeci fără a ști măcar prin câte am trecut? 
    Te-ai gândit vreodată că poate am trăit ceva ce mi-a lăsat traume? 
    Te-ai gândit vreodată că tot ce-mi doresc e iubire? Te-ai gândit vreodată că sunt
dependentă de atenție și de iubire? Te-ai gândit vreodată că-mi doresc să primesc exact
iubirea pe care o ofer? 
    Te-ai gândit vreodată că nu-s bine? 
    Te-ai gândit vreodată că nici măcar nu mă cunoști?
    Te-ai gândit vreodată că atitudinea de „fată dură" e de fapt un „scut" care să-mi apere
sufletul de a mai fi atins și apoi rănit? 
    Te-ai gândit vreodată că poate tot ce fac e de fapt un rol, pe care-l joc în propriul film,
numit „viață"? 
    Te-ai gândit vreodată că n-am reușit să fiu actorul principal nici măcar în propriul film? 
    Te-ai gândit vreodată că toate zâmbetele și râsetele pe care le-ai văzut și auzit au fost
doar o mască, pe care o port mereu pentru a reuși să-i fac pe alții fericiți? Fericiți..., exact!
Fericiți! Ceva ce eu n-am fost și nu cred c-o să fiu prea curând!
    Știu, știu, n-ai văzut toate astea! Știu, ai fost mult prea ocupat ca să le vezi! 
    Știu, știu, te-au vrăjit aparențele și te-ai lăsat păcălit de ele! 
    Știu că-ți pare rău, știu! 
    Te iert!
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 Elena Teodorescu, XII A
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    Iată, a venit primăvara mult așteptată. Soarele blând cuprinde natura adormită cu brațele
sale luminoase și își plimbă strălucirea peste tot.
    Păsările călătoare, vâslași pe marea cerului, se reîntorc, copacii înfloresc de bucurie,
după ce au plâns atâta timp după ele, iar soarele ne mângâie cu razele lui dulci.
    Mii de culori sunt la tot pasul, bucurându-ți ochii.
    Astăzi, ca în oricare altă zi, am ieșit la o mică plimbare cu prietenii, pentru a asculta
minunata simfonie a păsărilor și vântul care adie ușor, cu o briză răcoroasă.
    Ana, cea mai mare din grup, a propus un joc ce ne-a stârnit interesul tuturor, numit
„Anotimpul văzut de mine”. 
    Eu am dat startul, cu ,,Primăvara văzută de mine":
  - Primăvara prin ochii mei este un ambient de culori minunate, cântece înviorătoare,
veselie, aer proaspăt – frumusețe. Dar cel mai mult ador serile. Ahhhhh... serile… Ceva
mai uimitor nu poate fi! Doar imaginați-vă, noi toți, seara, la marginea apei… razele
soarelui la apus, revărsat oblic peste petalele florilor și firul ierbii, trimițând irizări de culori
strălucitoare în lumina obscură a înserării și în aerul inundat de miros de toporași… Iazul
și-a tulburat apele, emoționat de mângâierea caldă a soarelui. Un vânticel molcom ne
împinge discret, șoptindu-ne parcă să avem încredere în farmecul și vraja anotimpului.
Mirific… 
    Pot spune fără teama că exagerez că primăvara, prin căldura și frumusețea ei, alungă
frigul de afară și tristețea din suflet. Face inimile noastre mai calde, mai luminoase, mai
frumoase!...

    Prietenii mei mă ascultă tăcuți, dar îmi dau seama că sunt deja transportați în universul
construit de mine în câteva tușe de culoare.

    Abia aștept să intru în lumea celorlalte anotimpuri, create de prietenii mei! Vom păși
împreună în fiecare dintre ele în numerele viitoare!

Primăvara mea

NOI - PASIONAȚII

Recomandare de lectură

Mihaela Gabriela Tudosă, IX B

100



Pentru tine 
Ai dispărut deodată:
Nici nu am clipit.
Cuvintele m-au amețit.
Am pierdut tot ce-am dorit.

Nu mai suntem noi.
Mă mint ca îmi e bine
Dar nu sunt EU fără tine:
Sunt pierdută printre foi.

Te iubesc fără încetare.
Te aștept pân' la apus
Pentru tot ce nu mi-ai spus
În pierduta ta scrisoare.
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Recomandare de lectură

Ioana Pădureț, IX A

       Lipsa de tine 
Și simt că iar îmi e dor 
De serile pline de amor…
Tu mi-ai fost un început
Și, chiar de atunci a durut, 
Mă pierd ușor în gânduri 
Ce aprind vechile focuri.

Și simt că iar te regăsesc
Dar mă tem să retrăiesc… 
Ajung din nou la țărm -
Mă doare acest dor enorm!
Mă întorc iar între vise 
Cu iubiri demult apuse.

             Așa că 
Îți ofeream timpul meu
Așa că l-ai folosit. 
Îți plăcea zâmbetul meu 
Așa că mi l-ai luat.
Îți plăcea lumina din ochii mei 
Așa că mi-ai furat-o. 
Ai văzut că te iubesc 
Așa că m-ai vrăjit.
Nu-ți ajungea iubirea mea 
Așa că mi-ai lăsat-o.
Ai văzut că iubesc prea mult
Așa că ai plecat. 

 Parfum de dor
Când negrul nopții 
se apasă 
Codrii veșnici mă îmbată 
Cu parfum de dor nespus 
După timpul ce-a apus.

Când luna pe cer răsare 
Te văd răsărind în zare.
Noi eram ca două stele.
Te iubeam mai sus de ele.

                Îngerul din vis                           
Ochii tăi verzi au sclipit către ai mei 
Au fost purtați de dulceața șoaptei tale 
 M-ai lăsat singur în al nostru vis -
Acum plutesc prin negrul abis.

Am fost fermecat de frumusețe 
Cuprins de a ta măreața finețe,
De ce m-ai atras dacă eu nu știu să zbor 
M-ai lăsat să mor de crudul dor.

M-ai ademenit cu cel mai frumos vis,
Voiam să mă port după tine 
Dar lipsa ta m-a trezit 
Realizând că am o viață de trăit.

Minus
Noaptea se lasă 
Iar doru m-apasă
Cad lacrimi șoptite 
În amintiri pierdute.

E de-un ceas târziu 
Când zâmbetul 
pustiu 
Se răsfiră ușor 
În minus de amor. 
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    It goes without saying that the pan-
demic is one of the most important issues
facing us to-day and it has greatly effects
affected various aspects of a normal life.
In the last two years the world has
experienced a lot of difficulties regarding
social interaction.
    This essay takes a look at how the
education is adjusting nowadays. It’s
worth considering that the online classes
have benefits for those with a constricting
schedule or living half way across the
world, such as in case of a lockdown. In
addition, online studying is indeed a safer
alternative to avoid taking and spreading
a virus. It consists in using Internet and
creating a virtual classroom, where the
teacher and students communicate
through an app.
    For example, some research shows
that on average, students retain 25-60%
more material when learning online
compared to only 8-10% in a classroom.
Among the reasons are that students
learn faster online, e-learning takes
between 40-60% less time than tradi-
tional classroom interaction because stu-
dents can go back and reread, skip over
or accelerate concepts as they choose.

Education: On or Off-line?

Craiu Oana, XII D 

    First, as we grow up things might get
heavier and the pressure of going to
work while pursuing our dreams is
constantly present. That’s where online
courses come to help us. Having a job
while e-learning helps us study what we
love and other activities.
    Furthermore, online learning may be
attractive to a certain type of students,
those who prefer learning in a solitary
manner and aren’t as motivated by social
interaction. It is possible that as students
get more comfortable with their new
schedules, they are more likely to try
hobbies or extracurricular activities that
are not linked to the setting. Moreover,
students might become more involved
with church activities, volunteer services
or improving their skills.
    Last but not least, since student lear-
ning involves bridging the gap between
desired and actual performance, tea-
cher’s feedback about student’s learning
progress is essential and ensures an
uninterrupted learning journey for them.

Îndrumător, prof. Aura Ivona Antohi
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    Mă numesc Popa Georgiana, din clasa a XII-a B, și vreau
să vă vorbesc despre Tarot. Să vă explic tot ce înseamnă
Tarotul: cărțile de tarot și semnificația fiecăreia. Probabil că
unii dintre voi credeți că Tarotul este doar o joacă, sau o
pasiune, dar nu-i așa. Tarotul poate fi periculos și nu
glumesc în legătură cu acest subiect! 
    În cele ce urmează, vă voi explica în ce constă Tarotul
Rider Waite. 
    Originea precisă a cărților de Tarot în antichitate rămâne
incertă. În cartea Le monede promise, publicată în anul
1781, Courte de Gebelin emite ipoteza că Tarotul derivă
dintr-o veche lucrare egipteană: Cartea lui Thoth. Toth a
fost Mercur al egiptenilor. Apariția cărților de Tarot în
Europa precede cu peste cinci secole cartea lui Waite. În
secolul XV cărțile de Tarot erau desenate sau pictate
manual pentru casele princiare din nordul Italiei și din
Franța. Mai târziu, pachetele de cărți au început să se
răspândească din ce în ce mai mult, fiind reproduse prin
tehnici de gravare industrială. În secolul XVI a devenit
foarte popular un pachet de cărți de Tarot, numit Tarotul
merseillez. 
    Cărțile de Tarot alcătuiesc un set magic, fascinant,
complex și totuși simplu, cu multe implicații esoterice și
spirituale în arcanele sale, destinate atât începătorilor cât și
cunoscătorilor.
    Afișările cărților de Tarot pentru ghicirea norocului se
face prin etalare; ele nu țin cont doar de semnificația
divinatorie individuală a unei cărți, ci și de proximitatea
dintre acestea și chiar de poziția ei verticală (normală sau
inversabilă). Cărțile inversabile aveau o semnificație mai
slabă, întârziată sau chiar inversată. 
    La cele 22 de cărți din Arcana Mare semnificația este mai
profundă, pe care trebuie să o explice cel care își dă în
cărți. Arcana Mică este formata de 57 de cărți, care conțin
patru suite, inclusiv cărțile obișnuite de curte regală, cum ar
fi Regele, Regina, Valetul, plus a patra carte, cea mai
complexă, numită Cavaler, plasată între regină și Valet.
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     Semnificațiile divinatorii ale cărților din Arcana Mare: 
    Magicianul poate însemna, ca aspect pozitiv, diplomație,
încredere în sine, străduință, faptul că ești o persoana
curajoasă, iar ca aspect negativ, necaz, neliniște, întâmplare
care te va tulbura. 
    Marea Preoteasă ar însemna o persoana nedecisă în viitorul
apropiat, secrete față de cei din jur, sau că ești o persoană care
vrea să cunoască ceva nou; adorare morală sau fizică. 
    Împăratul sugerează că trebuie să ai stabilitate în deciziile
tale, ajutor, ai un sprijin din partea cuiva, dar și confuzie în
rândul persoanelor negative (prieteni falși, rude sau persoane
care îți vor ieși în cale). 
    Justițiarul este acea persoană cu care te vei certa, arată
conflict; ai grija în cine ai încredere, sau poate însemna
dreptatea ta sau probabilitatea. 
    Eremitul - trădare față de familie, prieteni, sau persoana
iubită; ai o precauție fără motiv. 
    Turnul arată o suferință, ceva ce te apasă în sufletul tău; ești
o persoana închisă, sau urmează ca o anumită persoană să te
facă să suferi. 
    Roata Norocului este schimbare în viața ta, sau succesul pe
care îl vei avea sau îl ai în timpul prezent. 
     Împărăteasa poate însemna o persoană loială, frumusețea
ta, cât și a bucuria persoanelor din jurul tău.  
    Îndrăgostiții - va urma o relație sau vei întâlni o persoană
pentru care cu timpul vei simți sentimente de iubire. 
    Echilibrul, ești o persoană stabilă pe deciziile tale, ai un
echilibru bun, sau poți face o anumită economie, sau înseamnă
acomodare la un anumit job, sau la o anumită instituție școlară. 
    Soarele sugerează o luminozitate în gândurile persoanei,
sau o veste bună. 
    Dezavantajul și pericolul la cărțile de tarot ar fi oboseala,
gândurile negative permanente, sau chiar și certurile grave. 
    V-aș recomanda ca, pentru cei care vor să citească în cărți,
să începeți pas cu pas și să aveți grijă la ceea ce urmează. 
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Cât de repede te îndrăgostești?

    În februarie (și în tot anul!!!) dragostea ce plutește în aer devine aproape palpabilă.       
De aceea am decis să fim și noi pe aceeași lungime de undă și să vă punem
întrebarea: „Cât de repede te îndrăgostești?”. Deoarece această revista este adresată
atât fetelor, cât și băieților, vom numi persoana de sex opus Chris (el/ea).

a. Încerc să îl/o conving să mai stea, iar
dacă nu reușesc, îi cer numărul de
telefon sau facebook-ul (și o conduc
acasă)
b. Îi fac cu mâna și petrec până în zori. 
c. Mai stau puțin, după care plec. E o
idee bună, la urma urmei. Mi se face și
mie somn și mâine trebuie să mă trezesc
devreme…
4. Care e primul lucru pe care îl faci
după ce ajungi acasă, în urma
întâlnirii cu Chris?
a. Dorm! 
b. Îmi reamintesc clipele petrecute
împreună și sper că ne vom reîntâlni.
c. O/Îl caut repede pe facebook și încep
să cer informații de la cunoscuți.
5. Primești un SMS de la Chris. După
cât timp răspunzi?
a. După vreo 5-10 minute. Nu vreau să
par o persoană disperată…
b. Imediat! Trebuie să știe cât este de
important/ă pentru mine.
c. Când îl văd, deci depinde de norocul
lui Chris.
6. A venit și 14 februarie. Ce cadou îi
faci jumătății tale?
a. Ceva handmade, făcut cu dragoste.
b. Pe mine! Nu e suficient?
c. O sa vorbesc cu prietenii lui Chris…
Nu prea știu ce i-ar plăcea…
7. Crezi în dragoste la prima vedere?
(Și nu, cele din telenovele nu se pun)

Material realizat de Daria Grigore, IX C

1. Te afli la o petrecere, unde majoritatea
lumii îți e cunoscută, dar sunt prezente și
câteva persoane nemaiîntâlnite până
acum. Ce faci?
a. Aștept să treacă un timp decent pentru a
putea pleca nevăzut. Oricum nu voiam să
merg, de la bun început.
b. Îmi petrec timpul cu prietenii cu care am
venit, ignorând celelalte persoane.
c. Întotdeauna am considerat că sunt o
persoană sociabilă, căreia îi place să își facă
prieteni, așa că la sfârșitul petrecerii toată
lumea știe cum mă cheamă.
2. La un moment dat, observi că o
persoană, Chris, se uita insistent în
direcția ta. Cum reacționezi?
a. Încep să analizez persoana din punct de
vedere fizic, să îi studiez limbajul trupului, iar
după ce m-am convins că la mine se uită
insistent, îi zâmbesc înapoi.
b. Nu ar apuca să se uite a doua oară la mine,
decât de la o distanță mult mai mică, pentru
că aș fi lângă Chris, deschizând o
conversație.
c. Sigur se uită la unul din prietenii mei. Sau
se uită la mine? Nu… Cred… Oricum, daca
vrea să vorbim, să vină la mine!
3. Petrecerea este în toi, tu te simți
minunat în preajma lui Chris. Dar, cum
binele nu durează o veșnicie, Chris îți
spune că îi e somn și că o să plece acasă
pentru a-și face somnul de frumusețe. Ce
vei face?
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Pasiunea mea, testele

Material realizat de Daria Grigore, IX C

a. E doar un mit pentru visători! Poet type.
b. Cupidon are cam multe săgeți pentru
unii și prea puține pentru alții.
c. Da, iar gâtul meu poate confirma asta.
8. Mergi la prima întâlnire cu cineva
nou. Ce loc de întâlnire alegi?
a. Un pub. Astfel pot să văd ce fel de
băutură îi place și, cel mai important, ce
muzică ascultă. Cel mai important aspect
va fi, totuși, dacă se va întinde după notă
înaintea mea.
b. La lac. De acolo se poate vedea cel
mai bine apusul peste oraș.
c. Oriunde va alege Chris. Dar această
alegere poate să îmi influențeze părerea
despre Chris.
9. Afli că persoana pe care o îndrăgești
își petrece timpul, în ultima vreme, cu
altcineva. Ce părere ai?
a. Speram că va fi o persoană diferită, dar
se pare că m-am înșelat. O să îmi continui
căutarea.
b. Ăăă… Treaba lui Chris… Și așa nu mai
aveam timp de ieșit.
c. Doar o nouă cunoștință, nu îmi fac griji.
10. Este ziua ta. Tot facebook știe asta,
tot orașul știe asta, dar Chris nu ți-a
urat „La mulți ani”. Cum reacționezi?
a. Eh… Nu-i nimic. Se întâmplă. Nu țin
morțiș să mi se reamintească de zeci de
ori într-o zi cât de mult am îmbătrânit într-
un an.
b. Ar fi fost drăguț să spună ceva. Mi-ar fi
făcut ziua mai bună cu siguranță.
c. Nu o să uit niciodată o persoana care
omite să îmi spună „La multi ani!” ! O să
își dorească să fi avut facebook ca să își
aducă aminte!

Nr/R   1     2     3     4     5     6     7     8     9     10
A        0     2     4     0     2     4     0     2     4     0
B       2     4     0     2     4     0     2     4     0     2
C       4     0     2     4     0     2     4     0     2     4

 
0- 14 puncte
Ai sângele rece, englezesc. Astfel, dispui de
imunitate totală la curcubee, pisicuțe și
dragoste - tot ceea ce-i mișcă pe neinițiați.    
 Dar, dacă tot speri să cucerești lumea într-o
zi, le găsești foarte utile pentru manipularea
gloatei. 
Neimpresionabil;
Hipotermic;
Diagnostic: INEXPUGNABIL
16-28 puncte
Ai ajuns să nu te miri când Dragostea se
trezește să-ți facă o vizită . O poți scuza
pentru că, uitând adesea s-o suni înapoi, e
de înțeles de ce i se face atât de dor de tine. 
 Structura ta emoțională funcționează în
armonie cu cea a majorității persoanelor.
Totuși, nu lăsa niciodată garda jos. Nu se știe
niciodată... :)
Diagnostic: TRÈS NORMAL
30- 40 puncte
Starea de agregare în care te afli oscilează
mereu de la semi-consistentă la lichidă. Fie
primăvară, vară, toamnă, iarnă, ești topit--
topit după oricine cu cosițe aurii, arămii,
castanii... în fine, toate cosițele. Ar fi păcat să
faci discriminări. Dependent de senzații tari și
adrenalină, ești gata să tresari la orice
semnal emis de persoana pe care ți s-a pus
pata.
Tahicardie; Probleme respiratorii; Lipsa poftei
de mâncare;
Diagnostic: UȘOR ÎNDRĂGOSTIBIL
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Pasiunea mea, mitologia
NOI - PASIONAȚII

Material realizat de Ilie Bulancea, X D

Istorie:
    Templul zeiţei Artemis se consideră a fi cea mai frumoasă
structură construită vreodată. 
    În religia locuitorilor din Efes, Artemis era zeiţa fertilităţii,
datorită celor 50 de copii pe care se spune că i-a avut cu
frumosul Endymion. 
    În anul 550 î.Hr. regele Croesus din Lydia a cucerit oraşul
Efes şi alte oraşe din Grecia antică. În timpul luptei a fost
distrus un templu al zeiţei Artemis. De aceea, Croesus a luat
decizia de a construi unul nou, realizat de arhitectul grec
Chersiphron şi de fiul acestuia, Metagenes. Noul templu a
fost mândria celor din Efes până în anul 356 î.Hr. când,
Herostratus (un tânăr din Efes) l-a ars din temelii crezând că
numele lui va intra in istorie. 
    Ciudat sau nu, Templul lui Artemis a fost distrus în
aceeaşi noapte în care s-a născut Alexandru cel Mare. Când
el a cucerit Asia Mică, s-a oferit să-l reconstruiască, ceea ce
s-a şi întâmplat. Noua construcţie a fost definitivată după
moartea lui, în 323 î.Hr. 
    Sfântul Paul a vizitat oraşul Efes în primul secol d.Hr.
predicând creştinismul. Aici însă s-a lovit de veneraţia pe
care locuitorii o aveau pentru zeiţa Artemis. 
    În anul 262 d.Hr., templul a fost distrus de goţi. Locuitorii
au plănuit să-l reconstruiască, dar, între timp, au fost
creştinaţi şi ideea reconstrucţiei a fost abandonată.
Descriere:
    Templul lui Artemis era faimos pentru mărimea lui şi
pentru operele de artă pe care le găzduia. Era construit din
marmură, cu o faţadă decorată. Se estimează că măsura
106 metri în lungime și 54 de metri pe lăţime, avea 127 de
coloane de piatră înalte de 18 metri fiecare, fiind de 4 ori mai
mare decât Parthenon-ul din Atena. La intrare, scări de                 
marmură înconjurau templul. În interior erau sculpturi 
 valoroase realizate de marii artişti ai vremii.
    Vechiul templu al Dianei din Efes, în Asia Mica, în faţa              
insulei Samos, considerat a patra minune a lumii antice, a            
căzut şi el pradă flăcărilor. Locuitorii din Ionia, veniţi din zona        
continentală a Greciei, fondaseră acest templu către sfârşitul        
primului mileniu înainte de Hristos. 

Templul zeiţei Artemis 
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Pasiunea mea, mitologia NOI - PASIONAȚII

Material realizat de Bulancea Ilie, X D

Se găsea cândva în apropierea unui arbore
pe care triburile indigene îl venerau.  
    Mitologia greacă, deschisă întotdeauna
la nou, a preluat-o cu entuziasm. Dorienii
au mărit străvechiul templu, iar Artemis a
fost asimilată mai târziu cu seducătoarea și
feciorelnica zeiţă a lunii, neobosita
vânătoare, protectoare a animalelor, a
femeilor şi a oraşelor. Era, de asemenea,
recunoscută ca fiică a lui Zeus şi sora
geamană a lui Apollo. 
    Templul Dianei a fost cunoscut şi sub
numele de Artemison, a fost început în 620
î.Hr şi complet reconstruit de între 350 si
323 î.Hr. Edificiul era construit în stil ionic şi
avea 127 de coloane decorate cu reliefuri,
la care au contribuit sculptori celebri,
precum Praxitelesa şi Scopas.
    Pe la anul 600 î.Hr., ionienii au vrut să-i
dedice zeiţei un nou templu, în apropiere
de Efes, însă au renunțat din lipsa banilor
necesari construcţiei.
    În 560 î.Hr., Cresus, regele Lidiei, a
atacat oraşul Efes, l-a ocupat şi a reuşit să-
şi împlinească visul de a finanţa construirea
templului Dianei. Costul trebuie să fi fost
foarte mare, deoarece fundaţiile şirului de
coloane erau neobişnuite, constituind o
grea încercare. Diana însăşi era
reprezentată de o statuie sculptată dintr-un
butuc de viţă-de-vie, înaltă de 2 metri,
împodobită cu aur și argint.    
    Herostrate, împins de nebunia onorurilor,
a hotărât să devină celebru. 

El a dat foc, în anul 356 î.Hr., sanctuarului
„cel mai frumos, cel mai mare, cel mai
elegant de pe pământ”, (istoricul grec
Ampelios). Incendiatorul a fost condamnat,
dar acea condamnare servea scopului său.
Ceea ce nu prevăzuse el, judecătorii au
decis să nu dea publicităţii numele său,
pentru a-i refuza popularitatea.
    Actul criminal al lui Herostrate a dus la
distrugerea completă a templului. Lemnul a
ars, coloanele au plesnit datorită flăcărilor.
Numai statuia Dianei a rămas practic
intactă. Grecii superstitioşi au văzut în
acest lucru un miracol şi au hotărât să
reconstruiască imediat templul. Întreaga
naţiune a participat la acest efort. Sub
conducerea arhitectului Cheirocrates, a
văzut lumina zilei un nou templu al zeiţei
Artemis, şi mai mare decât cel vechi, cu
dimensiunile la sol de 125 de metri lungime
și 65 de metri lățime. Templul semăna
perfect cu cel anterior. Totuşi, pentru a
preveni pericolul focului, plafonul și
structura de susţinere a acoperişului nu au
mai fost făcute din lemn, ci din piatră.
Acest nou edificiu a fost apreciat de
Antipater drept una din minunile lumii și
trebuia să supravieţuiască timp de secole.   
    Astăzi, un iaz mlăştinos acoperă locul în
care se înălţa cândva celebrul templu.
    Lângă vechiul amplasament al
Artemisului s-a amenajat un muzeu în care
se pot vedea câteva vestigii ale măreţului
templu.

BIBLIOGRAFIE:
1. DOINA RUȘTI - DICȚIONAR DE TEME ȘI SIMBOLURI DIN LITERATURA ROMÂNĂ –
EDITURA HORS COLLECTION 2009
2. MITOLOGIA – VOL. I , ORIENTUL APROPIAT, EGIPTUL, GRECIA, Colecţia: RAFTUL DE
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3. GRECIA – MITOLOGIE SOULIS – SOFIA LIBRIS – BRAȘOV, 1995
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Pasiunea mea, simbolistica
NOI - PASIONAȚII

Material realizat de Ștefan Alupei, XI A

    Culoarea este un element fundamental al
ambianței noastre vizuale, iar raporturile ei
cu viața omului sunt multiple și foarte
importante pentru activitatea umană. 
    Atât la nivel biologic, ca stimul
necondiționat, cât și la nivel social, culoarea
deține o serie de semnificații esențiale pentru
adaptarea noastră la mediu. 
    Astfel, roșul accelerează respirația și
circulația sangvină (efect asupra sistemului
simpatic), albastrul ne calmează (ca efect
asupra sistemului parasimpatic). 
  Semnificația adaptativă a acestor modificări
se datorează probabil faptului că majoritatea
excitanților sunt asociați cu roșul, în timp ce
ambianța liniștită (calmul cerului întunecat
sau al apei), este asociată cu albastrul. 
    Este foarte cunoscut faptul că elementul
cromatic se utilizează pentru a simboliza
diverse contexte sociale cu semnificație
distinctă. Negrul (non-culoarea asociată cu
întunericul, necunoscutul, pământul,
tristețea) este în multe culturi un simbol al
doliului, al pierderii afective. Albul, prin
aspectul lui strălucitor și imaculat, capătă
calități morale și devine astfel un simbol al
purității morale, al inocenței. 
    La nivel psihologic, culoarea este strâns
legată de afectivitatea individului, preferința
pentru o anumită culoare reflectă anumite
nuanțe ale personalității. 
    Psihologul elvețian Max Lüscher propune
patru culori principale: albastru întunecat,
verde, roșu orange, galben strălucitor.
    Tot ce ne înconjoară are o culoare, un
parfum sau un sunet. Culorile sunt magice.

Ele ne îmbogățesc viața și ne încântă
ochiul. Fiecare culoare a curcubeului are o
semnificație pentru suflet și contribuie într-
un fel sau altul la descătușarea
emoțională, spirituală și chiar la vindecarea
unor afecțiuni. Suntem capabili să
percepem culorile nu numai cu creierul,
dar și cu inima, acestea având capacitatea
de a ne transmite anumite stări sufletești,
reflectând în ultimă instanță, personalitatea
fiecăruia dintre noi. Starea psihică a ființei
umane este indusă, printre altele, și de
modul în care fiecare percepe mediul și
sensul pe care îl dă obiectelor
înconjurătoare. Cele mai multe nuanțe de
culori se găsesc în componența
curcubeului, acesta fiind, de fapt, un
fenomen optic și meteorologic care se
manifestă prin apariția pe cer a unui
spectru de forma unui arc colorat atunci
când lumina soarelui se refractă în
picăturile de apă din atmosferă. 
    Culorile exprimă lucruri diferite pentru
fiecare om sau cultură în parte. Culorile
semnifică sentimente, emoții, popoare, țări
sau tradiții. Fundamentul cultural al
simbolismului culorilor poate avea un
impact foarte pronunțat atunci când se
încearcă comunicarea între oameni de pe
diferite meridiane, făcând posibile
neînțelegeri sau chiar reacții negative.
    Albastrul întunecat este culoarea
armoniei și a liniștii. Ea corespunde unei
stări fiziologice de calm și relaxare și
exprimă deci nevoia de repaus sau de
odihnă, în care funcțiile vegetative
încetinesc. 

Semnificația culorilor
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Pasiunea mea, simbolistica
NOI - PASIONAȚII

Material realizat de Ștefan Alupei, XI A

    Verdele este o culoare a vitalității
naturale (care are drept corespondent
vegetația) și semnifică dorința de a crește,
de a se impune, de a se afirma. Este o
culoare a perseverenței, a voinței și a
dorinței de a-ți impune statutul printre
ceilalți, pentru a-ți fi recunoscută
superioritatea. 
    Roșul orange este strâns asociat la nivel
psihologic cu excitația. El este culoarea
pasiunii, a instinctelor sexuale și agresive, a
sângelui și a iubirii. 
    Galbenul strălucitor este culoarea
asociată cu soarele, lumina, veselia,
agitația, optimismul, dorința de nou, de
schimbare, speranțele în viitor. 
    Violetul este o culoare secundară care
reprezintă un amestec între febrilitatea
pasională a roșului și liniștea estetică a
albastrului. Ca atare, el împrumută câte
ceva din ambele culori din care este creat,
dar fiecare are un efect de atenuare a
celeilalte. De asemenea, violetul implică
dorința de a evada în imaginar, în lumea
reveriilor mai mult sau mai puțin erotizate,
cu alte cuvinte, o gândire magică și intuitivă. 
    

    Maro-ul reprezintă a doua culoare
secundară și este rezultatul unui aliaj între
galben și roșu închis. De fapt, vitalitatea
expansivă a roșului se atenuează prin
galbenul închis. Culoarea rezultată exprimă
starea fiziologica a organismului. Maro-ul
este asociat cu nevoia de securitate, de
confort, de bunăstare și sănătate.
    Negrul este, de fapt, o non-culoare și
capătă valențe morbide, protestatare, rebele
și negativiste. El este asociat cu negarea
furtunoasă a stării de fapt și cu o atitudine de
revoltă împotriva vieții. 
    Griul este simbolul neimplicării totale, al
lipsei de participare la viață. El nu este nici
alb, nici negru, ci o combinație a lor și implică
o atitudine neutră față de lume și viață.

Bibliografie:
Biederman, Hans, Dicționar de simboluri,
Editura Knaur, Munchen, 1998 2. Chevalier,
Jean, Dicționar de simboluri, Editura Robert
Laffont, Paris, 1969
http://www.ziare.com/magazin/inedit/cum-au-
ajuns-culorile-sa-aiba-anumite-
semnificatii1172664

Semnificația culorilor
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Pasiunea mea, spiritualitatea

Material realizat de Constantin Diaconu, X D

    „Într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unul
născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.”(In 3,16)
    Învierea lui Isus este adevărul culminant al credinţei creştine, cea mai mare
sărbătoare a anului liturgic, numită de Sfinţii Părinţi: „ziua cea mare”, „sărbătoarea
sărbătorilor”, „ziua preafericită”, „regina sărbătorilor”etc. Înviind din morţi, Isus confirmă
întâi de toate dumnezeirea sa. 
    Învierea lui Isus, cel mai important eveniment din istoria sfântă a mântuirii, este
împlinirea făgăduinţelor Vechiului Testament şi ale lui Isus însuşi, este garanţia învierii
noastre viitoare. Paştele este sărbătoarea bucuriei şi a luminii, bucurie şi lumină care
trebuie trăite, împărtăşite, răspândite. Creştini botezaţi fiind, suntem chemaţi să fim
martori ai învierii Domnului, asemenea apostolilor şi femeilor sfinte care nu au ţinut în
secret întâlnirea cu Isus înviat. Învierea ne schimbă viaţa, ne invită să dăm mărturie, ne
face să năzuim spre cele de sus. 
    Cuvântul Paști provine din limba ebraică – Pesah - şi înseamnă „trecere”. Pentru evrei
însemna trecerea de la sclavie la libertate, trecerea din Egipt spre Ţara Făgăduită de
Dumnezeu, trecând prin Marea Roşie şi pustiu. Ulterior, a însemnat şi cina pascală la
care se mânca mielul pascal, cină la care se făcea memorialul trecerii. 
    Pentru creştini, Paştele este tot o trecere, o eliberare: trecerea de la întuneric la
lumină, de la moarte la viaţă, de la sclavia păcatului la libertatea fiilor lui Dumnezeu.
Această trecere s-a înfăptuit prin patima, moartea şi învierea lui Isus Cristos. Celebrând
moartea şi învierea lui Cristos, Biserica nu evocă doar un eveniment istoric, ci face
memorialul morţii şi învierii Domnului. Moartea, răul şi păcatul nu mai au nicio putere
asupra celor care cred în Isus. 
    Ştiaţi că..... 
 - încă din primele veacuri creştine nu a existat uniformitate în ceea ce priveşte data
sărbătorii Paştelui?
 - Paştele se sărbătoreşte după echinocţiul de primăvară, în prima duminică după luna
plină?
 - după Conciliul de la Niceea (325) episcopii din Alexandria aveau misiunea de a anunţa
în fiecare an data Paştelui?
 - în Occident şi în Orient, pentru calcularea zilei de Paşte, se folosesc două calendare
diferite: cel gregorian şi cel iulian?

NOI - PASIONAȚII

 Paștele - biruința lui Isus asupra morții
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Pasiunea mea, lectura

Material realizat de Miruna Varzar, XII C

    Uneori simt nevoia să mă justific. Adică astăzi nu întâlnești prea ușor persoane care
să admită că printre hobby-urile lor se regăsește și cititul. 
    Atunci când fac cunoștință cu cineva și ajungem să vorbim despre lucrurile cu care
ne pierdem timpul liber, deseori sunt privită oarecum cu neîncredere, după ce
mărturisesc faptul că îmi place să citesc. Așa de neobișnuit s-a ajuns acum să citești. 
    În afară de persoanele pe care le cunosc deja, e oarecum dificil să schimb păreri cu
necunoscuții pe acest subiect. Mai întâi trebuie să îi conving că nu sunt sarcastică și
că nu glumesc. Deci cum se face, totuși, că încă mai suntem câțiva cititori și
promovăm cu plăcere cărțile pe care le citim? 
    În primul rând, consider că plăcerea de a citi vine odată cu cartea potrivită. Eu, una,
citeam și când eram în școala generală, însă m-am oprit prin clasa a VIII-a, dintr-un
anume motiv pe care nu mi-l pot aminti. În fine, hobby-ul ăsta mi-a revenit iar în clasa
X-a. Terminasem de citit Maitreyi pentru lectura obligatorie de la română și am căzut
de acord că nu este o carte așa de rea. 
    Într-o zi, ieșind cu un prieten și ajungând să vorbim despre școală, i-am spus și
despre cartea citită și cum că mi se pare a fi oarecum atrăgătoare. Răspunsul lui a fost
că lui nu i-a plăcut foarte mult, însă mi-a recomandat o carte asemănătoare, dar mai
atractivă după părerea lui, cu titlul Invitația la vals, de Mihail Drumeș. Cum nu mai
auzisem până atunci ca el să îmi recomande o carte, chiar am fost curioasă cât este
de bună. Și vai, ce bună a fost! Felul în care Drumeș scrie este deosebit. 
    De la recomandarea prietenului meu, am început să citesc apoi tot ce am putut găsi
scris de Mihail Drumeș. Așa mi-a revenit plăcerea de a citi, pe care o am și în acest
moment. 
    Am început să caut apoi cărți asemănătoare, iar tot adăugând câte un titlu pe lista
cărților citite, recomandări găseam tot mai multe. 
    Nu tuturor ne plac cărțile - fie de dragoste, de război, romane polițiste, nuvele
psihologice etc. Însă, așa cum ne plac anumite filme, am putea să fim atrași și de cărți,
dacă am încerca. Ba, avem chiar un motiv în plus: cartea întotdeauna bate filmul! 
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Cum de îmi place să citesc!
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Ema Burciu, XII C

Plânge 
În sclipiri de stele 
Plânge inima, suspină.
O lacrimă roșie
Se desprinde
Străbate tot corpul.
Ea se întoarce, 
Mereu și mereu…
Aceeași durere, 
Aceeași rană, 
Aceeași persoană
S-a întors!
Miroase a zambiluțe
Ca primăvara… 
E rece, 
Ca iarna…
Pare că el e tot 
Ce am nevoie 
Dar e tot 
Ce mă omoară… 
Încet, dar sigur…

O noapte trecută -
Iubirea pierdută 
Un cântec de ducă -
Lacrima mută. 

Mă uit în oglindă 
Suspin, sunt rănită 
O fată păpușă 
Acum e distrusă.

E zi, zi cu soare -
Nu văd culoare.
E negru în zare
Și gri sufletu-are.

În jur totul doare:
Iubirea dispare!

Culori de noapte
(Lacrimi roșii)

Plânge inima, suspină
Fiindcă poza n-o alină
Poza noastră, împreună
Când noi ne țineam de mână
Și zâmbeam fără-ncetare.
Ne iubeam cu disperare!

Dar iubirea a trecut…
Tu nu ai mai apărut…
Ai plecat în depărtare
Cu o fată oarecare…
Doar că la plecarea ta
Mi-ai luat și fericirea.

Poate nu realizezi
Dezastrul ce îl creezi…
Sper că-ntr-o zi vei vedea
Și tu ce este durerea,
Ce înseamnă să iubești
Și-napoi să nu primești.

Plânge inima, suspină
(Ai plecat în depărtare)

Plânge inima, suspină
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Tunelul extraterestru din Iași

    În toamna anului 1989, o echipă de muncitori din Iași a dărâmat un perete al unei case în
timpul lucrărilor de renovare. Dincolo de mormanul de cărămizi, au descoperit, cu uimire,
un puț care fusese acoperit cu o placă metalică. 
    Deși mai mulți cercetători au fost chemați la fața locului, cu scopul de a realiza o analiză
a plăcii respective, niciunul dintre aceștia nu a putut identifica materialul din care fusese
confecționată. Aliajul folosit era unul complet necunoscut, iar modelul reprezentat pe placă
era și el foarte diferit. Prezenta 14 ființe ciudate. Patru dintre acestea aveau forma
umanoidă, dar semănau cu niște roboți. Placa includea și un ansamblu de simboluri
așezate pe două rânduri, în formă de cerc. Cercul interior cuprindea semne și imagini
foarte asemănătoare cu cele mayașe, iar cercul exterior includea reprezentări ale unor
ființe asemănătoare saurienilor. 
    În cele din urmă, placa a fost ridicată și sub ea a fost descoperit un puț. Cercetat și el de
specialiști, s-a dovedit că se termină într-o cameră cu pereți din granit, întinsă pe o
suprafață de 17-18 mp și înaltă de trei metri. În cameră nu a fost găsit nimic, dar cei care
au intrat acolo au declarat că ar fi avut o senzație ciudată, ca și cum ar fi simțit prezența
unor ființe stranii. Unul dintre pereții camerei se deschidea într-un nou tunel, înalt de 2,4
metri, lung de 450 de metri, lat de 1,60 metri și construit cu o înclinație de 30 de grade.
Acest tunel ducea într-o cameră cu tavanul glazurat și îmbrăcată în blocuri de granit. Unul
dintre pereții camerei avea o scobitură asemănătoare unei pâlnii, pe unde curgea apa unui
izvor. 
    Specialiștii au preluat mostre de apă și le-au supus testelor de laborator. Rezultatele au
fost uimitoare, arătând că apa avea proprietăți curative, asemănătoare cu misterioasa „apă
vie" din poveștile populare, o apă despre care se spunea că putea prelungi viața cu mulți
ani. Experimentată ca leac pe câțiva bolnavi, se spune ca aceștia s-au vindecat într-un timp
foarte scurt. 
    Cu vremea, cercetarea încăperilor misterioase și a plăcii a fost abandonată, iar în
prezent nu se știe nici ce s-a întâmplat cu apa vindecătoare.
    Eu continui să cred că încercarea de a rezolva aceste mistere ar putea duce omenirea
cu mulți pași înainte. Poate generația noastră...

    „Cel mai frumos lucru pe care putem să-l experimentam este misterul.” Așa spunea Albert
Einstein cu multă vreme în urmă. În ce mă privește, nu pot decât să-i dau dreptate.
Totdeauna mi-au alungat somnului și mi-au trezit curiozitatea misterele care ne înconjoară.
Anumite enigme ridică întrebări de câțiva ani, în timp ce altele fac asta de secole întregi.
Indiferent de durata existenței acestor taine, savanții nu par dispuși să renunțe la încercările
de elucidare a lor, mai ales a celor care sunt un amestec de adevăr istoric și legendă.
    Pentru acest material m-am oprit la un spațiu misterios al Iașului: tunelurile subterane.
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    Îmi plac foarte mult mașinile. De mic, jucam anumite jocuri cu mașini. Abia așteptam să
mă întorc de la școală, ca să mă pot juca din nou. Încă de la vârsta de șapte ani mă uitam
cu mare interes după mașini tunate și după cele de lux. Acum am înțeles că mult mai
importantă este siguranța mașinii, dotările tehnice care te fac să nu fii în pericol când ești la
volan.
    Rapoartele, istoricul vehiculelor pot furniza toate detaliile, care ar putea fi un factor
decisiv la achiziționarea unui vehicul. Vânzătorii de mașini second-hand ascund de multe
ori problemele mașinilor. În Europa, de exemplu, una din șase mașini listate la vânzare a
fost implicată într-un accident. Există anumite lucruri pe care nu le veți găsi deloc, dacă nu
sunteți un expert în industria auto. Verificarea VIN poate spune tot ceea ce a fost
documentat vreodată despre vehicul.
    Datele vehiculului: marca, modelul, țara și data de fabricare, puterea motorului,
caroseria, combustibilul, tipul de transmisie etc.
    Istoricul vehiculului: kilometrajul real, dacă a avut accidente, dacă a fost furată, informații
despre inspecțiile tehnice, proprietarii anteriori, țările în care a fost înmatriculată etc.
    Astăzi vă voi prezenta doar o mașină care îmi place foarte mult, Mazda RX8.
Voi încerca să vă spun cât de fiabilă este, cât de greu este de întreținut, consumul și altele.
Fiabilitatea
    Această mașină nu este cea mai fiabilă, ba din contra, motorul Wankel (sub numele
Renesis) stă foarte prost la acest capitol. Mazda RX8 are 2 rotoare, care înlocuiesc
pistoanele (cum au aproape toate mașinile). Dacă mașina asta nu ar avea probleme grave
cu motorul după o perioadă lungă de utilizare, ar fi o mașină genială din toate punctele de
vedere.
Întreținerea
    Alt minus al acestei mașini este taxa de mediu. Impozitul e și el mare.
Consumul
    Consum benzină: peste 15%, mai ales în oraș, de aceea nu trebuie subturată;
    Consum ulei: peste 1l/1000km
Concluzie: Mazda RX8
    Mașina asta e specială. De ce?
1) Are nevoie de ulei special, că altfel se supără;
2) Are nevoie de oprire specială - altfel, când încerci să o pornești, nu mai vrea;
3) Trebuie să mergi cu ea după ce o pornești cel puțin 30 minute, altfel se îneacă motorul.
    Părerea mea este că această mașină nu trebuie cumpărată ca o mașină daily-use, ci ca
o a doua mașină, o mașină de weekend.
    Bănuiesc că mulți dintre voi aveți un model de mașină ce vă place. Pozele de mai jos
sunt ale unor mărci de mașini din diferiți ani: ACURA, AUDI, BMV, HONDA, INFINITI,
ISUZU, JAGUAR, LAND-ROVER, TOYOTA, SUZUKI, PORSCHE.
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    Fiu al Babei Dochia, Dragobetele este sărbătorit în data de 24 Februarie. Sărbătoarea
de Dragobete este considerată echivalentul românesc al sărbătorii Valentine’s Day, sau
ziua Sfântului Valentin, sărbătoarea iubirii.
    Probabil că 24 Februarie înseamnă începutul primăverii, ziua când natura se trezeşte,
ursul iese din bârlog, iar păsările îşi caută cuiburi. Ființă magică asemănătoare lui Eros
sau Cupidon, Dragobetele se diferenţiază de blajinătatea Sfântului Valentin din tradiţia
catolică, fiind un bărbat chipeş, un neastâmpărat şi un năvalnic. Preluat de la vechii daci,
unde Dragobetele era un peţitor şi un naş al animalelor, românii au transformat
Dragobetele în protectorul iubirii. La cei ce se întâlnesc în ziua de Dragobete, iubirea ţine
tot anul, aşa cum şi păsările „se logodesc” în această zi.
    În această zi, satele româneşti de odinioară răsunau de veselia tinerilor şi de zicala:
„Dragobetele sărută fetele.” Astfel, se spunea că cine participa la această sărbătoare
avea să fie ferit de bolile anului şi mai ales de febră, iar pe gospodari îi ajută să aibă un
an îmbelşugat. 
    Îmbrăcaţi de sărbătoare, fetele şi flăcăii se întâlneau în faţa bisericii şi plecau să caute
prin păduri flori de primăvară.
    În sudul României, fetele se întorceau în sat alergând, obicei numit „zburătorit”,
urmărite de către un băiat căruia îi căzuse dragă. Dacă băiatul era iute la picior şi o
ajungea, iar fata îl plăcea, îl săruta în văzul tuturor. Sărutul acesta semnifica logodna
celor doi pentru un an, Dragobetele fiind prilej de nuntă.
    De asemenea, tot în ziua Dragobetelui, bătrânii trebuiau să aibă grijă de toate
orătăniile din grădină, dar şi de păsările cerului.
    Femeile obişnuiau să atingă un bărbat din alt sat, pentru a fi îndrăgostită de el tot anul.     
    Fetele strângeau seara ultimele rămăşiţe de zăpadă, numite, „zăpada zânelor”, iar apa
topită din omăt era folosită pentru înfrumuseţare şi pentru diferite descântece de
dragoste.
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Material realizat de Mihaela Ciupercă, XI Ap

Dragobetele
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    Am putea spune că obiectul coafurii este părul și îngrijirea lui. Dar coafura nu
înseamnă numai aceasta. Ea este unul dintre domeniile modei, pe lângă design, machiaj
și altele. Mai mult, este o meserie care aparține de sfera esteticului, care se ocupă cu
frumusețea femeii. 
    În aspectul unei femei un rol foarte important este jucat de păr. A fi coafeză înseamnă
a iubi frumosul și, în plus, a iubi omul! Dar coafeza este cea datorită căreia o femeie
poate arăta mai bine; ceea ce face ea are consecințe imediate și vizibile. O dată
stăpânite tehnicile clasice de aranjare a părului, o coafeză își poate da frâu liber
imaginației… rezultatele le vedem pe podiumurile prezentărilor de modă, în reviste, la
televizor…
    Meseria de coafeză poate aduce și o satisfacție materială. Întotdeauna o femeie va
dori să arate cât mai bine, deci prin perseverență se poate ajunge la un număr mare de
cliente permanente. 
    De aici, următoarea treaptă este hair styling-ul. Și totuși, pentru a ajunge acolo sunt
necesare ambiția, dedicația, efortul constant și nu în ultimul rând exercițiul imaginației.
    Ceea ce ne atrage atenția când mergem la coafor este curățenia. Desigur, și
atmosfera plăcută. Acestea se pot realiza prin atitudinea coafezei, prin prestanța ei.
    Vă dați seama că toate aceste aspecte presupun o serie de calități ale coafezei, nu
doar pasiunea pentru acest domeniu. Va avea succes acea persoană care le va împleti
pe toate. Eu vreau să cred că voi reuși să le îmbin, fiindcă iubesc coafura, iubesc
oamenii și sunt fericită să știu că îi fac să fie frumoși și să se simtă bine. 
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Material realizat de Ionela Vatamanu, IX A
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     Liceul Tehnologic ,,Haralamb Vasiliu” a lansat proiectul de mobilitate a cadrelor
didactice, „How to Activate Progress and Persuasion in Youngsters”. 
     Scopul proiectului:
     Reducerea absenteismului și prevenirea abandonului școlar prin crearea unei stări de
bine pentru toți elevii și profesorii școlii, prin dobândirea de noi competențe (cunoștințe,
abilități, aptitudini) de către cei 10 profesori participanți la mobilități. Acest scop este corelat
cu Ținta strategica nr. 3: „Perfecționarea activității didactice și promovarea învățării centrate
pe elev pentru optimizarea și eficientizarea învățării și evaluării elevilor”. 
     În cadrul cadrul Proiectului ERASMUS + KA1, "H.A.P.P.Y. „How to Activate
Progress and Persuasion in Youngsters” („Cum sa declanșezi progresul si sa ii
determini pe tineri”), profesorii noștri au participat la 3 Fluxuri de instruire și schimb de
experiență:
Flux 1 – Split – Croația: au participat patru profesori la cursul de formare „Strategies for
Reducing Early School Leaving ", în perioada 04-11.06.2021.
Flux 2 – Barcelona – Spania: au participat trei profesori la cursul de formare „A Satisfying
School Experience: Strategies and Skills for Teachers”, în perioada 24-30.06.2021
Flux 3 – Praga – Cehia: au participat trei profesori la cursul de formare „Inovative
Approaches to Teaching”, în perioada 12-18.06.2021
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    Provocatoare temă de dezbatere, mai ales
pentru un profesor de Religie! Pentru că asta
sunt, cu binecuvântarea părintelui Mircea
Stoleriu și a părintelui Cleopa. De 22 de ani
merg la școală pentru a învăța împreună cu
tinerii. Și, datorită lor, încă învăț! Sunt obliga-
tă să învăț, pentru că numai așa pot ține rit-
mul cu ei, pot să le înțeleg modul de gândire
și manifestările. Și trebuie să învăț pentru că
doar dovedindu-le că îi înțeleg și că îmi pasă
de fiecare dintre ei în parte câștig și autorita-
te în fața lor, dar, mai ales, le câștig mințile și
inimile!
    Sintagma „ruptură între generații” n-a fost
inventată de adolescenții de azi. Dintotdeau-
na tinerii s-au simțit neînțeleși și atoateștiu-
tori, iar adulții frustrați și dați de o parte.
Menționez că eu lucrez de 20 de ani cu ado-
lescenți. Se spune că e perioada cea mai
critică, dar și cea mai frumoasă din viața unui
om. E și nu e adevărat... Fiecare zi în care ai
binecuvântarea de a deschide ochii, vine
peste tine cu plusurile și minusurile ei, dar
toate acestea te formează, te maturizează.
Homer spunea că „în tinerețe și frumusețe,
înțelepciunea este foarte rară.” Nu am de
gând să-l contrazic, ci doar să constat că nu
întâmplător, în rânduiala lumii acesteia, orice
pui crește alături de cineva care îl protejează
și îl susține. Pentru că în copilărie și adoles-
cență avem nevoie de modele, avem nevoie
de îndrumare și încurajare. Nu avem nevoie
de comparații și critici, de judecăți și etichete
care să frângă vise și aripi, nu avem nevoie
de frustrări și dorințe neîmplinite ale adulților
puse pe umerii noștri. 

Mă deranjează foarte tare părinții care vin la
școală și spun că sunt depășiți, că nu mai
găsesc cale de comunicare cu proprii copii. 
 Și poate că de cele mai multe ori au drepta-
te. Tinerii sunt duplicitari, uneori chiar mul-
tifațetați! Într-un fel sunt și se manifestă aca-
să, în alt fel la școală și în cu totul alt fel în
grupul de prieteni. Dar e normal să fie așa!
Dacă am fi conștienți că ei caută, analizea-
ză, imită, se modelează și se lasă influențați
din dorința de a se regăsi pe ei înșiși, dar
mai ales, din nevoia de a fi acceptați, am
reuși să găsim căi de comunicare cu ei și,
mai mult decât atât, am reuși să le câștigăm
încrederea.
    Tinerii nu se cresc nici numai cu alintături,
dar nici numai cu reproșuri. Ei încearcă, tes-
tează limitele răbdării și înțelegerii noastre,
dar au nevoie de reguli. Pentru a reuși să
educi adolescenți trebuie să deții arta nego-
cierii. Nimic nu se câștigă pe gratis, totul
este rod al muncii și efortului.
    Le spun deseori elevilor mei, că de când
ne naștem muncim. Un medic neonatolog
compara efortul pe care îl depune pruncul
care suge la sânul mamei în mușchii mandi-
bulei cu cel al unui om care ridică cu brațele
o greutate de 20 de kg. Impresionant, nu? 
Când prindem curaj și ne ridicăm în picioare,
nu poate nimeni să ne ferească de efort și
de căderi. Noi învățăm să vorbim corect, să
scriem și să citim. Oricât de mult ne iubesc
părinții sau profesorii, ei doar ne însoțesc și
ne îndrumă, dar efortul e al nostru, e perso-
nal. Noi repetăm de sute de ori același cu-
vânt, până îl rostim corect. Noi facem pagini 
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întregi de liniuțe de tot felul și apoi de litere și
cifre. Și atunci nu e absurd ca după toată
această muncă să auzi părinți de adolescenți
care vin și spun cu seninătate: „eu nu-l pun
să facă nimic acasă, doar să învețe”. Și știm
cu toții rezultatul unei astfel de atitudini.
Copilul care nu își ajută părinții și frații în
gospodărie, nici nu învață. Iar pierderea nu e
doar la nivel de cunoștințe. Mai grav e că
acești copii pierd atitudini și aptitudini. Ei nu
cunosc sentimentul de recunoștință, de răs-
plată pentru munca depusă, de empatie față
de greutățile părinților, de reușită personală.
Și aici începe greul...
    Să analizăm tinerețea din perspectivă spi-
rituală e greu. Tinerețea nu e recunoscută ca
o perioadă de acumulare de virtuți. Ba chiar
din contră, căci cu toții ne rugăm ca „păca-
tele tinereții și ale neștiinței noastre, să nu le
pomenească Domnul” (Psalmul 24,7).
Tinerețea e un timp al căutărilor, al frământă-
rilor, al descoperirilor, dar și al căderilor și al
frustrărilor. Tinerețea e o perioadă a vânătă-
ilor. Tinerețea e o tornadă! Și de aceea, cei
care îi iubim pe tineri trebuie să le fim
ancore! Să fim acolo, lângă ei, dar fără a îi
îngrădi, fără a îi împinge de la spate pe dru-
muri hotărâte de noi. Rolul nostru este doar
de a le lumina calea prin exemplul personal,
prin rugăciunile pe care le facem pentru ei,
dar mai ales prin încrederea pe care trebuie
să le-o câștigăm. Noi trebuie să îi însoțim pe
drum, nu să îi conducem!
    E greu! E greu pentru ei să rămână mereu
pe calea cea dreaptă, e greu pentru noi să le
vedem ezitările și căderile.

    Trebuie să recunosc că mi-am luat un
timp de reflecție după ce am primit de la pă-
rintele Mircea invitația de a participa la acest
simpozion. Nu e ușor să vorbești în Biserică
despre tineri. Nici exemplele biblice despre
ei nu sunt tocmai pozitive. Și așa este!
Tinerii sunt risipitori, neînțelepți, vulcanici,
neascultători... Așa sunt!... Dar pe mine nu
mă interesează păcatele lor! Nu ăsta e rolul
meu în viața lor! Aici e lupta părintelui duhov-
nic, pe care nu îl invidiez deloc! Se întâmplă
uneori, ca în momentele de cădere și deznă-
dejde să fiu căutată de elevii mei. Iar dacă
aflu că sunt încercați și nu vin ei, îi caut eu!
Nu-mi permit să-i las singuri! Nu-mi permit
să las tăvălugul încercărilor și păcatelor să îi
acopere! Nu vreau să dau seamă pentru
binele pe care aș fi putut să-l fac, dar n-am
avut curaj sau disponibilitate. Și aflu multe
din durerile și dorurile lor.
    Prea mulți adolescenți au părinții plecați la
muncă în străinătate. Prea mulți! Și nu vor-
bim aici doar de dorul pe care nu li-l poate
ostoi nimeni. Vorbim aici de schimbarea
rolurilor. Vorbim despre tineri de 15-16 ani
care țin gospodării și devin surogate de pă-
rinți pentru frații mai mici. Vorbim aici despre
primele iubiri și dezamăgiri pe care nu au cu
cine le împărtăși și nu au de la cine primi
înțelegere și alinare. Vorbim despre băieți
care se angajează încă liceeni fiind, pentru
a-și susține surorile la facultate, atunci când
tata își tratează cu alcool „depresia” cauzată
de plecarea la muncă în străinătate a soției.
Sau de fete deștepte, cărora li se recomandă
să renunțe la studii universitare, căci trebuie
să se ocupe cineva și de gospodărie.
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    Și totuși...
    De mai bine de 15 ani, liceul în care pre-
dau a dezvoltat un parteneriat cu un consor-
țiu agricol din Danemarca. Mulți dintre absol-
venții mei au ajuns să lucreze în fermele
agricole sau zootehnice de acolo, deseori
spre mâhnirea mea. 
    Copii care au luat bacalaureatul cu medii
mari și care, în mod firesc, ar fi trebuit să
meargă la facultate, au ales drumul exilului,
din cauza sărăciei. Alții s-au risipit prin lume.
Sunt prietenă pe Facebook cu marea majo-
ritate dintre ei. M-au căutat când le-a fost
pusă la încercare credința. Au intrat în con-
tact cu o „normalitate” atât de străină sufletu-
lui lor. Dacă în țară s-au întâlnit cu concubi-
najul, acolo au dat nas în nas cu familiile
homosexuale. Dacă acasă le era lene să
meargă în fiecare duminică la Sfânta Litur-
ghie, acolo au cunoscut ateismul. Îmi trimit
poze și mă sună când se închid sau se dărâ-
mă catedrale și se revoltă, deși nu sunt orto-
doxe. Își aduc aminte de lecțiile despre stilu-
rile arhitecturale. 
    Și mi-s dragi că-i doare și le pasă! Mi-s
dragi că s-au strâns în jurul preoților români
misionari și se cunună religios și își botează
pruncii. Mi-s dragi că fac misiune și îi invită
pe localnici de Crăciun și Paști la biserică și
în casele lor. Și îi iubesc când îmi spun je-
nați „n-am timp, doamna, să citesc acatiste,
dar când am adormit de oboseală în fața
televizorului, m-a trezit soțul și mi-a zis: Dă-
te jos că n-ai spus „Tatăl nostru”!” 
    Și cum să nu-i iubesc că au făcut atâta
campanie pentru familia creștină, când noi,
aici, ne-am temut să mergem la vot!

Mă rog să nu greșesc, dar sper ca puțina
rugăciune, misiunea pe care o fac, practica-
rea ortodoxiei și păstrarea tradițiilor strămo-
șești să le fie de ajuns pentru mântuire... 
    Pentru cei care suntem preocupați de mo-
ralitatea acestor timpuri și de impactul ei
asupra generațiilor e mai mult decât evident
că asistăm la o înlocuire a valorilor cu non-
valori, la o discriminare a firescului, la o a-
gresivitate din partea celor care ne cer să fim
toleranți cu păcatul și poate că cel mai mare
pericol constă în încercarea acestora de a
ne obliga să ne modelăm după tiparul lor.
    Nu tinerii sunt întotdeauna vinovați pentru
căderile lor, ci noi, adulții, care le servim
ispitele! Noi cei care decidem soarta lumii.
Noi cei care ne permitem să emitem judecăți
de valoare.
    Să-l analizez pe tânărul de azi prin prisma
chemării lui Hristos sau a lumii înseamnă să
analizez de fapt ceea ce oferim noi, cei mari
și înțelepți, acestor copii. Căci lumea suntem
noi! Iar noi oferim ceea ce suntem. Îl livrăm
pe Cel pe care Îl slujim! 
     Nu viitorul ar trebui să ne îngrijoreze, ci
prezentul! Viitorul va veni din veșnicia lui
Dumnezeu, dar prezentul e al nostru.
Prezentul e construit pe valorile, credințele și
faptele noastre. Pe ceea ce sădim în sufle-
tele copiilor noștri.
    Prezentul nu prea ne mai place de aproa-
pe un an de zile. Trăim într-un context atât
de diferit de ceea ce ne era firesc și familiar.
Ne adaptăm cu greu cei care reușim să fa-
cem față acestor provocări. Dar trebuie să o
facem! Trebuie să luptăm pentru valorile și
firescul lumii create de Dumnezeu.
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Pentru că tinerii au nevoie de noi! Au mare
nevoie de repere morale! 
    Ca profesor și director adjunct, am făcut în
această perioadă o grămadă de rapoarte și
statistici, de baze de date și estimări. Da, pu-
tem înregistra numărul de ore efectuate sau
pierdute, de echipamente existente sau nu.
Dar nu putem raporta sentimentele, atitudi-
nile și comportamentele. Nu doar pe cele ale
tinerilor, ci și pe ale părinților, bunicilor și
profesorilor. Oare le-am fost cu adevărat
modele copiilor în această perioadă? Ce am
sădit în sufletele lor? Nădejde sau frică?
Solidaritate sau izolare? Oare cât de mult vor
fi afectate pe termen lung relațiile dintre soți
și cele dintre părinți și copii? 
    Eu sunt o persoană pozitivă și am încre-
dere în iubirea și pronia lui Dumnezeu! Sunt
convinsă că Domnul va opri această babilo-
nie digitală și va stârpi mândria celor care se
vor stăpâni pe lume și pe sufletele noastre!
Pe sufletele copiilor noștri!
     Poate că se vor schimba multe din para-
digmele acestei lumi... Dar eu știu că voi
continua să iubesc copiii pe care mi i-a așe-
zat Dumnezeu în bănci! Îi iubesc tocmai pen-
tru că am această șansă și binecuvântare de
a îi vedea cum se transformă și cresc.

Sunt atât de uimitori când își dau curaj să
viseze și încep să lupte pentru împlinirea lor!
Când se lasă modelați și le ții sufletele în
palmă! Când se întorc și îți mulțumesc pen-
tru că ai avut încredere în ei și le-ai dat curaj
să lupte cu nevoile, să meargă la facultate și
să își găsească rostul în această lume.
    Pentru că, până la urmă, asta e menirea
noastră, a adulților. Să educăm și să mode-
lăm. Să îi ajutăm pe tineri să își descopere
potențialul și să împlinească prima poruncă
dată oamenilor: „creșteți!”
    Și dacă sădim în sufletele și mințile lor
credință, curaj, demnitate, milostenie, iubire,
cu siguranță vor crește frumos și demn! 
    Mă rog pentru ca toți cei care avem privi-
legiul și răspunderea de a fi în preajma tine-
rilor să facem tot ceea ce putem pentru a îi
crește și îndruma. Iar atunci când efortul și
priceperea mea nu e de ajuns, Îi încredințez
și eu Tatălui Ceresc, precum Mântuitorul:
„Eu pentru aceştia Mă rog; nu pentru lume
Mă rog, ci pentru cei pe care Mi i-ai dat, că ai
Tăi sunt. (...), iar ei în lume sunt şi Eu vin la
Tine. Părinte Sfinte, păzeşte-i în numele
Tău, în care Mi i-ai dat, (...). Nu Mă rog ca
să-i iei din lume, ci ca să-i păzeşti pe ei de
cel viclean.” (Ioan 17, 9-15).
                                               Vă mulțumesc!
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    În sistemul actual de învățământ, întâlnim fi-
nalități generale, orientate atât pentru forma-
rea teoretică, cât și pentru formarea abilităților
practice, cu scopul reliefării caracterului funcți-
onal și operațional al cunoștințelor achiziționa-
te. Este primordial ca elevii să fie educați în ve-
derea descoperirii propriilor nevoi de formare și
schimbării acestora în obiective, bazându-se
pe schimbul de informații și pe așteptările păr-
ților implicate.
    „Menirea firească a şcolii nu e să dea învă-
ţătură, ci să deştepte cultivând destoinicirile
intelectuale în inima copilului, trebuinţa de a
învăţa toată viaţa.” (Nicolae Slavici) Dar pentru
ca şcoala să cultive „destoinicirile intelectuale”
şi aplicative ale elevului, ea ar trebui să ştie să
o facă prin curriculum, programe, resurse, dar
şi să cunoască acele „destoiniciri” ale fiecărui
copil care intră în instituția de învățământ.
Şcoala, părinţii, organizaţiile nonguvernamen-
tale şi alte organisme implicate în procesul
educațional trebuie să conlucreze pentru a găsi
un traseu comun pe care să îl urmeze societa-
tea românească, să creeze cadrul necesar
pentru ca elevii de astăzi să simtă acea nevoie
de a învăţa toată viaţa pentru propria dezvolta-
re și implicarea în viitorul umanităţii.
    Referindu-ne în mod special la studierea
disciplinelor economice, elevii trebuie ajutați să
identifice rolul evenimentelor economice care
au loc la nivel național și mondial, impactul pe
care îl are mediul economic asupra dezvoltării
individuale și colective, importanța cunoașterii
lumii afacerilor și, nu în ultimul rând, cât de im-
portantă este preocuparea pentru dezvoltarea 

spiritului de întreprinzător. Deținând cunoș-
tințe din domeniile piețelor financiare și mo-
netare, elevii pot să-și administreze eficient
propriile resurse bănești. Având cunoștințe
despre procesul de producție și costurile de
producție, viitorii întreprinzători vor fi capabili
să ia decizii eficiente în diferite situații.
    Indiferent de profesia pe care alege să o
urmeze: medic, antreprenor sau agronom,
un elev are nevoie de informații care să-i
faciliteze capacitatea de înțelegere a modu-
lui în care își gestionează activitatea în sco-
pul obținerii de satisfacții pe toate planurile.
    Responsabilii cu elaborarea curriculumului
și fixarea programelor educaţionale trebuie
să se întrebe în permanență care este utilita-
tea cunoştinţelor incluse în conţinuturi, care
este importanța valorilor educaţionale-scop
şi care este importanța valorilor educaţiona-
le-mijloc, adică dobândirea acelor competen-
țe care stabilesc distingerea noii realităţi în-
tr-o lume în permanentă schimbare.
    Conform Standardului de Pregătire profe-
sională aferent domeniului de pregătire pro-
fesională comerț/economic, pentru dobândi-
rea de către elevi a calificării Tehnician în
activități economice/comerț sunt necesare
activități bazate pe interdisciplinaritate. La
sfârșitul ciclului liceal elevii dețin competențe
cheie de matematică, științe și tehnologice.
Procesele matematice sunt utilizate în iden-
tificarea spațiilor existente într-un depozit,
calcularea productivității muncii și utilizarea
corectă și eficientă a managementului timpu-
lui la locul de muncă. 
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Dobândirea competențelor sociale și civi-
ce se materializează prin activități de des-
criere a fenomenelor și proceselor econo-
mice în funcție de evenimentele contem-
porane, prin aplicarea unui comportament
civic și prin colaborarea echipei de lucru
în vederea soluționării sarcinilor la locul
de muncă.
    Rezultatele învățării pentru modulul
Economia întreprinderii sunt structurate,
conform noului Curriculum aprobat prin
OMENCS nr. 4457/5.07.2016, în cunoș-
tințe, abilități și activități. Aceste rezultate,
aprofundate în unitatea școlară sau la
operatorul economic partener, sunt evalu-
ate conform standardului, a criteriilor și a
indicatorilor de evaluare. Calificările pen-
tru care se aplică acest curriculum sunt:
tehnician în activități de comerț/economi-
ce, tehnician în contractări și achiziții și
tehnician în administrație, corespunzătoa-
re nivelului 4 de calificare, profil Servicii,
domeniul de pregătire profesională
Comerţ/Economic.
    La finele ciclului liceal, elevii susțin un
examen de certificare a calificării profesio-
 

nale nivel 4, conform domeniului de pregătire
profesională, care constă într-o probă prac-
tică și o probă orală. 
    Proba practică se concretizează în reali-
zarea unui proiect prin care sunt evidenţiate
activităţi specifice, în funcţie de tema proiec-
tului, a unităţilor de competenţe generale
tehnice, a unităţilor de competenţe speciali-
zate și a celor cheie, necesare pentru
demonstrarea dobândirii calificării respective. 
    Proba orală, de susţinere a proiectului, are
scopul demonstrării de către candidat, cu
ajutorul unor competenţe-cheie prevăzute în
standardul de pregătire profesională, a conţi-
nutului proiectului. 
    Calificarea de Tehnician în activități
economice/comerț presupune abilități de
utilizarea programelor informatice, întocmirea
situațiilor financiare, realizarea ofertelor de
produse în concordanță cu nevoile pieței,
utilizarea tehnicilor de negociere în afaceri,
dezvoltarea abilităților antreprenoriale, finali-
zate în ocupații precum: contabil, referent
resurse umane, lucrător comercial, agent de
asigurări, broker, agent financiar etc.
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Textul literar, 
 între provocare  și metodă de predare a unei limbi străine

 

    Obiectivul central al studierii unei limbi
străine este reprezentat de către
dezvoltarea competențelor de comunicare
orală și scrisă în acea limbă. 
    Metodele tradiționale au fost considerate
din totdeauna eficiente în predarea limbilor
străine, avantajul acestora fiind reprezentat
de asigurarea unor cunoștințe solide de
gramatică și vocabular și de o bună
dezvoltare a capacității de exprimare scrisă. 
Însă metodele moderne de predare a unei
limbi străine sunt preferate astăzi datorită
eficacității lor în ceea ce privește
comunicarea, capacitatea de exprimare
orală și scrisă a elevilor. Interacțiunea elev
– profesor, elev - elev descoperă noi limite,
motivează elevii și creează noi posibilități în
dezvoltarea limbajului și folosirea lui în
comunicare. Orele de studiere a limbilor
străine devin astfel interactive, având ca
scop exploatarea limbii prin discuții fie ele
pro sau contra, dezbateri, argumentări,
lucru în grup și individual. 
    Familiarizarea elevilor cu o limbă străină
presupune, printre altele, încă de la
începutul studierii sale, însușirea tehnicii
cititului în acea limbă străină. Astfel,
obiectivul de bază este reprezentat de
consolidarea deprinderilor de citire corectă,
fluentă, conștientă și expresivă în acea
limbă străină. 

    Așadar, conform literaturii de specialitate,
citirea corectă este acea manieră clară de
lecturare cu voce tare a unui text și poate fi
urmărită și înțeleasă de toți cei care ascultă.
Citirea fluentă este o citire care curge
continuu, fără sacadări, lipsită de poticneli
sau întreruperi. Iar cadrul didactic trebuie
mereu să aibă în vedere ca viteza citirii la
elevi să se dezvolte paralel cu viteza
înțelegerii textului. 
    Citirea conștientă presupune înțelegerea
celor citite de către elevi. Este binecunoscut
faptul că înțelegerea sensului cuvintelor este
o condiție importantă a realizării citirii
conștiente. 
    Astfel, un obiectiv important pentru
profesor rămâne dezvoltarea vocabularului
elevilor prin explicarea unor cuvinte noi
întâlnite în text, folosirea lor în structuri
lingvistice diverse și evidențierea situațiilor în
care cuvintele primesc sensuri noi. 
    Citirea expresivă contribuie, la rândul ei, la
înţelegerea nuanţată a sensului şi a
mesajului textului. Acest tip de lectură nu
dezvoltă doar imaginația elevilor, ci și
emoțiile sau simțul estetic. Citind conştient şi
expresiv, elevul înţelege şi trăieşte afectiv
mesajul transmis de text, contribuind de
asemenea la formarea capacității de
comunicare corectă, fluentă şi expresivă.
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   Și totuşi, care este secretul pe care am
putea să îl aplicăm pentru ca elevii, indiferent
de vârsta lor, să citească repede și bine iar
lectura să nu devină o povară? Care metode
de citire sunt cele mai bune? Sunt momente
în care se pare că nu putem schimba ritmul
lent și plictisitor al unor ore: un copil citește
rar, încet, poticnindu-se, iar ceilalți așteaptă
mai mult sau mai puțin răbdători să le vină
rândul. Sunt și momente din acestea și ele
fac parte din atmosfera unei clase, în special
atunci când se studiază o limbă străină.
Aceste situații nu trebuie negate sau
ignorate. Dimpotrivă, ele sunt uneori cele
care determină profesorul să intervină și să
abordeze într-o manieră nouă aceeași
problemă veche. Fiecare apel la imaginație,
creativitate, autenticitate contribuie la o
asimilare temeinică a cunoștințelor predate
în acea limbă străină.
    Urmărind formarea celor patru abilitați
(ascultat, vorbit, citit și scris), mi-am îndreptat
în ultima vreme atenția spre tehnici și
modalități didactice simple de stimulare a
motivării elevilor pentru lectură. 
 De ce Anna Gavalda? Ce reușește să îmi
atragă atenția în cărțile Annei Gavalda? De
ce „35 kilograme de speranță”?
    Fascinant mi s-a părut stilul simplu și
original de exprimare al Annei Gavalda, fără
nimic rigid în el. Frazele scurte și în puține
cuvinte reușesc să îți stârnească curiozitatea
și atenția la modul corect de exprimare:
„Après, il y a le supplice des devoirs. Si c'est
ma mère qui m'aide, elle finit toujours par
pleurer. Si c'est mon père, c'est toujours moi
qui finis par pleurer."
    Temele abordate sunt diverse.
Personajele prezentate par desprinse parcă
din realitatea care ne înconjoară și îți lasă 

impresia că le cunoști de-o viață.
Majoritatea oamenilor sunt  simpli; ei nu
caută să schimbe lumea, ci doar să fie
acceptați și înțeleși. Totul parcă te ajută să
descoperi ecoul propriilor tale gânduri.
Ceea ce îți atrage atenția în opera Annei
Gavalda nu este un destin anume sau
persoana care îl trăiește, ci acele scene în
care te regăsești pe tine însuți, prizonier
într-o existență limitată de mediul modern,
ostil creativității.
    Mesajul acestei povestiri este că nimeni
nu poate fi bun la toate, că suntem diferiți
unul față de celălalt și că oamenii diferiți vor
reuși mereu să realizeze ceea ce si-au
propus, dar doar în moduri diferite. Toți
merităm să fim sprijiniți de-a lungul vieții,
chiar dacă lucrurile nu merg așa cum au
fost planificate.
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 între provocare  și metodă de predare a unei limbi străine

 

    Acțiunea cărții este centrată pe relația
minunată dintre Gregoire și bunicul său,
Leon. Bunicul e singura persoană care-l
înțelege, care-i vede potențialul și care-l
încurajează. Bunicul e de fapt singurul care-i
este aproape, părinții săi fiind prea ocupați și
prea nefericiți ei înșiși pentru a se mai
interesa de problemele copilului lor. Cu
bunicul își petrece cel mai mult timp,
construind în atelierul acestuia tot felul de
lucruri interesante, sfătuindu-se sau doar
stând așa, degeaba. Baraca de scânduri a
bunicului este singurul loc unde Gregoire se
simte fericit: „Când intru în cămăruța asta
ticsită, deschid larg nările ca să simt mirosul
bucuriei”.
    Scrisă pentru adolescenți, 35 de kile de
speranță este povestea unui băiat de 13 ani
care nu-și găsește locul acasă, la școală, în
viață. Și, totuși, finalul merită descoperit.
    Cum poate fi abordată lectura unei cărți
într-o limbă străină ca tehnică de
aprofundare și ameliorare a cunoștințelor
lingvistice ale elevilor din zilele noastre?
    În predarea unei limbi străine, profesorul
trebuie să încerce să găsească o metodă
eficace pentru a-și motiva elevul, pentru a-l
face să înțeleagă importanța cunoașterii unei
limbi străine și să-i conștientizeze utilitatea.
Pentru aceasta e nevoie de multă răbdare și
de creativitate din partea profesorului.
    Utilizarea suportului literar creează un
echilibru perfect între cele trei obiective
fundamentale în predarea unei limbi străine:
formativ, cultural și lingvistic. [1]  

    În funcție de obiectivele propuse,
profesorul poate utiliza textul literar în orice
secvență a orei: la început, pentru a crea o
atmosferă agreabilă, ca element
declanșator, introducând o temă sau un
element de civilizație, ca punct de plecare a
unei secvențe didactice (act de limbaj,
prezentare, eseu, punct de plecare pentru o
dezbatere), ca reper pentru o structură deja
achiziționată: fonetic, lexical, morfo-
sintactic, sau ca suport pentru fixarea unei
structuri achiziționate (sistematizare).
    Cititul poate deveni o activitate plină de
amuzament, dar în același timp poate
reprezenta și cel mai important tip de
activitate comunicativă și cognitivă, prin
abordarea diverselor tehnici de lucru. 
    Însă cel mai important lucru ce trebuie
subliniat este faptul că o carte te trimite la
alte cărți și toate împreună formează
cultura unei țări. Din acest punct de vedere,
toate celelalte mijloace de răspândire a
cunoștințelor rămân subordonate cărții,
oricât de mult se vor înmulți și perfecționa
procedeele tehnice.
    În concluzie, introducerea textului literar
autentic în orele de predare a limbilor
străine reprezintă pentru profesor și pentru
elev în același timp o adevărată provocare,
dar totodată și o modalitate inedită de
predare / învățare a limbilor străine.

[1]file:///D:/My%20Documents/Downloads/Cha
p3_Mod%C3%A8les_didactiques_Cours.pdf
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    Sănătatea nu trebuie să devină importantă doar atunci când te îmbolnăvești, ci să fie o
constantă a vieții noastre. De cele mai multe ori sănătatea este rezultatul deciziei fiecărui om.
    La nivelul liceului s-a  investigat stilul de viață al elevilor prin aplicarea unui chestionar, din
care s-au desprins următoarele concluzii:

65% din respondenți au o 

Aproape jumătate din 

În ceea ce privește consumul mare 

Se constată că zahărul, ciocolata, 

Majoritatea celor intervievați nu 

alimentație sănătoasă,  consumă  fructe și
legume proaspete, însă  destul de mulți
(35%) recunosc, că, foarte rar consumă 
 aceste alimente.  Este important să
introducem în meniu cât mai multe legume
de diferite culori deoarece acestea nu au
calorii, dar, dau o senzație se sațietate
pentru că sunt bogate în vitamine și
minerale. Fructele sunt și ele bogate în
antioxidanți și nutrienți, însă unele conțin
multă glucoză și de aceea trebuie
consumate cu moderație.

persoanele intervievate (46%) nu practică
un stil de viață sănătos deoarece consumă
alimente grase în cantitate mare. Dietele
sănătoase trebuie să conțină acizi grași
Omega 3 care se găsesc în peștele gras
(păstrăv, somon), semințele de in, nuci,
fasole, soia.

de carne doar 36% răspund afirmativ, 64%
consumă cu moderație acest aliment, ceea
ce este un lucru bun.

prăjiturile și în general dulciurile concentrate
fac parte din dieta zilnică a peste jumătate
din respondenți (54%).

desfășoară activități stresante, ceea ce este
un lucru bun pentru sănătate. 

Un procent destul de ridicat, 47%, răspund 

61% din respondenți consumă alimente în 

10% din tinerii intervievați consumă 

37% din tinerii intervievați sunt sedentari. 

Suprasolicitarea, obsesia de slăbire și oricare
alte activități stresante sunt obiceiuri
nesănătoase care trebuie pe cât posibil
evitate. Poți să faci aproape orice dacă îl faci
cu moderație.

că nu se odihnesc suficient și se trezesc
obosiți. Este foarte important să te trezești
dimineața la aceeași oră și să mergi la culcare
atunci când ești obosit pentru a-i oferi
organismului timp suficient să se odihnească
prin somn sau relaxare. 

fața calculatorului/televizorului. Trebuie să
evităm consumul de alimente în timp ce facem
alte activități pentru a conștientiza ceea ce
mâncăm și cât mâncăm. Mâncatul încet și
conștient te ajută la pierderea în greutate,
reduce pofta de mâncare, previne diabetul,
scade tensiunea și nivelul colesterolului,
îmbunătățește aspectul fizic.

frecvent alcool și 39% din cei chestionați sunt
fumători. Consumul de alcool și de tutun de la
vârste fragede influențează negativ
dezvoltarea fizică și neuropsihică, diminuează
capacitatea de efort fizic și intelectual și ca
urmare aceste produse nu ar trebui
consumate. 

Practicarea oricărei activități fizice măcar de 2
ori pe săptămână, mersul pe jos sau cu
bicicleta este foarte sănătoasă.
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74% din respondenți sunt capabili sa
depășească problemele. Gândirea
pozitivă este cheia unei vieți mai
frumoase și echilibrate. Citirea unor cărți
pozitive, vizionare unor comedii sau
îndeplinirea unor sarcini pozitive duce la
creșterea imunității organismului.

31% afirmă că, consumă mâncare de 
tip fast-food. Mâncarea de tip fast-food este
una din mâncărurile care conțin cel mai
adesea o doză foarte mare  grăsimi saturate,
de glucide și de sare. Această mâncare
crește numărul cazurilor de obezitate, boli de
inimă, tensiune arterială crescută. 

Pe baza concluziilor desprinse in urma acestei investigații s-a realizat un pliant informativ,
intitulat „Mâncăm sănătos și creștem armonios”, care va fi distribuit elevilor. 
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Ikebana – simplitate în perfecțiune

    Ikebana – arta aranjării florilor în stil japo-
nez. Se mai numește și arta tablourilor vii.
    Scopul este atât de a aduce frumusețea
naturii în habitatul uman, cât și de a ilustra
ordinea cosmică prin dispunerea părților
plantei. 
    Plăcerea pentru aranjarea florilor caută să
exprime pacea sufletească, echilibrul din
natură și al naturii cu omul. Ikebana este o
modalitate de a ne regăsi liniștea în ritmul
tumultuos al vieții cotidiene. 
    Japonezii au un cult al admirării florilor.
La începutul primăverii organizează festiva-
lul admirării cireșilor și al caișilor înfloriți, iar
toamna, festivalul crizantemelor. 
                                 Pentru realizarea        
                              aranjamentelor Ikebana  
                              trebuie să se țină seama  
                              de următoarele reguli: 

- potrivit unei concepții estetice, aranjamen-
tele nu trebuie să copieze natura, ci să o co-
recteze. Sunt folosite tulpini, ramuri desfrun-
zite, crenguțe, muguri, frunze cu un contur
deosebit. Aranjamentul simplu este preferat
unui buchet bogat.
- asimetria este absolut necesară pentru ca
un aranjament Ikebana să fie atractiv.
Japonezii consideră mai interesant un copac
îndoit, răsucit, scorburos decât unul crescut
normal.  
- nu se pot folosi patru materiale diferite,
pentru că patru este numărul absolut neferi-
cit în Feng Shui.

- legătura dintre om și natură este redată
prin trei linii care simbolizează cerul, omul
și pământul. Cea mai importantă este
reprezentată de ramura cea mai înaltă,
care simbolizează cerul. A doua ca impor-
tanță este ramura mijlocie, care semnifică
omul. Ea trebuie așezată oblic în vas, iar
lungimea ei trebuie să acopere ¾ din pri-
ma ramură. A treia linie este și cea mai
scurtă și trebuie așezată în partea din față
a aranjamentului. Cele trei linii trebuie să
pornească din același loc. 
- simbolurile trecerii timpului au o mare im-
portanță în Ikebana. Ele diferă în funcție
de anotimp, precum și de perioadele vieții
omului. Trecutul este reprezentat de plan-
te înflorite și frunze uscate, prezentul, de
flori întredeschise și frunze verzi, iar viito-
rul este simbolizat de boboci de floare.
Bogăția aranjamentului variază și ea în
funcție de anotimp. Dacă primăvara și
vara aranjamentul este mai bogat, iarna el
va fi mai sărac și fără strălucire.
    Pentru aranjamente 
se pot folosi flori: trandafiri,
 iriși, crizanteme, floarea 
soarelui, lalele, ghiocei, crini, 
flori de pai, margarete, ger-
bera, orhidee, anthurium, 
frunze de ferigă și ramuri de stejar, alun,
salcie, liliac, croton, ficus, palmier etc. De
mare efect sunt ramurile înflorite de măr,
cireș, cais, sau alți pomi fructiferi. 
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    Asocierea culorilor trebuie să fie potrivită momentului.
    Roșul aduce pasiune, vitalitate și dragoste. El se va folosi
în cantități moderate, doar pentru nuanțare. Impactul său pu-
ternic va face ca restul florilor din aranjament să pară în plus.
    Culoarea galbenă reflectă optimismul, soarele, lumina. Este
o culoare a naturii și se va folosi în aranjamente viu colorate și
prietenești.
       Florile portocalii se vor introduce într-un buchet oferit
unei persoane dragi, deoarece dau senzația de căldură și inti-
mitate. Portocaliul poate anunța dragostea ascunsă pentru o
persoană dragă mult mai subtil și mai elegant decât roșul.
    Albastrul semnifică uneori suferința, alteori curățenia. Nu
se va folosi frecvent, ci doar în situații bine punctate: nașterea
unui băiețel sau exprimarea dorinței unei persoane de a primi
astfel de flori. Într-un ambient, albastrul predispune la medita-
ție si liniște.
    Florile violet pot defini cele mai elegante și luxoase buche-
te. Această culoare indică măreția, respectul purtat de persoa-
na care le oferă și sentimentele sincere și necondiționate ale
acesteia.
    Florile albe sunt potrivite în majoritatea buchetelor și aran-
jamentelor și rareori provoacă discordanță cromatică. Folosite
pur si simplu fără alte culori în jur, acestea denotă puritate și
nevinovăție.
    Verdele reprezintă baza buchetului floral. El denotă încre-
dere și calm.
    De asemenea, vasul constituie o parte importantă a aranja-
mentului și trebuie ales cu atenție, deoarece trebuie să fie în
concordanță cu tipul de flori ales. Un coșuleț împletit din nuiele
nu se va potrivi niciodată cu florile de crin sau de trandafir, așa
cum o vază alungită, elegantă, nu va da bine încărcată cu
zambile. În funcție de dimensiunea plantelor și a ramurilor
folosite, vasele pot fi înalte și subțiri, scurte, cu gura largă sau
îngustă, ori largi și joase, asemenea unui bazin. Ele pot fi din
sticlă, ceramică, metal, lemn sau piatră și pot avea diverse
culori. Pentru ca tulpinile să nu se răsfire trebuie să se fixeze
pe suporturi. 
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Ikebana – simplitate în perfecțiune
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Ikebana: aranjament floral 
din Japonia - Your-Best-
Home.net

135



 Profesor inginer Gabi Antoanela Grosu
Liceul Tehnologic ,,Haralamb Vasiliu”, Podu Iloaiei  

NOI - MENTORII

Fermele individuale aduc o contribuție valoroasă 
în schimbarea agriculturii convenționale

 

    Este o provocare să fii fermier, să-ți dorești
o viață naturală pentru familie și pentru cei
din jur, atâta vreme cât mare parte a oame-
nilor din agricultură și știință nu iau deloc în
considerare natura; trăim într-o eră modernă
în care și în agricultură și-a făcut loc mottoul
„Dezvoltă-te sau dă-te la o parte!”.
    În jurul nostru la momentul acesta există
foarte puțin loc pentru conceptul de „natural”.
O bună parte dintre problemele agriculturii
convenționale sunt cauzate de metodele
moderne, care presupun intensivizarea,
folosirea masivă a substanțelor chimice ca
îngrășăminte și biocide. Acestea duc la creș-
terea listei cu specii de animale tot mai sensi-
bilizate, în detrimentul raselor vechi autoh-
tone, care sunt semnificativ mai puternice și
mai rezistente.
    Graba în care trăim ne-a confiscat timpul
de gândire – nu mai putem discerne infor-
mațiile care ne oferă accesul la grija față de
mediul înconjurător. Oamenii au uitat să
trăiască în armonie cu natura, văd animalele
doar ca o sursă de carne, mai degrabă decât
creaturi vii. Una dintre ideile unui fermier care
tinde să schimbe ceva în agricultura conven-
țională este: „încearcă să te pui tu însuți în
locul vietății pe care o exploatezi și vei afla
foarte repede dacă mediul pe care îl asiguri
pentru ele este potrivit sau nu. Dacă le urmă-
rești cu atenție vei afla foarte repede dacă
sunt fericite. Dacă nu ți-ai dori să trăiești în
acel mediu, ca plantă sau ca animal, atunci
schimbă-le cât mai repede condițiile de trai!”
(Sepp Holzer).
    

    Animalele sunt întreținute în adăposturi
tot mai aglomerate, hrănirea lor este
automatizată și computerizată. Așa că se
pierde contactul direct cu acestea. Uităm că
doar de la un animal sănătos se pot obține
produse sănătoase. 
Tratarea mediului înconjurător și a anima-
lelor de fermă cu respect este singura cale
spre o agricultură sănătoasă care să ne
ofere o viață sănătoasă.
     În fermele mici și mijlocii încep să apară
schimbări, care aduc cu sine gestionarea
acestui aspect prin schimbarea adăpostu-
rilor convenționale cu un sistem de țarcuri.
În felul acesta, toate animalele sunt ținute în
aer liber tot timpul anului. Apoi, terenul unde
a fost țarcul este arat și folosit pentru culti-
varea cerealelor. Fermierii folosesc cu suc-
ces acest sistem mai ales pentru porci. În
anul viitor vor instala țarcurile tot pe acel loc
și fac o economie de hrană pentru că ani-
malele vor consuma resturile de la cerealele
și plantele care au fost cultivate acolo.
    Păsările au un rol foarte important în con-
trolarea numărului de insecte din jurul fer-
mei și în împrăștierea semințelor de plante.
Pentru a proteja găinile împotriva prădători-
lor, ei folosesc garduri vii din plante cu spini.
Cuștile sunt mobile și mutându-le, rareori
sunt atacate de alte animale. Pentru că ide-
ea unui iaz este demnă de luat în seamă,
au făcut insulițe artificiale pentru palmipede.
Acestea le vor folosi ca adăposturi, iar vulpi-
le nu vor avea curajul să le atace.
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în schimbarea agriculturii convenționale

 

   Cei care au văzut interiorul unei hale de
creștere intensivă a păsărilor, o baterie în
care sunt închise 10 capete pe metru pătrat
cred că vor aprecia diferența.
 Animalele trebuie să fie sănătoase pentru a
obține de la ele produse cu valoare nutritivă
crescută, altfel va fi doar o hrană lipsită de
principii nutritive.
    În fermele mici, care se îndreaptă tot mai
mult către natural, animalele sunt ținute afa-
ră, în grupuri familiale unde proporția de mas-
culi și femele este ajustată în mod corespun-
zător și se are mare grijă pentru a satisface
nevoia de spațiu specific fiecărei specii.
     Animalele crescute în sistem intensiv și-au
pierdut din caracteristicile lor datorită reprodu-
cerii selective. Aceste animale de înaltă per-
formanță nu mai sunt potrivite pentru a fi ținu-
te în condiții naturale.
    Din acest motiv micii fermieri se întorc spre
rasele vechi, cum ar fi porcul Mangalița sau
Duroc. Ei nu sunt foarte pretențioși și sunt
bine adaptați pentru a trăi liber.
    Știați că ei pot fi utili în gospodărie?

    Când caută mâncare, ei râmă și ară
straturile superioare ale solului, afânându-l.
Când se construiesc padocurile, trebuie să
te gândești cum pot ajuta porcii la ceea ce
se întâmplă în gospodărie.
    Dacă este un an ploios care stimulează
dezvoltarea unui număr mare de melci,
porcii contribuie la echilibrarea numărului
lor. Porcii trebuie obișnuiți cu melcii ca
sursă de hrană, iar pentru asta, se ames-
tecă melcii adunați de pe straturi, în rația
lor normală. Ei dobândesc repede gustul și
încep să-i caute ca să-i consume.    
    Hrănirea suplimentară este rareori
necesară în sistemul de creștere în pado-
curi, datorită vegetației suficiente pe tot
parcursul anului.
    Acestea sunt doar câteva idei bune de
pus în practică pentru tinerii fermieri care
vor încerca să înțeleagă cum funcționează
lucrurile în agricultura ecologică sustena-
bilă. Ca să înțelegi, trebuie să observi și să
interacționezi, pentru că fiecare fermier are
locul și particularitățile sale și pentru fieca-
re există soluții diferite.
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Povestea dureroasă pe care ți-o spui în mintea ta 
nu este adevărul întreg

    Ai și tu o poveste dureroasă pe care o rulezi
în mintea ta iar și iar?
    În fiecare zi te întorci în trecut și experimen-
tezi durerea, de parcă apeși un buton și se
declanșează un proces pe care nu îl mai poți
controla; din contră, te controlează el pe tine.
    Ori de câte ori ai ocazia, povestești altora
despre durerea ta, asculți cu interes durerile
altora și parcă te conectezi atunci și tu la trau-
ma ta, acumulată din trecut, și suferiți împreu-
nă povestind.
    Poate ai mers la terapii în programe în care
ți-ai spus iar și iar problemele, durerile și trau-
mele. Ți le-ai spus de o sută de ori și în practici
de iertare, de acceptare, cu care doar ți-ai ali-
nat durerea temporar, atât cât a durat practica.
    Poate ai ajuns în punctul în care deși poți
spune: „l-am iertat …”, „am acceptat …”, „am
depășit durerea din fosta relație”, în interiorul
tău încă simți resentimente, regrete, frustrări…
    Asta este oare adevărata vindecare și
transformare?
    Fiecare din noi are un fir de poveste, de
durere, pe care îl derulează, iar și iar, în minte.
Chiar dacă doare, unii atât de mult își apără
povestea, încât nu doresc să se trezească la
realitate și să vadă ce e dincolo.
    Pentru că atunci când îți spui povestea de
durere vrei de fapt să ți se dea dreptate că te
doare, vrei ca cineva să se alieze cu tine împo-
triva celui care te-a făcut să suferi într-un fel
sau altul.
     Poveștile sunt viețile noastre, experiențele
traumatizante. Trauma nu este evenimentul în
sine, ci percepția pe care ne-am transformat-o
despre ce s-a întâmplat, este povestea pe care 

ne-o spunem în mintea noastră despre ceea
ce a fost.   
    Însă povestea este doar jumătate din parte,
este o percepție care nu include întregul, iar
ca să poți să îți transformi viața este nevoie
să renunți la povestea pe care ți-ai spus-o și
să vezi și cealaltă parte a poveștii dureroase
– partea luminoasă. Durerea te împiedică să
vezi și cealaltă parte.
    Vindecarea înseamnă integrare, înseamnă
să mergi la rădăcină, dincolo de povestea pe
care ți-o spui. Înseamnă să mergi acolo unde
nu ai privit niciodată, să privești trauma foarte
îndeaproape și să o izolezi de poveste, ca
apoi, într-un final, să poți vedea că pe cât a
fost experiența ta de sumbră, de dureroasă și
de întunecată, pe atât a adus și partea lumi-
noasă, pe care vei fi dispus să o vezi doar
dacă ești dispus să transformi povestea pe
care ți-o spui în mintea ta.
    Este timpul să faci un salt spre transforma-
re ca să vezi întregul.
    Pe cât de dureroasă a fost experiența ta,
pe atât a fost și luminoasă și ți-a adus super-
puteri.
    Povestea pe care ți-o spui despre trecut îți
dictează prezentul și viitorul. Cât nu ești
dispus să ieși deasupra ei – rămâi acolo, în
trecut, în durere, în suferință, în stagnare.
    Până nu ești dispus să dai drumul durerii,
să dai drumul poveștii ca să ajungi la cealaltă
parte, vei rămâne în continuare în rană și în
traumă.
    Întrebarea este: Cine ești tu, dincolo de
povestea de durere pe care ți-o spui în
mintea ta?
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ABORDAREA CRITERIILOR
DE SELECȚIE A PERSONALULUI

    În orice instituție pot interveni la un moment dat
schimbări de personal. Dacă activitatea se extinde, 
va fi nevoie de un număr suplimentar de angajați. De
asemenea, unii angajați părăsesc unitatea angaja-
toare din diferite motive: promovare, transfer, pensio-
nare sau concediere. Toate aceste mutații creează
posturi vacante. Compartimentului de personal îi re-
vine responsabilitatea de a planifica resursele umane
necesare instituției și, în funcție de aceasta, de a
întocmi planuri concrete de recrutare și selecție.
    Procesul de selecție a personalului trebuie privit ca
o activitate de armonizare, de adecvare între cerin-
țele unei funcții și capacitățile fizice și psiho-intelectu-
ale ale candidatului selecționat. Angajații incapabili de
a realiza cantitatea și calitatea muncii așteptate pre-
supun consumuri mari de bani, timp și imagine.
    Cu alte cuvinte, selecția personalului este acea
activitate a managementului resurselor umane care
constă în alegerea, potrivit anumitor criterii, a celui mai
competitiv sau potrivit candidat pentru ocuparea unui
anumit post.
    Criteriile de selecție se stabilesc pe baza fișei pos-
tului, în funcție de cunoștințele necesare îndeplinirii
performante a sarcinilor specifice postului, în vederea
alegerii celui mai bun potențial ocupant al postului. 
    Simplu până aici, nu-i așa?
    Criteriile pentru aprecierea metodelor de selecție
sunt costul, timpul, nevoia de aptitudini deosebite,
precum și așteptările candidaților. Cu cât procesul de
selecție este mai complex, cu atât costul va fi mai
mare. Procesul recrutării și selecției poate lua destul
de mult timp. Această perioadă poate fi cuprinsă în-
tre câteva săptămâni și câteva luni. Prioritatea constă
în faptul de a selecționa persoana potrivită și nu doar
de a ocupa postul. Greșelile în selecție pot fi costisi-

toare și pot afecta organizația pe termen lung. Multe
posturi au cerințe deosebite pentru aptitudini și cali-
tăți. Aici sunt incluse condiția fizică, carnet de condu-
cere categoria B, aptitudini și competențe IT etc.
Candidații vor avea așteptări din partea angajato-
rului, în aceeași măsură în care angajatorul are
așteptări din partea angajaților.
    În majoritatea cazurilor, cele mai importante criterii
de angajare, luate în considerare atunci când se
caută un nou angajat, sunt educația și experiența
de muncă. Educația nu este prețuită pentru bucata
de hârtie în sine (diploma), așa cum cred mulți oa-
meni, dar asta îi dă de înțeles angajatorului că acel
candidat a dobândit cunoștințe și s-a dezvoltat în
domeniul ales. La selectarea candidaturilor, se ia în
considerare totul: educația de bază, cursurile supli-
mentare, proiectele personale, participarea la sim-
pozioane. În situația în care doi solicitanți au ace-
leași studii, locul de muncă poate fi obținut de către
cel care, în CV-ul său, a demonstrat capacitatea de
a se educa în mod constant și de a se dezvolta
profesional.
    Astăzi, se acordă o atenție deosebită atragerii
persoanelor competente, care îndeplinesc cel mai
bine cerințele postului și posedă pe deplin cunoș-
tințele și aptitudinile profesionale necesare. 
    Recrutarea este unul dintre cele mai problematice
și, în același timp, unul dintre cele mai necesare pro-
cese din viața oricărei instituții. O sarcină importantă
este optimizarea acestui proces, pentru a-l face cât
mai eficient. Nu este ușor să găsești oameni care își
cunosc bine meseria, dar se potrivesc și spiritului
organizațional. 
    Selecția personalului competent este cea mai
dificilă sarcină pentru fiecare angajator.

„Plăcerea muncii aduce perfecțiunea acesteia.” (Aristotel)
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    Biblia de la Bucureşti, cunoscută şi sub nume-
le de Biblia lui Şerban Cantacuzino, este prima
traducere integrală a Bibliei în limba română.
Tipărirea a început la 5 nov. 1687, în timpul dom-
nitorului Şerban Cantacuzino şi s-a încheiat la 10
nov. 1688, la începutul domniei lui Constantin
Brâncoveanu. Are o mare importanță în dezvolta-
rea limbii literare române şi fixează definitiv dru-
mul pe care avea să-l urmeze limba scrisă biseri-
cească. Românii au fost primii din sud-estul
Europei care au făcut din limba de cult limba
poporului. 
    Primele încercări de traducere a Bibliei în
limba română s-au făcut în a doua jumătate a
secolului al XV-lea în Maramureş, când s-au
tradus Evanghelia, Faptele apostolilor cu Episto-
lele lor şi Psaltirea. O parte din acestea au ajuns
la noi prin copiile făcute în a doua jumătate a
secolului al XVI-lea: Codicele Voroneţean (care
cuprinde doar Faptele apostolilor) şi Psaltirea.
Textele traduse în Maramureş au fost tipărite de
diaconul târgoviştean Coresi în 1560, 1563 și
1570, la Brașov. Acesta a revizuit limba, înlocu-
ind particularitățile dialectale maramureșene cu
graiul vorbit în Muntenia și în sud-estul Transil-
vaniei. În 1648, la Bălgrad (Ardeal), mitropolitul
Simion Ștefan a tipărit Noul Testament (în care a
încercat să alcătuiască o limbă literară comună
întregului neam românesc), iar în 1652 Psaltirea,
despre care spune că ar fi fost tradusă din origi-
nalul ebraic („apa totu-i mai curată și mai limpede
în izvor decât în pâraie”). 
     Între toate aceste traduceri și Biblia lui Șerban
se știe despre o traducere integrală a Bibliei făcu-
tă de Nicolae Milescu, însă manuscrisul s-a pier-
dut. Existența acestei traduceri înaintea apariției
Bibliei de la București a provocat unele neclarități
privind traducerea celei din urmă. Pe baza diver-
selor surse, unii istorici literari (B. P. Hasdeu) au
susținut că Biblia tipărită în 1688 ar reprezenta 

traducerea făcută de Nicolae Milescu, al cărei
manuscris ar fi intrat în mâna prietenului său,
Șerban Cantacuzino, care odată ajuns domn
a ordonat revizuirea și tipărirea ei. 
     Ținând seama de alte mărturii, Nicolae
Iorga susține că traducătorii Bibliei de la
București sunt frații Radu și Șerban Grecea-
nu. Părerea sa este admisă de toți istoricii
literari ai vremii. Însă, în 1915, Ion Bianu a
achiziționat pentru Biblioteca Academiei Ro-
mâne un manuscris în care este menționat
faptul că Nicolae Milescu a tradus Biblia și din
care reiese că această traducere era cunos-
cută în Muntenia. Această descoperire l-a
determinat pe Nicolae Iorga să renunțe la
părerea sa inițială și să revină la cea a lui
Hasdeu, că Milescu este traducătorul Bibliei
de la București. În 1935, Constantin Solomon
a publicat o lucrare în care strânsese toate
dovezile care demonstrează că Biblia lui
Șerban a fost tradusă de frații Greceanu. 
      Nicolae Cartojan consideră că pentru a se
lămuri această controversă trebuie să se
pornească de la prefața Bibliei, în care „Ioan
Șărban Cantacuzino Basarabă voevod, den
mila lui Dumnezău Domnu și biruitoru a toa-
tă Ungrovlahia” se adresează celor „ce să
află locuitori supt stăpânirea noastră, Prea
Sfințitului mitropolit chir Theodosie, iubitor de
Dumnezău episcopi, prea cuvioșilor egumeni,
smeriților preoți, blagorodnicilor boiari și
tuturor celorlalți pravoslavnicilor creștini”. Un
fragment din prefață în care se face referire la
traducători este următorul: „Și aciasta am fă-
cut la tălmăcirea acestii sfinte scripturi, fă-
când multă nevoință și destulă cheltuială.
Despre o parte puind dascăli știuți foarte den
limba elinească, pe prea înțeleptul cel dintru
dascăli ales și arhiereu Ghermanonissis, (...)
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luând lumină şi dentr-alte izvoade vechi şi alăturân-
du-le cu cel elinesc al celor 70 de dascăli, cu vre-
rea lui Dumnezău o au săvârşit precum să vede.”
    Arhiereul Ghermanonissis era mitropolitul Gher-
manos de Nissis, fost director al Academiei gre-
ceşti din Constantinopol, care ajuns în Ţara Româ-
nească a preluat conducerea Academiei din Bucu-
reşti înfiinţată de Şerban Cantacuzino. Românii
despre care se spune că ar fi contribuit la traduce-
rea Bibliei lui Şerban sunt menţionaţi în epilog:
„Tipăritu-s-au această sfântă carte în oraş în Bucu-
reşti, însă cu cheltuială Prea luminatului, Prea creş-
tinului şi Prea cuviosului Domnului şi Stăpânului
nostru Ioan Şerban C. Basarab Voevoda, biruito-
rului şi oblăduitorului a toată Ungrovlahia. Iară în
nevoinţa şi îndreptarea celor ce s-au întâmplat das-
căli şi mai mult desluşindu-se pre limba rumăneas-
că de cei mici şi plecaţi dentru slugile Mării Sale
Şărban biv. 2 Logofet i brat ego [şi fratele lui] Radul
Logofăt”. De aici reiese că traducătorii români ai
Bibliei de la Bucureşti sunt fraţii Şerban şi Radu
Greceanu, ambii logofeţi în cancelaria domnească. 
    În privinţa surselor utilizate în traducerea Bibliei
de la 1688, Ştefan Ciobanu şi Nicolae Cartojan ob-
servă că pentru Vechiul Testament un izvor sigur a
fost Palia de la Orăştie (fără a se putea determina
dacă a fost utilizată direct sau indirect printr-un in-
termediar), ale cărei pasaje corespund cuvânt cu
cuvânt cu textul Bibliei de la Bucureşti.
Un alt izvor ar fi Biblia lui Nicolae Milescu, însă nu
se ştie în ce măsură traducerea lui Milescu a fost
utilizată de fraţii Greceanu, deoarece manuscrisul
lui Nicolae Milescu s-a pierdut. Pentru Noul Testa-
ment traducătorii s-au folosit de textul Evanghelia-
rului şi al Apostolilor (tipărite la începutul domniei lui
Şerban Cantacuzino), dar şi de Noul Testament al
lui Simion Ştefan şi de tipăriturile lui Coresi. Toate
aceste surse au fost confruntate cu Septuaginta,
izvorul grecesc.
    Nicolae Cartojan susţine că utilizarea izvoarelor
anterioare nu scade cu nimic din valoarea şi semni-
ficaţia Bibliei de la Bucureşti pentru cultura noastră. 

Reprezintă sinteza tuturor eforturilor îndeplinite
de cărturarii români timp de trei secole în toate
Ţările Române pentru a traduce Sfânta Scrip-
tură. Exemplare ale Bibliei de la Bucureşti au
circulat şi în afara graniţelor. De exemplu, un
exemplar a fost înmânat fostului mitropolit Do-
softei al Moldovei, care se afla în exil în Polo-
nia. Un alt exemplar, care a aparţinut Papei
Benedict al XIV-lea, se află astăzi în Biblioteca
Universităţii din Bologna. În ţară mai există
doar câteva exemplare, unul dintre ele aflându-
se la Arhivele Naţionale din Brăila. Cartea are
anexată şi o erată, prima consemnată în istoria
tiparului românesc. Tehnica redacţională şi
tipografică a Bibliei este remarcabilă pentru
acea perioadă: a fost publicată în format mare,
„in folio”, cu textul pe două coloane, cu litere
mici chirilice, cu cerneală de două culori: negru
şi roşu. Are 938 de pagini din hârtie densă.
Titlul este bogat, încadrat în chenar floral şi
arată că s-a tradus „dupre limba elinească spre
înţelegerea limbii româneşti”. Pe versoul foii de
titlu se află stema ţării într-un mare medalion
oval. 
    Alexandru D. Xenopol spunea despre Biblia
de la Bucureşti că este „cel mai însemnat
monument al literaturii religioase la români, atât
prin întinderea, cât şi prin limba ei cea minu-
nată”. G. Călinescu afirma că „Biblia româ-
nească (1688) reprezintă pentru poporul român
ceea ce a reprezentat Biblia lui Luther pentru
germani”, iar Nicolae Iorga o consideră „cel
dintâi document sigur de limbă literară stabilită
pe înţelesul tuturor românilor”.

 Bibliografie:
Cartojan, Nicolae, Istoria literaturii române ve-
chi, Ed. Minerva, Bucureşti, 1980, p.391-399;
http://enciclopediaromaniei.ro/;
http://www.crestinortodox.ro/editoriale/biblia-la-
bucuresti-1688-70436.html.
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De ce „Hoinari în lumea cărților”
în  declarații de iubire!

    Când „Cercul Hoinarilor în lumea cărților”
și-a început activitatea în urmă cu 12 ani, nu
mă gândeam la amploarea acțiunilor care
urma să aibă loc într-un număr mare de
școli din orașul nostru. Nu mă gândeam la
faptul că acest cerc se va transforma într-un
atelier de lectură în care profesionalismul
bibliotecarilor, implicarea profesorilor de
română și pasiunea pentru lectură a copiilor
de gimnaziu și de liceu vor crea un mediu
propice pentru inteligență, creativitate, spirit
ludic, bună-dispoziție și pentru o vie dorință
de cunoaștere... Însă toate aceste lucruri 
s-au întâmplat, toate aceste atribute ale
spiritului adolescenței, flămând de relații și
de discuții pe marginea unei cărți bune, s-au
manifestat și iată că m-am trezit, în primă-
vara lui 2022, pe punctul de a recapitula, în
cinci motive, de ce merită să fii parte a
Cercului „Hoinari în lumea cărților ”!
1.     Cercul „Hoinarilor” propune o formulă
inedită de lucru pe marginea unei cărți/a
unor cărți, în care bibliotecari, profesori și
elevi (de gimnaziu și de liceu) depășesc
granițele statutului profesoral ori limitele
discipolatului și discută „prietenește” despre
tema pusă în discuție. Experiența de lectură
și perspectiva asupra cărților a fost diferită,
dar am iubit prospețimea perspectivei adulți-
lor, care se puneau în pielea cititorilor-elevi,
și maturitatea elevilor, care judecau cartea
prin prisma ochilor unui adult!
2.     La activitățile „Hoinarilor” au participat
elevi care au prins „rădăcini” în acest parte-
neriat al iubitorilor de lectură, dar și nou
veniți, care au trăit bucuria de a fi printre cei
aleși să discute un roman, o nuvelă sau un
alt text de interes la momentul respectiv.

3.      Activitățile propuse de „hoinari” au do-
vedit o diversitate și o creativitate uriașă. Cu
fiecare participare, la unul sau altul dintre
evenimente, colegii-gazdă au pregătit dezba-
teri, materiale informative, jocuri de rol, con-
cursuri, piese de teatru, desene tematice,
lecturi și scrieri creative, evaluări ale cărților
și ale ecranizărilor, abordări interdisciplinare
etc.
4.     Metoda preferată de lucru a fost în echi-
pă. Profesorii și bibliotecarii au lucrat alături
de elevi și fiecare participant a plecat îmbo-
gățit, nu doar cu o experiență de lectură
inedită, ci și cu prietenii care au rezistat în
timp; acest lucru s-a întâmplat pentru că
pasiunea pentru frumos, pentru o carte bună
și pentru o discuție de calitate au constituit
premisele cele mai bune ale unei relații de
suflet! 
5.     Transferul cazurilor de bună practică în
școli, respectiv transferul de expertiză
dinspre activitățile Cercului Hoinarilor spre
ceea ce se întâmplă la clase sau în cadrul
activităților propuse de bibliotecari constituie
un alt motiv de mulțumire și de apreciere
pentru tot ceea ce înseamnă în viața școlilor
ieșene activitatea cercului „Hoinari în lumea
cărților”.
    La final, îl voi parafraza pe Gabriel Liicea-
nu și vă voi spune că în Cercul Hoinarilor am
trecut peste sfiala cărților și, „ca într-o
medievală iubire”, ne-am dus noi către ele,
ca să le ajutăm „să înceapă să fie......”
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20 mars, Journée Internationale de la Francophonie
  20 martie, Ziua internationala a Francofoniei

 

    Cuvântul „Francophonie" a fost conceput de către geograful Onesime RECLUS (1837-
1916), care s-a gândit să clasifice locuitorii Terrei în funcție de limba pe care o vorbeau în
cadrul familiei sau a relațiilor lor sociale. Acest lucru l-a determinat să creeze termenul de
FRANCOFONIE („Francophonie"), desemnând astfel ansamblul populațiilor ce se exprimă
în limba franceză. Deci, Francofonia cuprindea atât o dimensiune lingvistică, dar și
geografică, desemnând ansamblul teritoriilor unde se vorbea franceza. La aceasta se
adaugă simbolul limbii, în calitate de port-drapel al idealurilor Revoluției franceze, ferment
mistic al libertății, fraternității, solidarității umane și al schimburilor culturale. Consacrarea
dimensiunii instituționale a Francofoniei va fi marcată de către Prima Conferință a Șefilor de
Stat și de Guvern a țărilor având în comun folosirea limbii franceze, eveniment petrecut la
Versailles, în 1986.  
    Ziua de 20 martie este Ziua Internaţionalǎ a Francofoniei şi meritǎ sǎ ne amintim, cu
aceastǎ ocazie, cât de mult ne-au influenţat, pe noi, românii, Franţa şi cultura francezǎ. A
existat o lungǎ perioadă în istoria Europei când Franţa a fost „laboratorul" ei de idei. Limba
franceză era limba diplomaţiei şi a claselor cultivate şi se impusese în secolul al XVII-lea ca
singura limbǎ naturalǎ a circulaţiei ideilor în Europa, preluând o misiune pe care o avusese
timp de o mie de ani limba latină.
    Parisul i-a făcut să viseze pe milioane de studenţi, de artişti, de oameni cu gust, de
călători şi de iubitori ai frumosului. Franţa a jucat un rol de „inspiratoare" a umanităţii, a
inventat un stil de viaţă, a ştiut să atragă pe teritoriul ei şi mai ales la Paris energiile
creatoare ale Europei, dar şi ale lumii. După primul rǎzboi mondial, unii scriitori americani
veneau la Paris nu numai pentru a scăpa de un anume „provincialism" pe care îl resimţeau
în ţara lor, dar şi pentru a-şi publica în Franţa pagini care le erau cenzurate la ei acasǎ.
    În anii 70 şi chiar 80, Franţa se infiltra cu ideile ei, cu parfumul ei, cu imaginile şi
sonorităţile ei, cu stilul ei de viaţǎ în sufletele tuturor celor cărora le plăcea să citească sau
să cumpere albume de artă.. Cine îi citea pe Sartre şi pe Simone de Beauvoir în anii 70
simţea totuşi cǎ trage în piept acel oxigen intelectual care lipsea în spaţiul cultural autohton.
    Întâlnirea cu Franţa este inevitabilă. Cultura franceză face parte din soclul cultural al
umanităţii. 
    În fiecare an, pe 20 martie, Organizația Internațională a Francofoniei (OIF) celebrează
Ziua Internațională a Francofoniei prin diverse evenimente. Statele francofone dedică lunii
martie diverse manifestări culturale, artistice și educaționale pentru o mai bună promovare
a limbii franceze, dar și în scopul cooperării și solidarității între state.
    Organizația cuprinde 84 de state (58 de state membre și 26 cu statut de observator),
distribuite pe cele cinci continente, iar limba franceză este vorbită de peste 220 de milioane
de persoane, fiind a doua limbă internațională după engleză.
    

Profesor, Mona-Laura Ploae 
Liceul Tehnologic „Petru Poni”, Iași
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limba franceză și diversitatea culturală și lingvistică;
pacea, democrația și drepturile omului;
educația, formarea și învățământul superior;
dezvoltarea durabilă și solidaritatea.

    Momentul cheie marcând intrarea României in structurile instituționale ale Francofoniei  
 l-a constituit cea de-a IV-a Conferință a Șefilor de Stat și de guvern a țărilor având în
comun folosirea limbii franceze - reuniunea la vârf de la Chaillot - care s-a desfășurat în
perioada 19-21 noiembrie 1991 la Paris, Conferința la care România a fost invitată oficial
cu statut de observator. La cea de-a VI-a Reuniune la vârf de la Cotonou - Benin (2-4
decembrie 1995), România a fost aleasă în rândul celor 18 membri ai Consiliului
Permanent al Francofoniei.  
    OIF își dirijează obiectivele politice și de cooperare multilaterală în parametrii a patru
domenii prioritare:

    În Uniunea Europeană, franceza este a doua limbă utilizată (19%), după engleză (41%),
înaintea germanei (10%) și a limbii spaniole (7%), conform datelor publicate pe
20mars.francophonie.org, site-ul dedicat Zilei Internaționale a Francofoniei.
    România a devenit membru cu drepturi depline a OIF în 1993; limba franceză este
vorbită de peste 25% dintre români și aproximativ 14 mii de profesori de limba franceză 
ajută la educarea copiilor în școli și grădinițe pentru promovarea culturii și civilizației
franceze. În România, Francofonia începe să devină treptat o mișcare culturală în
adevăratul înțeles al cuvântului, iar partea cea mai interesantă este că tot mai mulți elevi
regăsesc frumusețea limbii franceze, descoperă varietatea culturii și artelor spațiului
francofon.
    Elevii Liceului Tehnologic „Petru Poni” Iași marchează această zi prin activități
desfășurate în cadrul orelor de limbă franceză și nu numai. Sub îndrumarea doamnelor
profesoare Ploae Laura și Gheorghiță Gina, aceștia își consolidează cunoștințele de limbă
franceză prin dialog, conversație, referate, caligrame pe tema francofoniei, concursuri, dar
și prin realizarea unor proiecte sau lucrări artistice. 
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    Sfidând o iarnă aproape „narniană”, la Liceul
Economic „Virgil Madgearu”, Iaşi, a avut loc
întâlnirea participanţilor din cadrul Proiectului
judeţean „Hoinari în lumea cărţilor”.
    Ambientul s-a schimbat semnificativ la sosi-
rea invitaţilor (elevi și profesori) din mai multe
şcoli ieșene: Colegiul ,,Richard Wurmbrand”,
Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu”, Școala ,,Gh.
I. Brătianu”, Liceul Tehnologic ,,Petru Poni”,
Şcoala Gimnazială ,,D. A. Sturdza”, Şcoala
Gimnazială ,,Alexandru Cel Bun”, Şcoala Gim-
nazială ,,Ionel Teodoreanu”, Colegiul Tehnic
,,Gh. Asachi”, Şcoala Gimnazială nr. 10 și
Şcoala Gimnazială Grajduri. Elevii participanţi
la activitate, cu un bogat bagaj de imaginaţie şi
creativitate, au contribuit la realizarea unei
atmosfere cu parfum de primăvară, plină de
culoare şi bucurie.

    

Narnia este o lume fantastică, creată de C.S.
Lewis ca univers principal pentru seria sa de
șapte romane fantasy pentru copii, Cronicile
din Narnia. Lumea este numită astfel după țara
din Narnia, în care o mare parte din acțiunea
cărților are loc. În Narnia, unele animale pot
vorbi, fiarele mitologice abundă, iar magia este
un lucru des întâlnit. Seria urmărește povestea
în care oamenii, de obicei copiii, intră în lumea
din Narnia, plecând din lumea noastră, adică
de pe Pământ.

    Un total de 11 oameni din lumea noastră
au intrat în Narnia: 4 băieți, 2 bărbați, 4 fete
și o femeie. Cei patru copii Pevensie sunt
cei mai cunoscuți - Înaltul Rege Peter Mag-
nificul; Susan Pevensie - Regina Susan cea
Blândă; Edmund Pevensie - Regele Ed-
mund cel Drept și Lucy Pevensie - Regina
Lucy cea Curajoasă. Toți apar copii, în „Șifo-
nierul, leul și vrăjitoarea" și „Prințul Caspian"
și ca adulți în „Calul și Băiatul".
    Alții din lumea noastră îl includ pe Regele
Frank (care a fost birjar în Londra) și soția
sa, Regina Helen, care au fost primii regi ai
Narniei și ai căror descendenți au trăit în
Narnia multe generații. Ei, împreună cu
Unchiul Andrew Ketterley, Digory Kirke și
Polly Plummer apar în „Nepotul Magicianu-
lui". Eustace Scrubb, un văr al fraților Pe-
vensie, apare în „Voyage of the Dawn Tra-
der" și „Scaunul de argint". Toți în afara lui
Susan și a Unchiului Andrew apar în „Bătăli-
a supremă". Mai sunt în jur de 12 oameni
din lumea noastră (6 pirați și soțiile lor) care
repopulează tărâmul nelocuit din Telmar și
fondează rasa Telmarin. Cum Aslan spune
în „Prințul Caspian", au găsit accidental într-
o peșteră ,,una din prăpăstiile dintre lumea
asta și cealaltă" (între lumea noastră și Nar-
nia) și apoi adaugă „Erau multe prăpăstii
între lumi altădată, dar s-au rărit. Asta e una
din ultimele, nu spun ultima"). Deci foarte
posibil ca și alții să fi venit în Narnia din lu-
mea noastră, dar Lewis nu a scris despre ei.
Deși nu este om, Strawberry, calul birjarului,
a intrat și el în Narnia din lumea noastră și a
fost ales să fie un animal vorbitor și să fie
transformat în calul înaripat Fledge.
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profesor Alexandrina Coţovanu 
Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu“ Iaşi

    Participanții s-au implicat activ în activi-
tățile propuse: joc de rol, discuții frontale și
lucru pe echipe, primind diplome și felicitări
din partea doamnei profesor Alexandrina
Coțovanu, coordonatorul manifestării.
     Ideea proiectului a pornit de la consta-
tarea că activităţile specifice unui cerc de
lectură ar fi o bună metodă de a cultiva în
rândul tinerilor elevi plăcerea de a citi, de a
descoperi cartea şi biblioteca. Obiectivele
proiectului vizează, printre altele, extinde-
rea activităţilor extraşcolare, extracurricu-
lare, stimularea gândirii autonome reflexive
şi critice, dezvoltarea competenţelor de
comunicare şi socializare ale elevilor.

Și nu uitați: în Narnia totul este posibil, copii!
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Profesor Alma Brumă  
Liceul Tehnologic de Transporturi și Construcții, Iași

O poveste de Paşte, scrisă de Tudor Arghezi,
descoperită în paginile unei reviste vechi

    Tudor Arghezi, scriitor, poet, nuvelist, eseist, romancier, povestitor şi gazetar a lăsat o
moştenire culturală imensă României. O parte din textele sale se află încă în paginile vechi
ale gazetelor în care a publicat. 
    În paginile prăfuite ale celebrei reviste interbelice clujene „Realitatea Ilustrată", în numă-
rul din 17 aprilie 1930, se regăseşte o poveste scrisă de Tudor Arghezi cu prilejul sărbăto-
rilor de Paşti.
    Intitulată „O poveste cu şapte ouă”, naraţiunea îl are ca personaj principal pe un pitic ale
cărui vise se împlinesc la bătrâneţe. Este o poveste frumoasă, plină de speranţă, pe care
vă invităm să o citiţi mai jos:

    „Murindu-i găina şi lăsându-i şapte ouă orfane, Piticul din Muntele Pietricica, un gospo-
dar bătrân, cu pletele şi barba albe, a ieşit din scorbura tufanului, unde se afla intrarea
odăilor lui de sub pământ, şi plimbându-se cu mâinile la spate, însoţit de cărăbuşul lui cu
coarne, s-a gândit ce să facă el cu ouăle din cuibar.
    Papagalul i-a spus: dă-le drumul de vale şi lasă-le să umble până ce vor da oamenii de
ele. Piticul a răspuns Tci! plescăind cu limba; adică: nici vorbă! Gaiţa i-a spus: dă cu ele
după veveriţă şi vezi ce se întâmplă. Iepurele i-a spus: n-am auzit niciodată de aşa ceva,
adică de ouă; şi s-a strâmbat de râs când i-a povestit Piticul cum se fac ouăle de găină. A
vorbit cu toate dobitoacele mai mici şi mai mari care au trecut pe la el şi sfatul niciuneia din
ele nu i s-a potrivit.
-   Am să fac altceva, îşi zise Piticul: o să le clocesc eu.
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Profesor Alma Brumă  
Liceul Tehnologic de Transporturi și Construcții, Iași

O poveste de Paşte, scrisă de Tudor Arghezi,
descoperită în paginile unei reviste vechi

    Piticul din Muntele Pietricica a fost cel dintâi din neamul lui care s-a gândit să clocească.
La vârsta lui, nici nu e de mirare, căci după hrisoave şi însemnări găsite pe la biserici, el
avea 872 de ani, fără să fi suferit înţepenirea unei încheieturi şi hrănindu-se numai cu cât
rădea cu linguriţa din pojghia lunii de pe frunze şi zmântânind noaptea izvoarele de argintiul
ei, Piticul putea să mai trăiască încă pe atâta şi poate că va trăi, căci trăieşte şi azi. L-am
văzut eu. 
    Aşa că Piticul s-a pus pe clocit într-o Marţi, cu băgare de seamă, ca să nu spargă ouăle
şi să se umple de gălbenuş pe dulama lui de catifea, Piticul fiind îmbrăcat numai în straie
scumpe, ca Vlădicii şi ca judecătorii, şi curat ca o porumbiţă.
    După zece zile, s-a cojit un ou şi a ieşit dintr-însul un inel cu trei mărgăritare şi cu o boa-
bă de safir între ele. Piticul s-a mirat şi l-a pus deoparte.
    Al doilea ou fusese mai năzdrăvan, căci din el a ieşit o vioară fără arcuş care cânta sin-
gură şi schimba cântecele îndată ce o întorceai cu strunele în jos. Piticul puse vioara într-
un cui şi o lăsă să cânte, clocind înainte. Auzind-o, i se făcea Piticului în spate o dată cald
şi o dată rece, atât era de mişcat şi de uns pe inimă la graiul ei, jumătate murmur de vânt în
frunze şi jumătate fugă de apă prin bice înmugurite de sălcii scoborâte în pârâu. Coaja ou-
lui ăstuia, din care venise unealta de cântat, era pe dinăuntru ca scoica de mare, cu lumini
oglindite trandafiriu, în pătura ei sticlitoare din miezuri.
    Un ou bătea ca o inimă fugărită şi a ieşit din el un ceasornic. Cum s-a făcut nu ştiu, de-
geaba mă întrebaţi; atâta pot să spui, că a fost ceas adevărat cu două capace şi şapte rubi-
ne. Piticul l-a dus şi l-a atârnat lângă vioară, repede, ca să nu i se răcească ouăle celelalte.
    Dintr-al patrulea ou a venit un geam argintat, o perie şi un pieptene, la care s-a adăugat
un borcan cu pomadă de mustăţi.
  - Doamne!, zise Piticul, unindu-şi mâinile pe când şedea pe ouă, tu ai ghicit tot ce-mi lip-
sea, căci de 328 de ani mi-e barba năclăită şi nu mi-am mai răsucit mustăţile, ca un flăcău.
Dar ai uitat să-mi trimiţi şi un săpun.
    Săpunul se găsea într-al cincilea ou. Într-adevăr, din acest ou ieşiră 12 săpunuri cu 12
miroase deosebite, căpşuni, ismă creaţă, levănţică şi câte altele. Piticul unchiaş a dat fuga
la dulapul cu rufărie şi a vârât săpunurile printre stive, ca să îmbete cearceafurile şi cămă-
şile de mirodenii.
    Al şaselea ou era încăpător cât o ladă mare. Din el au ieşit pahare de cristal, farfurii de
porcelan, ceşti, borcane, din cele mai catifelate şi mai sonore materiale. Casa Piticului se
umplu ca înaintea unui ospăţ de toate sculele unei gospodării îmbelşugate. Din al şaselea
ou se mai ivi un stol de vise, toate frumoase pe care nu le-aş putea număra, încăperile
Piticului singuratec mişcându-se pe neaşteptate ca un cer de nori luminoşi.
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Profesor Alma Brumă  
Liceul Tehnologic de Transporturi și Construcții, Iași

O poveste de Paşte, scrisă de Tudor Arghezi,
descoperită în paginile unei reviste vechi

    Toate visările, dorinţele şi închipuirile Piticului se făcuseră lucruri şi, încăpute într-un
singur ou de găină, luau acum fiinţă, ca şi cum fuseseră de totdeauna. Însă fiinţa lor, mai
adevărată ca în vis, era mai puţin adevărată ca în fiinţă. Trupurile erau străvezii şi această
lume, suferind de plămada închipuirii, se îmbulzea ca un fum licărit dedesuptul unui părete
de sticlă şi, atingându-le unchiaşul, mâna lui trecea prin ele ca printr-un văzduh cu ceața
colindătoare. Iată un cal alb, pe care Piticul îl dorise acum vreo 400 de ani, pe când era mai
puţin cocoşat, neavând 430 împliniţi. El se arătă ca un abur, plutind ca o scamă mare în aer
şi potcoavele lui licăritoare aveau ceva din luciul nălucitor al marginilor lunii. Schivnic şi
neîmperechiat, Piticul visase odată să se însoare cu o fată frumoasă şi acum toate fetele
frumoase, dorite de evlavia lui trecută, veneau în hore uşoare în casa lui din pământ şi
treceau prin faţa fostei lui tinereţi, rămasă tot atât de tânără, ca în ceasul când se arătau
prin păşunele Muntelui Pietricica şi ziceau „bună dimineaţa” într-o limbă mai veche de cât
se vorbeşte azi.
   - Dacă mă însuram cu toate şi trăiam tot până acum, ţara asta ar fi roit de pitici mici şi
piticii din basme ar fi trăit aevea, la Sinaia, la Buşteni, la Poiana Ţapului şi la Predeal, cu
piticuțele lor, în vile de melci cu pridvoarele de scrumiere - îşi zicea Piticul.
    Al şaptelea ou sta neclocit şi nu ieşea din el nimic... De bună seamă, dacă era de lemn.
Mâncase găina în ziua când l-a ouat prea multe surcele? Nu se ştie. Dar tot o să slujească
şi el la ceva. 
    Piticul şi-a pus de gând să-l roşească de Paşti cu băcan şi să se ducă în satele dintre
munţi cu el, să păcălească jucătorii şi nuntaşii".

Sărbători 
luminoase!
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Tipuri de sinonime
    Atât semantica tradiţională, cât şi cea
modernă au încercat, utilizând diferite metode,
să dea acestui fenomen o definiţie
satisfăcătoare. Totuşi, unii îl înţeleg ca pe o
vecinătate între două cuvinte, ca o identitate
sau doar ca o asemănare. În consecinţă, tipurile
de sinonime diferă de la un autor la altul.
    În funcţie de criteriile avute în vedere,
cercetătorii români V. Şerban şi I. Evseev  fac
distincţia între sinonime absolute (cele care
coincid ca sens) şi sinonime relative (care diferă
prin nuanţe semantice şi prin valori stilistice. 
    Angela Bidu – Vrănceanu şi Narcisa Forăscu,
definind sinonimia, stabilesc chiar din definiţie
existenţa a două feluri de sinonime:
a) sinonimia în sens restrâns, ce presupune
obligatoriu identitate de sens, de comportament
contextual şi de variantă funcţională a două sau
a mai multor cuvinte.
 b) sinonimia în sens larg, ce înseamnă că două
unitaţi se pot afla în relaţie de sinonimie dacă
desemnează în mod global acelaşi obiect, în
situaţii în care distribuţia dialectală şi cea
stilistico-funcţională sau diferenţele de utilizare
contextuală sunt neglijate (conştient sau nu). 
În cea de a doua situaţie, se poate admite că
sinonimele sunt aproximativ echivalente.
    Autorii manualelor nu au ajuns la un consens
privind  opţiunea pentru aceleaşi tipuri de
clasificare a sinonimelor. 
    Alexandru Crişan, Sofia Dobra, Florentina
Sămihaian în manualul de clasa a VII-a
identifică mai multe tipuri de sinonime:  
a) perfecte (când sensurile sunt identice). 
Ex: kaliu-potasiu, niciodată-nicicând; 
b) aproximative (când se sugerează obiectul
denumit, apărând echivalenţe neaşteptate:
luna-„regina nopţii moartă’’ M.Eminescu). 

    Autorii altui manual alternativ  identifică
trei tipuri de sinonime: 
- totale (sunt identice ca sensuri: aramă-
cupru, varză-curechi;
- parţiale (asemănătoare ca sensuri: a
vorbi-a zice-a spune);
- aproximative (corespund unor construcţii
figurate: ,,cuibar rotind de ape”-vârtej de
ape’).
    Ambiguitatea care învăluie clasificarea
sinonimelor se regăseşte şi în culegerile de
exerciţii destinate uzului elevilor. În afară
de amestecul criteriilor, aceste distincţii
neglijează, în egală măsură, raportul dintre
sinonimia în sistem şi cea realizată concret
în actualizare. Se observă că, deşi
terminologia este aproape aceeaşi,
diferenţa constă în criteriile care stau la
baza distincţiilor. Aceste criterii trebuie să
fie unitare, acceptate de toţi autorii
manualelor şcolare, pentru ca elevul să
stabilească cu uşurinţă şi exactitate tipurile
de sinonime.
    O chestiune de maximă importanţă în
studiul sinonimiei vizează faptul că, deşi
sinonimia se referă la capacitatea
cuvintelor de a denumi aceeaşi realitate,
de a avea acelaşi referent, nu se poate
vorbi de sinonimie totală, perfectă sau
absolută. În cazul cuvintelor polisemantice,
sinonimia se stabileşte doar la nivelul unuia
dintre sensuri, fiind posibil ca fiecare sens
al unui polisemantem să formeze câte o
serie sinonimică. 
    Identitatea de sens a unor cuvintele nu
este suficientă pentru ca ele să poată fi
substituite în toate contextele (ex: a muri, a
deceda, a sucomba). Chiar dacă termenii
aparţin aceluiaşi stil, se pot găsi diferenţe 
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în ceea ce priveşte preferinţa pentru
utilizarea lor (ex: roşii, tomate). Teoretic, un
cuvânt are un număr de sinonime care nu
coincide cu posibilitatea reală de utilizare a
acestora în limbă (ex: trandafir, roza, rujă).
Roza e poetic, iar ruja este regionalism,
ceea ce limitează posibilitatea de a fi
folosite în vorbirea cotidiană. Important
este ca elevul să găsească cuvântul cel
mai potrivit pentru exprimarea unei idei. 
    Legătura vorbitorului cu realitatea
înconjurătoare se realizează prin
intermediul cuvintelor, ceea ce înseamnă
că o reflectare adecvată a realităţii
presupune utilizarea unor cuvinte adecvate. 
    Sinonimia perfectă este cea mai puţin
interesantă, atât în ceea ce priveşte
cercetarea ei, cât şi pentru vorbitorii unei
limbi. 
    Posibilitatea de selecţie între mai mulţi
termeni, preferinţa pentru un termen sau
altul prin eliminarea unor caracteristici
reprezintă cel mai interesant aspect al
sinonimiei. De aici rezultă importanţa
cunoaşterii înţelesurilor cuvintelor şi a
folosirii lor corecte. 
    O exprimare variată şi nuanţată este
condiţionată de existenţa unei mari bogăţii
sinonimice.
Efecte stilistice ale sinonimiei
    Studiul textelor concrete oferă observaţii
interesante în ceea ce priveşte actualizarea
raportului de sinonimie şi eventualele
efecte stilistice obţinute prin modificarea
relaţiilor dintre sinonime. Într-o situație
concretă, valoarea unui termen se
precizează, se conturează prin raportarea
la ceilalţi termeni ai enunţului.   

    Angela Bidu Vrânceanu şi Narcisa
Forascu explică efectele stilistice ale
sinonimiei şi funcţia lor în comunicare.
    O primă funcţie este cea de
diversificare a vorbirii. Un vorbitor
interesat de modul în care se exprimă
încearcă să evite repetarea supărătoare a
unui cuvânt în aceeaşi frază sau la mică
distanţă, de exemplu: Cine obiectează [...]
aduce drept evidenţă faptul că numărul de
legi creşte, că numărul de obligaţii şi deci
de constrângeri pentru individ sporeşte şi
el. (Mircea Maliţa). Cuvintele sinonime,
echivalente semantic, se pot diferenţia la
nivelul actualizării, cum ar fi a insista şi a
stărui într-un enunţ ca Are o privire care
insistă fără să stăruie. Insistă prin
intensitate. Cei doi termeni în contextul dat
se diferenţiază prin opoziţie şi prin
explicarea ce urmează. 
    Uneori, precizarea sensului unui cuvânt
se realizează prin utilizarea în context a
unor cvasisinonime, care subliniază
trăsături dominante: Acesta era un râs
amabil, curtenitor. (Nicolae Breban). 
    Funcţia de subliniere a unei idei se
obţine prin reluarea acesteia utilizând
sinonime juxtapuse, procedeu numit şi
repetiţie semantică: Ariile roiau limpezi,
dulci şi clare în mintea lui îmbătată (Mihai
Eminescu).
    Sinonimele diferite sub aspectul
intensităţii graduale, pot crea un efect de
gradare, apărând într-o anumită ordine:
Mă apucă spaima, groaza că în clipa
următoare va izbucni violent;
Această prietenie... mă făcea mândră,
aproape orgolioasă. (Nicolae Breban).
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    Un efect umoristic se poate obţine
speculând intenţionat opoziţia dintre doi
termeni: Cap ai, minte ce-ţi mai trebuie? 
    Se poate concluziona că studiul
contextului este important pentru sinonimie,  
deoarece aceasta în sistem este una, iar în
actualizare este alta. Permanenta
combinaţie de cuvinte, scoaterea în
evidenţă a unor trăsături, minimalizarea
altora creează echivalenţe noi, punând în
evidenţă alte nuanţe şi oferind o gamă
largă de posibilităţi de exprimare.
    Explicaţia folosirii sinonimelor în operele
literare este căutarea cuvântului celui ,,mai
potrivit’’ pentru a exprima ideea poetică. 
De exemplu, Eminescu foloseşte cuvintele
prav, praf  în Epigonii, pulbere în
Scrisoarea I, colb în Scrisoarea III. 

     Sinonimele folosite, precum cal-murg, de
către Nichita Stănescu, tălmăcesc-traduc la
Lucian Blaga, loc-casă-ţară, păpuşoi-porumb-
cucuruz, porumbel-columb la Tudor Arghezi
sunt elemente de expresivitate artistică.    
Sinonimele contribuie la formarea figurilor de
stil, oferind posibilitatea scriitorilor de a găsi
„cuvântul ce exprimă adevărul” până la
nuanţele cele mai subtile, prin faptul că
sinonimia este cel mai des imperfectă, lăsând
o marjă semantică necoincidentă între
termenii sinonimici. 
    Sinonimia este un izvor inepuizabil pentru a
împrospăta stilul, a-l feri de monotonia
repetiţiilor nesemnificative.   
    Rămâne doar ca cititorii preocupaţi a da
expunerii un veşmânt lexical cât mai divers să
cunoască în întinderea şi profunzimea ei
această comoară a mijloacelor de expresie. 
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Sărutul

                       pentru Tudor,

    Lipit de calorifer, cu trupul firav și lunguţ,
băieţelul mai privi încă o dată pe fereastră,
departe, dincolo de zare, apoi îşi roti ochii
mari și luminoşi către mama sa, care stătea
întinsă pe pat şi citea într-o revistă. O
întrebă din nou dacă acum poate. Mama îi
cercetă palmele micuţe, cu degete subţiri şi
prelungi şi, mângâindu-i o zgârietură, îi
spuse că sunt curate şi că da, acum poate.
Băieţelul o zbughi fericit într-o altă odaie şi
se întoarse repede cu un album cu fotografii.
   - Haide, mama, să ne uităm, îi spuse
aşezându-se lângă ea cu o privire dulce. Mi-
ai promis de ieri că vedem pozele!
   - Ieri încă eram supărată pe tine şi nici nu-
mi amintesc să-ţi fi promis ceva, îi spuse cu
un glas în care el, după mutrişoara pe care o
făcea, se vedea că nu crede. Şi-apoi, ai să
mă înnebuneşti aşa mereu? Cred că le ştii
pe toate pe de rost!… Înţelese, totuşi, că nu
o va scoate la capăt cu el, aşa că renunţă
pentru moment la revistă (străină,
împrumutată de la o colegă pentru o zi) şi
privi la o fotografie mai veche, pe care
copilul i-o întinse cu nonşalanţă.
   - Aici!?
    - Aici este, ştii prea bine, când tu nu erai
încă pe lume şi noi vorbeam despre tine că
oare cum va fi când vei fi şi tu cu noi, îi
spuse ea oarecum amuzată de figura lui
absorbită. Iar tata parcă spunea, da… îmi
amintesc bine, că sigur vei fi fată, că a avut
el aşa o presimţire prin studenţie că va avea
o prințesă... şi din pricina asta ne tot uitam
prin vitrine după rochiţele, păpuşi şi
pantofiori roşii - îi plăceau lui pantofiorii roşii!

   - Pe asta nu mi-ai spus-o niciodată…!
zise băieţelul bosumflat, cu obrajii
îmbujoraţi. Mama îl fură cu coada ochiului
şi-i văzu zăpăceala provocată de vorbele
ei, apoi îi trecu mâna prin părul blond şi-l
sărută pe creştet. Copilul acesta slăbuţ, cu
privire inteligentă şi râs cuceritor, era
„ultima ei mare dragoste", venită (după
atâtea deziluzii) direct de la Dumnezeu,
căruia îi mulţumea tainic în fiecare zi
pentru Darul trimis.
   - Şi când aţi aflat că-s băiat, întrebă el cu
o voce umbrită de melancolie şi curiozitate,
v-a părut rău?
Abţinându-se să nu râdă, mama îi întinse
un măr ca să…
   - Nu vreau măr!… Iar aici eşti tu sub un
brad de Crăciun, primit de la tanti Alma.
Ştiu, cu mine în burtă! O, ce bine-mi pare
acum c-am fost eu şi nu o fată, zise el
şugubăţ şi începu să râdă şi să dea din
picioare, iar mama îl împinse mai încolo şi
începu să-l gâdile pe la burtică, acoperită
de râsul său ştrengăresc, risipit în toată
casa.
    Fotografia când era pe cântar îl distra
teribil fiindcă îl vedea pe tata cum se
chinuia să-i ia greutatea, iar el stătea în
covăţica aceea de plasă „ca un mâţ plouat"
(cum îi spusese „mama-mama", adică
bunica - după cum o botezase verişoara
sa, Alexandra), cu boticul încreţit a plâns.
   - Cred că eram tare uşor, spuse el mai
mult ca pentru sine, şi cred că…
   - Erai un plângăcios şi un pişorcos, îl
alintă mama cu o falsă mustrare, iar el sări 
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de gâtul ei şi o bombardă cu pupături să o
sufoce. Iar mamei îi veni să râdă când îşi
văzu rimelul întins pe obrăjorii lui frumoşi şi
fondul de ten pe vârful nasului.
   - Du-te şi te spală… arăţi ca o domnişoară
machiată pe întuneric, îi spuse cu un glas
prefăcut serios.
    Cineva sună la uşă, iar băieţelul alergă
ţopăit să deschidă, dar îşi aminti că primise
observaţii din cauza asta, fiindcă putea fi
oricine, mai ales o persoană cu rele intenţii,
şi se opri cu băgare de seamă. O lăsă pe
mama să îl depăşească şi o văzu după
câteva secunde de cercetare prin vizor că
se-ntoarce un pic iritată şi-i face semn să
tacă şi să treacă în pat, şoptindu-i că erau
nişte ţigani-cerşetori, care puteau fi şi „dintr-
ăia".
    El pricepu și pâş-pâş spre dormitor, cu
discreţie în mişcări, ca o pisicuţă ce calcă
ferit, ocolind băltoacele. Urcă în pat şi, cu
umerii uşor ghemuiţi, se strecură sub mâna
mamei ca sub o aripă.
   - Asta-mi place mie mult fiindcă, de fiecare
dată când o văd, nu ştiu care mă ţine în
braţe mai tare - tu sau tata -, căci mâinile vă
sunt foarte apropiate.
   - Iar tu de acolo râzi cu gura până la ceafă
şi semeni cu un ursuleţ, îi spuse mama
muşcându-l niţeluş de lobul urechii, pe când
el se feri scuturându-şi capul.
   - Mama, da' tata când vine din America?
   - Păi, vine el… ţi-am mai spus de atâtea
ori că vine după ce termină cu vopsitul.
   - Da' ce vopseşte el acolo?
   - Vopseşte case, ca oamenii să poată locui
curat, fiindcă aşa e sănătos… şi de asta şi tu
trebuie să ai mâinile curate!
   - Uite-le, zise el fluturându-i-le pe dinainte.

    - Dar ieri cum erau?…
    - Ce fel de case vopseşte tata acolo?
Întrebă băieţelul fixând-o cu o privire umedă.
    - Case ca toate casele: unele mari, foarte
înalte, aşa cum ţi-a povestit el la telefon, iar
altele mai mici, un fel de apartamente,
precum e al nostru.
    - Da' America-i aşa departe, cum spune
tata, peste mări şi ţări şi chiar peste hocean?
    - Ocean se spune, îl corectă mama
surâzând, îndreptându-i gulerul la cămăşuţă.
    - Şi când termină cu vopsitul acela?
    - Termină când… în martie, răspunse
mama, când are să se întoarcă la noi. Iar voi
o să vă jucaţi împreună din nou.
    - Da' la telefon mi-a zis că poate vine mai
repede decât martie!
    - Păi nu e în martie ziua ta?… şi el vrea să
vină de ziua ta, ca să sărbătorim.
    Băieţelul aproape că nu o mai asculta.
Privea o fotografie cu mult verde şi alb, în
care el şi tata se aflau la poalele unui deal
înflorit, cu o minge mare la picioare. Tata îl
ţinea pe după umeri şi el îl cuprinsese pe
după brâu, iar cealaltă mână şi-o sprijinea în
şold. Tata era înalt şi lui îi plăcea asta,
fiindcă atunci când era cu el nu-i era frică de
nimic.
    - Mama, pot să-i trimit lu' tata un sărut -
zburător… aşa cum m-ai învăţat tu aseară.
    Mama-l privi o clipă încurcată, apoi,
mângâindu-l pe căpşor, îi spuse că poate
oricând, că el este cel mai în măsură să i-l
trimită şi că ar fi grozav. Şi, pentru a fi un
sărut reuşit, mama-i propuse să i-l trimită din
balcon. Băieţelul chiţăi încântat şi sări de
gâtul ei.
   Ieşiră imediat în lumina ruptă a după-
amiezii târzii.  
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Mirosea a praf şi forfota cartierului încreţi
aerul în jurul lor. Doamna Busuioc le făcu
leneş cu mâna din balconul alăturat, iar ei
salutară repede. Mama-l aranjă cum ştiu mai
bine, cătând spre locul unde credea ea că se
află America şi-i spuse că poate să înceapă.
El îşi răsfiră degetele subţiri şi prelungi, îşi
coborî buzele aprinse spre podul palmei şi, cu
pleoapele strânse, o sărută apăsat. Apoi,
umflându-şi obrajii, deschise ochii săi mari şi
strălucitori şi suflă cu toată puterea sărutul din
palmă. Şi din palma lui mică plecă o adiere
dulce ca o boare, care deveni vântişor şi, pe
măsură ce înainta, creştea în viteză şi tărie,
îndreptându-se spre o destinaţie ştiută,
departe, peste mări şi ţări…

***
    Compania americană la care el lucra îl
angajase ca simplu vopsitor, fapt care îi
conveni de minune, asta şi datorită plăcerii de
a vopsi, pe care şi-o descoperise la noul loc
de muncă. Pentru un turist ca el, venit în vizită
peste ocean, la frate, această angajare
temporară nu putea fi decât un noroc, având
în vedere şi perspectivele care se deschideau
la întoarcerea acasă. În ceasurile când lucra
singur, vopsind la nesfârşit pereţi albi şi
absurzi, deseori se cufunda în apele
memoriei, redescoperindu-se alături de soţie
şi copil în dulci amintiri, a căror muzică îi
umplea inima de o imensă fericire, care-l
trimitea-n foşniri de lacrimi. La început a
crezut că nu va putea rezista muntelui de dor
care se aduna în spatele său, dar a înţeles
mai apoi că timpul era şi prietenul său, iar
şansa pe care o avea trebuia consumată până
la capăt…
    De câteva zile, soarele incendia oraşul,
chinuindu-l cu dogoarea sa. Aruncate spre 
 înălţimi, clădirile uriaşe erau copleşite în

încremenirea lor de fierbinţeala aerului
irespirabil. Doar curgerea necontenită a
cârdurilor de maşini pe autostrăzile şi
bulevardele metropolei te asigurau că viaţa e
posibilă încă.
     Undeva, într-un building înalt, la etajul al
19-lea, el vopsea interiorul unui spaţiu
comercial, încercând să reziste potopului de
căldură. Cocoţat pe marginea geamului
deschis în lături, se muncea din răsputeri să
vopsească grilajul metalic ce decora partea
de sus, exterioară, a ferestrelor mari, boltite.
Se grăbea fiindcă dimineaţă, după ce trecuse
pe la Mc Donald's, de unde îşi cumpărase un
cheesburger şi două sticle de Sprite (care,
golite, stăteau acum mărturie a marelui
asediu de afară), se întâlnise cu Bill,
supervisorul, care-l informă că deja sunt în
contratimp cu lucrarea şi că trebuie să-i dea
bice. Iar „shit-ul ăsta de vopsea" ieftină se
usca imediat ce o puneai pe perete,
îngreunîndu-i şi mai mult ritmul de lucru.
    Mărgelele de transpiraţie i se prelingeau
pe faţă, acoperindu-i privirea, în timp ce
claxonul isteric al unei maşini îl enerva peste
măsură. Încercă să se şteargă şi brusc se
dezechilibră, forfecând aerul cu mişcări
descreierate. Realiză că nu mai are timpul
necesar pentru a-şi îndrepta corpul şi nici un
punct de sprijin de care să se ajute. Gândi că
totul e pierdut şi un fior rece, tăios, îi îngheţă
corpul, paralizându-l. Însă în clipa aceea,
când desprinderea devenise iminentă, un
vânt puternic şi misterios, venit de peste mări
şi ţări, izbi violent fereastra, care-l lovi cu
atâta forţă, încât îl împinse cu totul înapoi, în
cameră. Tresări ca la o atingere pe obraz şi
se simţi învăluit de o boare dulce şi
răcoroasă, care, făcându-l să uite spaima
prin care trecuse, îi ferici inima.
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