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Din sertarul tăcerii
	 Suntem	toţi	nişte	particule	neînsemnate	ce	ne	agităm	haotic	în	marea	
mişcare	 browniană	 a	 vieţii,	 ciocnindu-ne	 adesea	 de	molecule	 doldora	 de	
răutate,	invidie	şi	ipocrizie.	Ne	învârtim	într-o	lume	plină	de	neprevăzut,	de	
dorinţe	ce	tind	să	fie	îndeplinite,	de	pasiuni	învălurite	în	ceaţa	unei		dimineţi	
revelatoare.	Până	 să	 reuşim	 în	viaţă,	vom	pendula	 între	pene	 îmbibate	 în	
cerneală,	acuarele	şi	şevalete	folosite,	corzi	de	chitară	rupte,	mii	de	interese	
ce	ne	captează	atenţia	la	un	moment	dat.
		 Ne	 vom	 îndrepta	 privirile	 doar	 către	 ceea	 ce	 ne	 preocupă,	 fără	 să	
ascultăm	îndemnurile	celor	din	jur.	Vom	auzi	sacadat,	în	spate,	ecoul	celor	
invidioşi	şi	fără	perspective,	însă	noi	ne	vom	continua	drumul	plin	de	obsta-
cole;		vom	călca	şanse,	vom	neglija	scurtături,	vom	lupta	contra	propriilor	
principii	până	vom	ajunge	la	finalul	acestui	război	al	contrastelor.	Vom	privi	
satisfăcuţi	în	urmă,	spunându-ne	în	şoaptă	sau	strigând	din	răsputeri:	,,Am	
reuşit!’’.	Vom	constata	că	am	urcat	multele	trepte	ale	unei	scări	şubrede	şi	
că	am	reuşit	să	ajungem	unde	ne-am	dorit	dintotdeauna	pornind	de	la	visul	
nostru	mediocru,	pe	care	toţi	îl	condamnau	la	început.	Doar	atunci	ceilalţi	ne	
vor	întreba:	,,Cum	am	izbutit?’’.
	 Vom	 răspunde	citându-l	pe	Gandhi:	 ,,Am	vrut	 să	fiu	 schimbarea	pe	
care	vreau	să	o	văd	 în	 lume.’’	Tocmai	 îndemnul	acesta	ar	putea	sta	 la	 te-
melia	Revistei	Noastre.	De	 ce	 să	 stăm	mereu	 în	 coconul	 	 	 incertitudinii,	
al	ezitării,	al	indeciziei?	Să	spargem	barierele	învelişului	şovăielii	şi	să	ne	
metamorfozăm,	odată	cu	propriile	opinii,	în	fluturii	pe	care	toţi	îi	admirăm	
datorită	frumuseţii	şi	libertăţii	cu	care	scrutează	orizontul.		Să	încetăm	să	ne	
retezăm	noi	înşine	aripile	bucuriei	de	a	spune		ceea	ce	ne	frământă,	ceea	ce	
ne	interesează,	ceea	ce	sufletul	nostru	de	liber	cugetător	încearcă	să	exprime.
	 Una	din	legile	lui	Murphy		spune	că	„secretul	de	a	fi	plicticos	constă	în	
a	pune	absolut	totul”.	Pentru	a	evita	intrarea	în	anost,		mă	voi	opri	aici,	deşi	
cred	că	niciodată,	noi,	oamenii,	nu	vom	fi	capabili	să	spunem	totul.		În	final,	
să	nu	uităm	să	ne	ţesem	cu	grijă	pânza	de	păianjen	a	existenţei	şi	să	ne	legăm	
firele	vieţii	de	ramuri	solide	ce	ne	permit	să	creăm	mătasea	propriilor	idei.

desen realizat de:Dalia Iftimovici, cls.a-V-a

Redacția

„...schimbarea pe care am vrut să o văd în lume”
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REVISTA NOASTRĂ
 Revista Noastră, la cea de-a LXXIV – a apariție 
a sa, continuă să fie  cronica dinamică a unei școli ce-și 
reunește generațiile sub semnul unei descendențe de  
elită. Elevi și profesori deopotrivă, părinți și membri ai 
comunității, parteneri de aici și de pretutindeni regăsim 
în paginile ei, prin forța cuvântului scris și a imaginii 
tipărite,  reperele unei existențe ce are puterea de a se 
metamorfoza permanent și de a-și reînnoi resursele.
 Anul acesta, Colegiul Naţional „Nicu Gane” 
din Fălticeni a restatuat printr-un eveniment cu triplă 
semnificaţie  ( aniversarea zilei de naştere a patronului 
spiritual al şcolii – Nicu Gane, a 143 de ani de existenţă 
instituţională a şcolii şi a celor 90 de ani de la dobândirea 
statutului de liceu) sărbătorirea zilei colegiului pe data de 
1 februarie, aşa cum a fost marcată prima dată într-o astfel 
de formulă,  în urmă cu 25 de ani. Aceasta a fost o bucurie 
trăită în familia lărgită a Găneştilor, care au probat mereu 
ceea ce am putea numi o singulară conştiinţă identitară, 
o constantă mentală şi atitudinală, recognoscibilă la nivel 
individual, dar şi la nivel de generaţie, care-şi revendică 
deopotrivă ca sursă evoluţia istorică a instituţiei, dar şi o 
încărcătură culturală consistentă.
 Educația cuprinde multe componente și depinde de mulți factori, între care           valorificarea 
potențialului creator este una dintre cele mai importante. Potențialul          elevilor, profesionalismul 
celor care îi formează, eficiența mijloacelor și strategiilor aplicate în procesul educativ sunt mult mai 
bine puse în valoare dacă se oglindesc într-o publicație proprie. E ceea ce a împlinit cu asupra de 
măsură revista aceasta în toată evoluția ei. Schimbare și continuitate, unitate în diversitate, dihotomii 
care nu sunt simpli poli de alternanță, ci o punere în act fertilă, creatoare și plină de culoare. Ea nu 
face, prin acest nou număr, decât să întărească perspectivele pe care ne-am  propus să le consolidăm 
în perioada ce o trăim, legate intim de identitatea noastră:

	 •	 Noblețea originii
	 •	 Istorie și conștiință identitară
	 •	 Continuitatea tradiției
	 •	 Unitate în diversitate

	 •	 Garantarea performanței
	 •	 Armonizarea expectanțelor
	 •	 Noutate în educație
	 •	 Eficiență dinamică și flexibilitate

 REVISTA NOASTRĂ – locul geometric în care EDUCAȚIA ȘI CULTURA fuzionează!

Prof. dr. Mihaela Bărbăcuț

Reperele unei existențe
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Evenimente

 „Aproape toate nenorocirile vin de la ideile false pe care 
le avem despre ceea ce ni se întâmplă. Să cunoaștem profund 
oamenii, să judecăm evenimentele este doar un pas mare    
către fericire.” 

(Stendhal)

În această secțiune

Colegiul Naţional „Nicu Gane” 
în moment festiv

Cronică de teatru - Cerere 
în căsătorie

Vasile Gh. Popa – omul şi creaţia

Photosfera Noaptea Strigoilor la Colegiul 
Naţional “Nicu Gane”

Violența în școli

ORA  PĂMÂNTULUI, ORĂ DE 
ÎNVĂŢĂTURĂ ŞI MEMENTO

La Francophonie avant 
toute chose.....
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	 Pe	1	februarie	2013,	Colegiul	Naţional	“Nicu	Gane”	din	Fălticeni	a	sărbătorit	143	de	ani	de	
existenţă,	90	de	ani	de	când	a	dobândit	statutul	de	liceu	şi	25	de	ani	de	când	s-a	desfăşurat	prima	oară,	
în	această	formă,	manifestarea	„Zilele	Şcolii”.	La	manifestarea	din	acest	an	au	participat	numeroase	
autorităţi	 locale,	 foşti	 elevi	 şi	 profesori	 ai	 colegiului,	 reprezentanţi	 ai	 presei	 şi	 ai	 inspectoratului	
judeţean.	Invitaţii	au	vizionat	expoziţia	fotografică	documentară	„Istorie	şi	cultură	sub	patronajul	lui	
Nicu	Gane”,	care	cuprinde	fotografii	şi	documente	din	arhiva	colegiului,	exponate	de	la	„Muzeul	Nicu	
Gane”	din	Iaşi	şi	de	la	„Galeria	Oamenilor	de	Seamă”	din	Fălticeni.	Evenimentul	a	fost	întregit	de	
concursurile	pentru	elevi	şi	de	spectacolul	coral	oferit	de	Corul	“Animosi”	şi	Corala	“Leon	Băncilă”	
a	Asociaţiei	Fălticeni	Cul-
tural.	 Expoziţia	 a	 fost	
realizată	 de	 o	 echipă	
coordonată	 de	 doamna															
director	 Mihaela	
Bărbăcuţ,	din	care	au	făcut	
parte:	profesoara	de	desen	
Anca	 Şoldănescu,	 bibli-
otecara	 Ramona	 Mihăilă	
şi	 un	 fost	 elev	 al	 	 	Cole-
giului,	 Ioan	 Şoldănescu,	
a	 cărui	 amprentă	
inconfundabilă	a	dat	formă	
şi	 culoare	 	 exponatelor.	
În	 cadrul	 	 vernisajului	
expoziţiei,	 mai	 multe	
personalităţi	 fălticenene	
au	 luat	cuvântul.	Prima	a	
fost	 gazda,	 directorul	 li-
ceului,	prof.	dr.	Mihaela	Bărbăcuţ,	care	a	afirmat:	„Este	o	sărbătoare	în	familie,	în	familia	lărgită	a	
găneştilor”,	pentru	a	sublinia	mai	apoi	scopul	întâlnirii:	„Să	restatuăm	această	formulă	de	aniversa-
re”.	Publicist	activ	şi	autentic	animator	cultural,	profesorul	Nicolae	Sturzu,	fost	director	al	colegiului,	
a	prezentat	o	motivare	a	faptului	că	această	şcoală	poartă	numele	lui	Nicu	Gane,	în	contextul	în	care	
de	instituţie	sunt	legate	nume	sonore	ale	literaturii,	artei	şi	ştiinţei.	„Numele	a	fost	propus	de	George	
Stino	în	1923.	Chiar	dacă	Nicu	Gane	nu	a	fost	nici	elev	şi	nici	profesor	al	acestei	şcoli,	este	o	person-
alitate	importantă	pentru	cultura	românească.	În	1923,	alte	nume	care	au	devenit	celebre	în	cultură,												
Sadoveanu,	Eugen	Lovinescu,	erau	foarte	tinere,	erau	în	plină	afirmare,	aşa	încât	numele	lui	Nicu	Gane	
a	fost	binemeritat”,	a	afirmat	profesorul	Sturzu.	Din	partea	autorităţilor	locale,	atât	primarul	Cătălin											
Gheorghe	Coman,	cât	şi	vicepreşedintele	consiliului	judeţean,	prof.	Alexandru	Rădulescu,	s-au	simţit	
ca	nişte	gazde	la	acest	eveniment	datorită	faptului	că	au	exersat	meseria	de	profesor	ani	de	zile	în	această	
instituţie.	a	inclus	un	spectacol	realizat	de	elevii	claselor	V-VIII,	un	concurs	pe	echipe	la	care	au	par-
ticipat	elevii	din	clasele	a	IX-a,	o	competiţie	de	postere	adresat	elevilor	din	clasele	a	X-a,	un	concurs	
multimedia	pentru	clasele	a	XI-a	şi	un	concurs	de	oratorie	la	care	au	participat	elevii	din	clasele	a	XII-a.	
		 În	cele	din	urmă,	organizatorii	au	pregătit	în	jurul	orei	13	o	dezbatere	de	tip	masă	rotundă	pe	
tema	“25	de	ani	de	la	prima	manifestare	Ziua	Colegiului”.

continuare în pagina 5

Colegiul Naţional „Nicu Gane” în moment festiv

Spiritus loci
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La	data	de	1	februarie	s-au	împlinit	şi	175	de	ani	
de	 la	 naşterea	 patronului	 spiritual	 al	 colegiului,	
Nicolae	Gane,	scriitor	şi	om	politic	român	născut	
în	 Târgul	 Folticenilor	 de	 altădată.	 Profesorul	
Rădulescu	 a	 afirmat:	 “Spi-ritul	 	 acestui	 	 cole-
giu	 noi	 îl	 definim	
ca	 performanţă	
în	 educaţie	 şi	
cultură.”	 amintind	
astfel	 motto-
ul	 liceului	 după	
care	 atât	 	 	 elevii,	
cât	 şi	 	 profesorii	
se	 ghidează	 în	
permanenţă,	 în	
timp	 ce	 primarul	
Cătălin	 Coman	 a	
spus	că	“mă		mân-
dresc	 cu	 tot	 ceea	
ce	 înseamnă	 Nicu	
Gane”.	 Inspecto-
rul	 şcolar	 general	
adjunct	 Cristina										
Teodorovici	 a	 luat	
cuvântul	pentru	a	felicita	liceul	atât	pentru	eveni-
mentul	 organizat,	 cât	 şi	 pentru	 performanţele	
de-a	 lungul	 anilor,	 punctând	 astfel	 în	 special	
premiile	internaţionale.	Un	alt	fost	director	al	li-
ceului,	 	 	 profesorul	Bogdan	Grigoriu,	 a	 sugerat	
ideea	 unei	 biblioteci	 a	 şcolii	 care	 să	 cuprindă					
operele	foştilor	elevi	şi	profesori.	De	asemenea,	
el	a	afirmat	că	vine	cel	puţin	o	dată	pe	săptămână	
la	liceu			pentru	că	„aici	se	simte	bine”.	Ultimul,	
dar	 nu	 cel	 din	 urmă,	 preotul	 Liviu	 Mihăilă,	
un	 partener	 de	 încredere	 al	 	 	 liceului,	 datorită	
Asociaţiei	Fălticeni	Cultural,	pe	care	o	conduce,	
a	spus	că	pentru	el	„este	ca	o	datorie	morală	să	
facă	ceva	pentru	Fălticeni,	pentru	a	aduce	oraşul	
acolo	unde	îi	este	locul”.	La	sfârşitul	vernisajului,	
corul	„Animosi”,	sub	dirijarea	profesorului	Dan	
Sinăuceanu,	şi	corola	„Leon	Băncilă”,	cu	îndru-
marea	profesoarei	Focşa,	au	emoţionat	şi	încântat	
publicul	format	atât	din	invitaţi,	cât	şi	din	gazde.	

Alma Gavril, clasa a XII-a A

	 Manifestările	 au	 debutat	 cu	 un	 concurs	
având	ca	temă	„143	de	ani	de	cultură	identitară”,	
care	a	inclus	un	spectacol	realizat	de	elevii	clase-
lor	V-VIII,	un	concurs	pe	echipe	 la	care	au	par-
ticipat	 elevii	din	 clasele	 a	 IX-a,	o	 competiţie	de	

postere	 adresat	
elevilor	din	clase-
le	 a	X-a,	 un	 con-
curs	 multimedia	
pentru	 clasele	 a	
XI-a	 şi	 un	 con-
curs	de	oratorie	la	
care	 au	 participat													
elevii	 din	 clasele	
a	XII-a.		
	 În	 cele	
din	 urmă,	 toţi	
concurenţii	 au	
primit	 diplome	
de	 participare,	
iar	 cei	 mai	 buni	
au	 fost	 premiaţi.	
Concursurile	 s-au	
desfăşurat	 între	

orele	9	şi	11	şi	au	fost				organizate	cu	ajutorul	pro-
fesorilor	implicaţi.	În	cele	din	urmă,	organizatorii	
au	pregătit	în	jurul	orei	13	o	dezbatere	de	tip	masă	
rotundă	 pe	 tema	 “25	 de	 ani	 de	 la	 prima	 	mani-
festare	Ziua	Colegiului”.	La	data	de	1	fe	bruarie	
s-au	împlinit	şi	175	de	ani	de	la	naşterea	patronu-
lui	spiritual	al	colegiului,	Nicolae	Gane,	scriitor	şi	
om	politic	român	născut	în	Târgul	Folticenilor	de	
altădată.

continuare din pagina 4
Spiritus loci
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Zilele colegiului în imagini
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Cronică de teatru - Cerere în căsătorie

	 Piesa	de	teatru	,,Cerere	în	căsătorie”	a	dramaturgului	rus	Anton	Pavlovici	Cehov	este	o	prezen-
tare	a	unei	cereri	în	căsătorie	nu	tocmai	bună	de	urmat.	Ivan	Vasilievici	Lomov	are	35	de	ani	şi	crede	
că	ar	fi	timpul	să	se	însoare,	deoarece	are	nevoie	de	o	viaţă	aşezată,	luând	în	calcul	palpitaţiile	pe	care	
le	are	atât	de	des.	El	consideră	că	cea	mai	potrivită	pentru	această	căsătorie	este	fiica	vecinului	Stepan	
Stepanovici,	pe	nume	Natalia	Stepanova.	Venind	la	casa	vecinului	pentru	a-i	cere	mâna	fetei,	el	se	
îmbracă	în	frac,	îşi	pune	mănuşile	şi,	nu	în	ultimul	rând,	aduce	cadouri	fetei.	Ivan	nu	este	în	stare	să	
poarte	o	discuţie	cu	tatăl	acesteia,	deoarece	se	bâlbâie	foarte	des	din	cauza	emoţiilor,	totuşi	într-un	
final	îi	spune	vecinului	său	motivul	pentru	care	a	venit.	Tatăl	fetei	este	cuprins	de	o	mare	bucurie,	
ca	şi	când	i	s-a	luat	o	greutate	de	pe	suflet	atunci	când	află	planurile	acestuia	şi	începe	să-l	laude.	
Stepan	Stepanovici	are	un	tic	atunci	când	vorbeşte,	tot	spune:	şi-aşa	mai	departe,	de	parcă	ascultătorul	
ar	trebui	să	ştie	ceea	ce	urmează.	Când	Natalia	vine,	Ivan	nu	reuşeşte	să	îi	spună	adevăratul	motiv	
pentru	care	a	venit,	deoarece	Natalia	vorbeşte	foarte	repede,	iar	el	devine	emoţionat	şi	 începe	să-i	
povestească	despre	neamurile	şi	pământurile	lui.	Aici	apare	o	problemă,	deoarece	amândoi	susţin	că	
,,Poiana	Boilor”	este	a	lor,	încep	deci		să	se	jignească.	După	o	lungă	încercare	de	lămurire,	cei	doi	
încep	a	 ţipa,	 iar	 tatăl	Nataliei	apare	 imediat	 în	scenă.	Evident,	Stepan	Stepanovici	susţine	şi	el	că						
,,Poiana	Boilor”	este	a	lui.	Cererea	în	căsătorie	se	sfârşeşte	printr-o	mare	ceartă,	Ivan	fiind	ameninţat	
cu	puşca	şi	 furca.	De	abia	 	după	plecarea	 lui	 Ivan,	Natalia	află	motivul	pentru	care	acesta	a	venit	
văzând	cadourile	pe	care	acesta	i	le-a	adus:	(o	rochie	de	mireasă	şi	o	pereche	de	pantofi).	Natalia	înce-
pe	să	ţipe	şi	îşi	roagă	tatăl	să-l	aducă	înapoi	pe	Ivan.	Ivan	este	adus	cu	forţa	înapoi,	deoarece	el	refuză	
să	mai	intre	în	casa	vecinului.	Venind	a	doua	oară,	cei	doi	se	ceartă	din	nou	de	la	câinii	lor,	dar	după	
ceva	timp	ei	îşi	lasă	orgoliile	la	o	parte.	Ivan	o	cere	în	căsătorie	pe	Natalia,	iar	aceasta,	bucuroasă,	
acceptă	şi	pleacă	împreuna	cu	Ivan.
	 Comicul	piesei	reiese	din	conflictele	celor	doi	care,	deşi	vor	să	se	căsătorească,	îşi	pun	piedici	
în	calea	 fericirii	 lor	 tocmai	prin	modul	 lor	copilăresc	de	a	se	comporta	unul	cu	celălalt.	 În	 loc	ca	
legătura	dintre	ei	să	fie	armonioasă	şi	plină	de	iubire,	între	cei	doi	există	mereu	o	tensiune	care	duce	
într-un	final	 la	un	mare	scandal.	Cei	doi,	 Ivan	şi	Natalia,	au	 rămas	corijenţi	 la	capitolul	dragoste,				
deoarece	ori	de	câte	ori	doresc	să	 îşi	demonstreze	dragostea	pe	care	o	au	unul	faţă	de	altul,	o	fac		
printr-un	ansamblu	de	insulte,	dar	şi	prin	modul	de	a	se	comporta	ne	putem	da	seama	că	romantismul	
este	un	subiect	lăsat	de	mult	deoparte:	deşi	era	evident,	Natalia	nu	reuşeşte	să	îşi	dea	seama	de	ce	Ivan	
vine	la	ea	îmbrăcat	atât	de	elegant,	aducând	şi	cadouri,	iar	Ivan	nu	este	în	stare	să	aleagă	un	cadru	
romantic	pentru	această	cerere.
	 Cuplul	 Ivan	 şi	 Natalia	 reprezintă	 foarte	 bine	 cuplurile	 de	 adolescenţi	 din	 ziua	 de	 astăzi:	
adolescenţii	se	iubesc,	dar	nu	pot	renunţa	la	orgoliile	lor,	rănindu-se	astfel	unul	pe	celălalt.

Lidia  Croitoru, Şerban Damian, clasa a XI-a G

Ars longa - Vita brevis
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Vasile Gh. Popa – omul şi creaţia

	 Vineri,	23	noiembrie	2012	ora	10	 	 şi	45,	 în	
Amfiteatrul	 ,,Mihail	 Sadoveanu”	 al	 Colegiului	 –	
muzică	 simfonică,	 liniştitoare;	 pe	 fundalul	 scenei,	
imaginea	parcă	încă	vie	a	celui	al	cărui	centenar	se	
celebra	-	Vasile	Gh.Popa.	În	sală	-	oameni	de	seamă,	
cu	iarna	vieţii	în	plete,	cufundaţi	în	scaune,	cu	gândul	
la	omul	pe	care	l-au	cunoscut	cândva,	sau	în	a	cărui	
operă	au	avut	ocazia	să	pătrundă	profund,	să	culeagă	
înţelesuri	nebănuite.
	 Simpozionul	 aniversar	 dedicat	 profesoru-
lui,	 scriitorului,	 preotului,	 folcloristului,	 animato-
rului	 cultural	 –	Vasile	Gh.	 Popa,	 a	 fost	 deschis	 de	
doamna	director,	prof.	dr.	Mihaela	Bărbăcuţ.	Cuvin-
tele	calde	adresate	nouă,	celor	din	sală,	dar	mai	ales	
cuvintele	 adresate	 în	memoria	 lui	Vasile	Gh.	 Popa	
-	 	 recunoştinţă,	 apreciere	 -	 	 au	 constituit	 începutul	
perfect	al	unei	întâlniri	de	suflet.	Atmosfera	a	devenit	
din	ce	în	ce	mai	relaxată,	mai	familiară,	dar	a	rămas,	
pe	tot	parcursul	evenimentului,	solemnă.	Ne	dădeam	
seama	cu	toţii	de	importanţa	comemorării	unui	mo-
del,	Vasile	Gh.	Popa.	

	 Am	 putut	 înţelege	 mai	 uşor	 viaţa	
tumultuoasă	 a	 acestuia,	 cu	 ajutorul	 prezentării,	
de	 către	 dl.	 prof.	 Nicolae	 Sturzu,	 a	 reperelor	
bio-bibliografice	 privindu-l	 pe	 cel	 omagiat.	 De	
neuitat	 rămân	 pentru	 auditoriu	 episoadele	 din	
copilăria	 scriitorului	 	 reflectate	 în	 romanul	 său	
autobiogra-fic,	 relaţiile	 speciale	 cu	 unii	 dintre	
elevii	săi,	precum	şi	cu	Virgil	Tempeanu	sau	cu	
Vasile		Lovinescu,	ca	şi	faptul	că	i	s-au	publicat	
(cele	mai	multe	postum)	15	cărţi	de	beletristică,	
memorialistică,	 istorie	 literară,	dialoguri	 cu	alte	
personalităţi.	De	menţionat,	 de	 	 asemenea,	 că	 a	
suferit	pe	nedrept	o	detenţie	de	4	ani	în	închisorile	
comuniste,	ceea	ce	a	scurtat	existenţa	cărturarului	
-	martir	 şi	 a	 lipsit	 generaţiile	 următoare	 de	 alte	
roade	ale	puterii	sale	de	creaţie.

	 Experienţa	 ecleziastică	 a	 lui	 Vasile	 Gh.	
Popa	 fost	 prezentată	 amănunţit	 de	 părintele							
Vasile	 Liviu	 Mihăilă.	 Cu	 fiecare	 cuvânt	 auzit,	
ne	 simţeam	 mai	 aproape	 de	 scopul	 întâlnirii.	
Ni	 s-au	 făcut	 cunoscute	 lucruri	 interesante																															
despre	viaţa	lui	Vasile	Popa.	Am	ascultat	cu	toţii,	
cu	mare	drag,	amintirile	domnului	prof.univ.	dr.	
Mihai	 Iacobescu,	care	ne–a	dezvăluit	 cum,	prin	
sfaturile	sale,	Vasile	Popa	i-a	schimbat	viaţa.	La	
rândul	său,	doamna			prof.	Margareta	Labiş		ne-a	
povestit	despre	fratele	său,	Nicolae	Labiş,		elev	al	
profesorului	Vasile	Popa.
	 Invitaţii	 de	 la	 Suceava	 –	 dl.	 Eugen							
Dimitriu,	recunoscut	cronicar	al	istoriei	culturale	
fălticenene,	 şi	 dl.	 Nicolae	 Cârlan,	 critic	 literar	
şi	 editor,	 au	 	 evocat	momente	 semnificative	 ale	
vieţii	cărturarului	şi	ale	procesului	de	publicare	a	
operei	sale.

continuare în pagina 9

Cetăţean de Onoare al municipiului Fălticeni
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	 Programul	 simpozionului	 a	mai	 cuprins	 interesante	 intervenţii	 din	 partea	 domnilor	 profe-
sori	Bogdan	Grigoriu	şi	Marius	Gabriel	Iacob,	precum	şi	a	doamnelor	profesoare	Maria	Lemnariu,						
Loredana	Marcu	şi	Daniela	Pavel	privind	poezia,	proza	ori	memorialistica	lăsate	de	autorul	sărbătorit,	
fiecare		având	de	spus	câte	ceva	interesant.
	 Unul	 dintre	 zecile	 de	 momente	 frumoase	 ale	 întâlnirii	 a	 fost	 acela	 al	 decernării	 (post	 –																					
mortem)		lui	Vasile	Popa		a	diplomei	de	Cetăţean	de	Onoare	al	municipiului	Fălticeni.	Cu	acest	prilej,	
primarul	Fălticeniului,	dl.	profesor	Cătălin	Coman,	a	transmis	un	mesaj,	exprimându–şi	sentimentul	
de	recunoştinţă	pentru	Vasile	Gh.	Popa.
	 Opera	autorului	fălticenean	a	fost	un	subiect	pe	baza	căruia	s-a	discutat	mult	şi	s-au	clarificat	
lucruri	cu	privire	la	scrieri	mai	puţin	cunoscute.	A	urmat	un	recital	din	poezia	lui	V.	Popa,	deschis	de	
Amariei	Ştefan	din	clasa	a	V-a,	strănepot	al	celui	sărbătorit,	şi	continuat,	cu	mare	succes	la	public,	
de		elevele	Cristiana	Ciofu,	Cazmir	Delioara,	Gogu	Loredana,	Guţă	Roxana,	Ghiorghiţanu	Anamaria,	
Văcariu	Anamaria,	Bobu	Carmen,	Pavăl	Andreea	şi	Iulia	Macovei,		toate	din	clasa	a	IX	-	a	F	.
 

	 Lansarea	volumului	„Nicolae	Labiş,	elev	la	Fălticeni”-	noua	apariţíe	editorială	a	lui	V.	Gh.	
Popa	-	a	avut	loc	în	aceeaşi	atmosferă	caldă,	cartea	fiind	distribuită	gratuit	publicului	participant.	
	 La	încheierea	simpozionului	a	vorbit	doamna	ec.	dr.	Magda	Țepoi-Amariei,	nepoata	scriitoru-
lui	-	profesor.	A	mulţumit	direcţiunii	Colegiului,		Asociaţiei	,,Fălticeni	Cultural”		şi	d-lui	prof	Sturzu,	
iniţiatorul		şi	moderatorul	manifestării,	exprimând,	din	partea	familiei,	cele	mai	înalte	aprecieri	pentru	
modul	în		care	a	fost	omagiat	marele	profesor	şi	om	de	cultură.

Iulia Macovei, clasa a IX-a F

continuare din pagina 8
Cetăţean de Onoare al municipiului Fălticeni
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Photosfera

		 A	 fi	 fotograf	 nu	 înseamnă	 doar	 să	 realizezi	 o	
poză	şi	să	o	prezinţi	lumii,	ci	trebuie	să	fii	pasionat,	să	
simţi	ceea	ce	faci	şi	să	transmiţi	celor	ce	o	privesc	pro-
priile	sentimente,	odată	cu	expunerea	fotografiei.	Astfel	
că	 şcoala	 noastră	 a	 ţinut	 cont	 de	 înclinaţiile	 anumitor				
elevi	 şi	 a	 creeat	un	grup	al	 fotografilor	amatori	numit	
„Photosfera”,	 unde	 cei	 care	 prezintă	 interes	 pentru	
această	activitate	pot	posta	poze	pe	teme	specifice.
		 În	 octombrie	 2008	 a	 apărut	 acest	 grup	virtual,	
sub	coordonarea	domnului	profesor	Ciuruş	Marcel	şi	a	
doamnei	 profesoare	Şoldănescu	Anca.	 În	 acel	 an	 s-au	

organizat	 trei	 expoziţii	 intitulate:	 „Instantanee	 Fălticenene”,	 „Bruxelles	 venim”	 şi	 „Trecere	 între																	
anotimpuri”;	 anul	 următor	 s-a	 organizat	
doar	 o	 expoziţie:	 „Jocuri	 de	 lumini”	 şi	
în	2010	-	„Despre	trecut,	spre	viitor”.	În	
timpul	în	care	nu	au	mai	fost	afişate	foto-
grafii	în	şcoală,	expoziţiile	erau	realizate	
virtual	 şi	 puteau	 fi	 văzute	 de	 pe	 site-ul	
colegiului.	Între	timp,	pasionaţilor	de	artă	
fotografică	 li	 s-a	 alãturat	 şi	 domnişoara	
profesoară	Grădinaru	Otilia.
	 După	 o	 pauză	 lungă	 de	 timp	 în	
care	 s-au	 propus	 teme	 pentru	 expoziţie,	
s-a	reuşit	organizarea	uneia	pe	data	de	1	
martie	2013,	 intitulată	„EUL	din	spatele	
obiectivului”.	 Aceasta	 cuprinde	 imagini	
realizate	de	elevii	Dragoş	Grumăzescu	–	

clasa	a	VII-a,	Aioanei	Alexandra	–	clasa	a	XI-a	A,	Tănasă	
Nicoleta	–	clasa	a	XI-a	B	şi	Cantoriu	Eduard	–	clasa	a	XII-a	
D	şi	de	domnul	profesor	Ciuruş	Marcel.	Este	un	pas	impor-
tant	în	evoluţia	expoziţiilor,	deoarece,	de	această	dată,		fie-
care	elev,	respectiv	profesor,	şi-a	realizat	propriul	passepar-
tout.	După	ce	am	trecut	de	acest	pas,	câţiva	dintre	noi,	ne-am														
întâlnit	 după	 ore	 şi	 împreună	 cu	 domnul	 profesor	 Ciuruş	
Marcel	şi	domnişoara	profesoară	Grădinaru	Otilia	am	reuşit	
să	 pregătim	 panoul	 reorganizându-l	 şi	 făcând	 loc	 pentru	
fotografii.	După	o	jumătate	de	oră	de	muncă,	am	reuşit	să	
obţinem	 rezultatul	 care	 se	 poate	 vedea	 în	 fotografie,	 dar	
şi	 pe	 holul	 şcolii,	 lângă	CDI	 (Centrul	 de	Documentare	 și															
Informare	al	Colegiului).

	 În	loc	de	încheiere	îl	citez	pe	fotograful	Alex	Drăgan:	„Nu	pot	să	cânt,	să	pictez	şi	nu	ştiu	să	
scriu	ce	simt,	aşa	că	nu	îmi	rămâne	decât	fotografia	pentru	a-mi	exprima	sentimentele.”

Raluca Prelucă, clasa a XII-a A

„Instantanee Fălticenene”
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   Noaptea Strigoilor la Colegiul Naţional „Nicu Gane”

 Joi, 29 noiembrie 2012, colectivul clasei a XI-a B a organizat un spectacol cu ocazia zilei de 
Sfântul Andrei. Cel care a venit cu această idee a fost domnul diriginte al clasei, prof. Holban Adrian, 
iar organizarea s-a desfăşurat sub îndrumarea doamnei profesoare Lemnariu Maria, a cărei clasă a 
fost invitată. Se spune că sărbătoarea de Sântandrei sau Noaptea Strigoilor este o noapte de spaimă, 
întrucât spiritele morţilor ies din morminte şi, împreună cu strigoii vii, “care în această noapte îşi 
părăsesc culcuşurile lor, fără să aibă vreo ştiinţă despre aceasta” (Pamfile, 1914, p. 127), se iau la bătaie 
pe la hotare, răspântii de drumuri şi prin alte locuri necurate.
 Împreună cu doamna profesoară am decis să pregătim pentru cei mici un concurs de costume 
în care fiecare a trebuit să născocească o poveste cât mai interesantă sau mai înfricoşătoare, iar odată 
planul întreprins, ne-am pus umăr la umăr şi am început pregătirile pentru mult aşteptata petrecere. 
Am hotărât să ne împărţim pe grupe care să se ocupe de gustări, de premii sau de decor, dar totodată 
am ales şi membrii juriului. Diplomele au fost realizate de către colega noastră, Tanasă Nicoleta, iar 
ceilalţi elevi s-au preocupat de procurarea cununilor de usturoi, a tărtăcuţelor, a busuiocului şi a 
gustărilor.
 În dimineaţa zilei de joi ne-am adunat cu toţii şi am pus la punct ultimele detalii, iar la ora 
12:00 am mers, împreună cu elevii doamnei Lemnariu, în amfiteatrul şcolii, unde am pătruns într-o 
lume a misterului şi a distracţiei. Cei din clasa  a VII-a au avut o multitudine de costume, care mai 
de care mai înspăimântătoare sau mai haioase, precum fantome, vampiriţe, moartea sau bine-cunos-
cutele vrăjitoare cu mantii negre. Spectacolul a început printr-o prezentare realizată de către colegii 
noştri, Dumitriu Matei  şi Ioniţă Mădălina, care au făcut referire la tradiţiile şi obiceiurile legate de 
sărbătoarea de Sântandrei pe care oamenii de la ţară încă le mai păstrează. Apoi cei doi au prezentat 
un material  powerpoint despre viaţa Sfântului Andrei, material ce a cuprins şi secvenţe din poezia lui 
Vasile Alecsandri, Noaptea Sfântului Andrii:
                                                            “Zgomot trist în câmp răsună!
           Vin strigoii, se adună,
            Părăsind a lor secrii.
           Voi, creştinelor popoare,
            Faceţi cruci mântuitoare,
            Căci e noaptea-ngrozitoare,
            Noaptea Sfântului Andrii!”

continuare în pagina 12

Spectacol bizar
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	 Pentru	 a	 aduce	 un	 plus	 de	 distracţie	 şi	 umor,	
eleva	 Vacariu	 Simona	 ne-a	 prezentat	 un	 filmuleţ																	
despre	această	noapte	deosebită,	precum	şi	o	variantă	
contemporană	a	acestei	sărbători:	strigoii	zilelor	noas-
tre,	evidenţiaţi	de-a	lungul	unor	farse	extrem	de	haioase	
ce	au	stârnit	amuzamentul	tuturor.
	 Ceea	ce	a	urmat	a	fost	o	minunată	demonstraţie	
a	lumii	juvenile	a	copilăriei...	Într-o	atmosferă		plină	de	
zâmbete	şi	de	aplauze,	fiecare	copil	a	prezentat	câte	o	
mică	poveste,	apoi	au	fost	supuşi	unei	probe	de	dans,	
de-a	lungul	căreia	cu	toţii	s-au	afirmat	cum	au	putut	mai	
bine.	Apoi,	în	timp	ce	juriul	delibera	asupra	premiilor,	
copiii	au	fost	serviţi	cu	prăjituri,	covrigei	şi	sucuri,	spre	
încântarea	tuturor.	Premiile	au	fost	acordate	de	către	cei	
doi	prezentatori,	fiecare	copil	primind	câte	ceva,	chiar	
şi	doamna	profesoară	Lemnariu,	care	a	primit	premiul	
pentru	„cea	mai	chic	strigoaică”.	Astfel,	diplomele	au	
fost	însoţite	de	câte	o	cunună	de	usturoi	pentru	băieţi	şi	
câte	o	 tărtăcuţă	şi	un	bucheţel	de	busuioc	pentru	fete.	
După	ce	şi-au	primit	premiile,	copiii	au	decis	că	este	timpul	să	se-ndrepte	spre	casă	şi,	unul	câte	unul,	
au	plecat	cu	zâmbetul	pe	buze.
	 La	final,am	rămas	cu	toţii	şi	am	făcut	câteva	fotografii	de	grup,	apoi,	mulţumiţi	de	reuşită,				
ne-am	îndreptat	paşii	spre	casă,	cu	o	frumoasă	amintire	în	suflet.

Ştefana Palade, clasa a XI-a B

	 Pe	data	de	30	octombrie	2012,	în	amfiteatrul	Colegiului	Naţional	“Nicu	Gane”,		s-a	desfăşurat	
o	dezbatere		cu	tema	“Violenţa	în	şcoli”,	susţinută	de	maiorul	Iulian	Macovei,		membru	al	Jandarme-
riei	Fălticeni	.	
	 Acesta	 şi-a	manifestat	 îngrijorarea	 faţă	de	numărul	din	 ce	 în	 ce	mai	mare	 al	 cazurilor	 	 de	
violenţă	 raportate	 la	nivelul	 liceelor,	 respectiv	al	oraşului.	 În	cadrul	discuţiei	s-au	atins	mai	multe	
subiecte,	printre	care	violenţa	între	elevi,	violenţa	elevilor	faţă	de	profesori,	limbajul	vulgar,	încălcarea	
regulamentului	şcolar,	aspecte	tot	mai	des	întâlnite	în	şcolile	fălticenene.	Din	spusele	domnului	Iulian	
Macovei,	cauza	acestor	fapte	este	influenţa	anturajului	nepotrivit	asupra	adolescenţilor	ce-i	îndeamnă	
spre	absenteismul	şcolar,	consumul	de	droguri	şi	alcool,	dar	şi	lipsa	supravegherii	atente	a	părinţilor	
ce	uneori	nu	sunt	prezenţi	în	viaţa	copiilor,	fiind	plecaţi	în	străinătate.		
	 De	asemeni,	el	a	sfătuit	elevii	ca	în	cazul	unor	eventuale	probleme	să	nu	ezite	în	a	cere	ajutorul	
echipajului	de	poliţie.	În	urma	acestor	acţiuni	de	prevenire,	maiorul	Iulian	Macovei	speră	ca	numărul	
cazurilor	de	violenţă	să	se	diminueze.

Violența în școli

Mateiana Anechiforesei, clasa a IX-a G

desen	realizat	de:	Delia	Drăgunea,	cls.a	IX-a	A

continuare din pagina 11
Spectacol bizar
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ORA  PĂMÂNTULUI, ORĂ DE ÎNVĂŢĂTURĂ ŞI MEMENTO

  Privesc ceasul demografic al lumii. 
Mâine-poimâne, în 5-10 ani, vom fi părinţi 
responsabili. Spre 2050, copiii noştri vor 
trăi pe  Terra sau vor locui pe alte planete 
din Uni-vers. Şi-mi vine în minte o idee                
dintr-o proză a lui Alexandru Mironov şi 
mă obsedează ideea că fiul meu ar putea 
trăi pe altă planetă, de unde să primesc un 
sms sau e-mail: Dragă mamă, am găsit o fată 
groavă în laboratorul meu şi am hotărât să 
ne unim destinele. Cred că vom rămâne pen-
tru totdeauna aici. Nu ştii ce superbă e Valea             
Marineris, la noi pe Marte!
  Acum, aici pe Pământ este 23 mar-
tie, 2013. Ora Pământului. Început năvalnic 
de primăvară astronomică grefată capricios 

pe o  efemeră şi sălbatecă tempestă hibernală. Afară, muşcă gerul.
 Nucleul organizatoric al acţiunii este în mare acelaşi ca acum trei ani. Unii au plecat, continuându-şi alte 
studii în nenumărate zări, dar ducând cu ei acelaşi mesaj, alţii au completat grupul ambasadorilor Pământului. 
Pentru că mesajul a rămas acelaşi: Energia este esenţa vieţii; descoperirea energiilor inteligente; nu, risipei de 
energie; menţinerea sănătăţii Pământului.
 Respectând cutumele solidarităţii umane şi a responsabilităţii liber consimţite, grupul nostru organizat 
şi condus de mai mulţi ani de d-l profesor Sorin Gafencu a revenit cu acelaşi mesaj − eu, tu, el, ea, noi, pentru 
fiecare în parte, pentru familie, pentru comunitate, pentru pământeni. Fluturaşii cu însemnele activităţii au 
zburat şi s-au răspândit în clase, în şcoală, în oraş.
 Cu seriozitate şi luciditate s-au antrenat doisprezeciştii şi unsprezeciştii care au avut intervenţii axate 
pe resursele de energie regenerabilă şi neregenerabilă. Fiecare din cei ce au susţinut materialele s-au simţit              
responsabili fii şi fiice ale Planetei Albastre şi, fără accente megalomane, şi-au putut spune: Eu sunt Pământul 
Fac parte din El. Sunt responsabil pentru viitorul Terrei.
 În această tonalitate au fost intervenţiile despre energia solară, energia eoliană, energia apei 
(hidroelectrică, a mareelor, cea potenţial osmotică) sau energia geotermală. La fel şi cuvântul − gând din litera-
tura SF că pământenii vor putea zbura şi se vor stabili în Univers, revenind cu amintirea sau fapta pe Pământul 
− mamă a cărui sănătate au întreţinut-o.
 Ceas responsabil, cu turnură romantică, împletit în taina lumânării de purtătorii mesajului ştiinţific şi 
artistic: Marina Săvescu, moderatoarea acţiunii, alături de Alexandra Timofte, Iuliana  Albu, Alina Amăriucăi, 
Maria-Andra Ciocârlan, Eliza Cojocariu, Gabriela Isăilă, Gabriela Prioteasa, Larisa-Magdalena Rizea,                               
Alina-Andreea Tudosă, Florina Avîrvarei, Manuela Miron, Ionela Sripcă şi Ionuţ Acea.
 Grupul ţintă l-au format elevii clasei a IX-a G care, prin perdeaua clar obscurului, au preluat tacit 
ştafeta de viitori ambasadori.
 O seară educativă şi relaxantă, o întâlnire pusă în acord cu prezentul şi viitorul energeticii şi a rolului 
său important pentru viaţa Pământului în secolele şi mileniile următoare. Cu părere de rău că acţiunile la nivel 
naţioal sau judeţean nu atrag mai mulţi adepţi şi nu conştientizează faptul că nu e o joacă salvarea Planetei care, 
obosită, trebuie să respire în tihnă măcar o oră! 
 Sperăm că vom avea rezonanţă şi că mesajul şi glasul ne va fi auzit. 
 Noi ne-am înscris consecvent numele în Cartea de învăţătură „Ora Pământului”.

Marina Săvescu, clasa a XII - a E

Apel pentru acțiune
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 La Francophonie avant toute chose.....

	 De-a	lungul	 timpului,	 între	po-
porul	francez	și	poporul	român	a	existat	
o	 strânsă	 sinteză,	 atât	 culturală,	 cât	 și	
lingvistică,	 drept	 pentru	 care	 poporul	
de	 la	nord	de	Dunăre	a	devenit	popor	
francofon.
	 Pentru	 noi,	 elevii	 Colegiu-
lui	 National	 Nicu	 Gane,	 francofonia	
reprezintă	 emblema	 tuturor	 valorilor	
comune	pe	care	le	împărtăşim	şi	mani-
era	 în	care	ne	exprimăm	în	calitate	de	
cetăţeni	 francofoni.	 De	 aceea,	 pen-
tru	 a	 celebra	 aşa	 cum	 se	 cuvine	 Ziua	
Internațională	 a	 Francofoniei	 am	 or-
ganizat	 un	 spectacol	 pentru	 a	 crea	 o	
atmosferă	 care	 să	 ne	 amintească	 de	
Franța	cu	toată	cultura	şi	civilizaţia	care	contribuie	într-o	importantă	măsură	la	patrimoniul	european	
și	care	reprezintă	un	model	pentru	toţi.
	 Și,	dacă	vorbim	de	valori,	trebuie	să	precizăm	faptul	că	am	avut	onoarea	de	a	avea	printre	noi	
câțiva	invitați	speciali	cum	ar	fi		doamna	Sarah	Soler,	profesor	de	franceză	detaşat	la	Detaşamentul	
de	Cooperare	din	cadrul	Ambasadei	Franţei	la	Bucureşti.	De	asemenea,	la	evenimet	au	fost	prezenți	
doamna	 profesoară	 Liliana	 Rusu,	 profesor	 de	 engleză-franceză	 la	 Școala	 de	 Subofiţeri	 Jandarmi	
din	Fălticeni,	doamna	profesoară		de	franceză	Magdalena	Vultur,	fost	director	adjunct	al	colegiului,	
doamna	director,	prof.	dr.	Mihaela	Bărbăcuț,	precum	și	profesori	și	foști	profesori	ai	liceului.

	 Spectacolul	 a	 fost	 conceput	
pornind	de	la	ideea	că	„Limba	franceză	
este	 o	 femeie.	 Și	 această	 femeie	 este	
atât	 de	 frumoasă,	 atât	 de	 mândră,	
atât	 de	 modestă,	 atât	 de	 îndrăzneață,	
impresionantă,	 voluptoasă,	 castă,	
familiară,	 nebună,	 cumine,	 pe	 care	 o	
iubești	din	 tot	 sufletul	 tău	și	căreia	nu	
ești	niciodată	tentat	să-i	fii	infidel″,	așa	
cum	afirma	Anatole	France.
	 Spectacolul	 a	 debutat	 într-un	
spirit	 entuziast	 creat	 de	 momentul	
susținut	 de	 trupa	 de	 majorete	 a	 cole-
giului	 ce	 au	dansat	pe	melodiile	bine-
cunoscutei	 cântăreţe	 franceze,	 Ingrid.	
Apoi,	elevele	Diana	Bogatu	din	 	clasa	

a	XII-a	G	și	Gabriela	Cocean	din	clasa		a	XI-a	H	au	interpretat	melodiile	„Tu	passes	pas	de	moi″,	
respectiv	„Je	t′aime″	și	″Je	veux″,	creând	o	atmosferă	pe	cât	de	emoționantă,	pe	atât	de	animată.
	 Cu	toţii	ştim	că	România	şi	Franţa	au	o	legătură	foarte	puternică,	pe	temeiul	cooperării	şi	schim-
burilor	dintre	cele	două	țări.	Pentru	a	ilustra	acestă		legătură	eleva	Iulia	Macovei	din	clasa	a	IX-a	F	a	recitat	
poezia	″Luceafărul″,	care,	tradusă	în	limba	franceză,	își	păstrează	aceeași	muzicalitate	și	aceeași	emoție.

continuare în pagina 15

Cultură franceză 
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	 Demonstrând	că	românii,	încă	de	când	sunt	mici	iubesc	franceza,	elevii	clasei	a	V-a,	în	spiritul	
ludic	care	îi	caracterizează,	au	recitat	poezii	în	limba	lui	Molière	și	au	interpretat	sceneta	„Une	famille	
nombreuse″.

	 Cum	muzica	 a	 dominat,	 trebuie	
menționat,	 de	 asemenea,	 faptul	 că	
elevul	Alexandru	Oniciuc	s-a	dove-
dit	a	fi	un	virtuoz	al	pianului,	inter-
pretând	piese	precum	„L′Alouette″	
sau	 „Le	 printemps	 ″	 a	 lui	Vivaldi,	
fapt	ce	a	trezit	admiraţia	din	partea	
publicului.	 Acest	 moment	 a	 fost	
urmat	de	punerea	în	scenă	a	piesei	
de	 teatru	 „Burghezul	genitlom″	de	
Voltaire,	care,	pe	 lângă	 faptul	că	a	
stârnit	râsul,	a	oferit	un	moment	de	
reflecție.	
	 Cum	„cei	din	urmă	vor	fi	mereu	
cei	 dintâi″,	 finalul	 specatcolului	 a	
fost	 marcat	 de	 corul	 liceului	 care	
a	 interpretat	 melodiile:	 „Champs-

Élysées”,	„Une	vague	bleue”	și	„Les	comédiens”,	ce	au	stârnit	ropote	de	aplauze,	producând	încân-
tarea	 și	 entuziasmul	 invitaților.	 Trebuie	 precizat	 că	 acest	 cor	 reprezintă	 o	 mândrie	 pentru	 liceul	
nostru,	dat	fiind	că	în	anii	perecedenţi	a	obţinut	mai	multe	premii	întâi	la	concursuri	precum	„Les	
couleurs	en	chanson"	şi	"Chansons	d'aujourd'hui	et	d'antan",	organizate	de	catedra	de	limba	franceză	
a	 Universităţii	 „Ştefan	 cel	 Mare”	
din	 Suceava.	Alături	 de	 cor,	 eleva	
Siddig	Said	Ahmed	Samya	a	inter-
pretat	 piesa	 „Le	 temps	 des	 fleurs”	
în	acord	cu	aerul	primăvăratec	ce	a	
învăluit	întregul	eveniment.
	 Activitatea	a	fost	coordonată	
de	 doamnele	 profesoare	 de	 limba	
franceză:	prof.	dr.	Liliana	Rădulescu,	
prof.	 Marilena	 Dăscălescu,	 prof.	
Virginia	 Sturzu,	 prof.	 Carmen	
Munteanu,	 prof.	 Alina	 Cristea	 și	
prof.	Marilena	Dăscălescu,	precum	
și	 de	 domnul	 profesor	 de	 muzică	
Dan	Sinăuceanu.	
	 La	 sfârșit,	 domana	
profesoară	 Sarah	 Soler	 a	 luat	 cu-
vântul	afirmând	că	„elevii	Colegiului	Național	NICU	GANE	știu	să	celebreze	francofonia	chiar	mai	
frumos	decât	 francezii,	 dar	 pentru	 a-ți	 da	 seama	de	 asta	 trebuie,	 într-adevăr,	 să	 vii	 de	 acolo″,	 iar	
doamna	director,	prof.	dr.	Mihaela	Bărbăcuț,	și-a	exprimat,	de	asemenea,	mulțumirea	și	bucuria	de	a	
fi	luat	parte	la	acest	eveniment	important	pentru	afirmarea	identităţii	noastre	francofone.	

Alexandru Spiridon, clasa a IX-a   G

continuare din pagina 14
Cultură franceză
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I n t e r v i u r i

	 “Orice	progres	începe	cu	o	idee	în	
mintea	cuiva.	Tot	ceea	ce	mintea	noastră				
poate	concepe	şi	crede	cu	adevărat,	poate	să	
şi		obţină.”	

(Peter Arnold)

Scriitori fălticeneni

În această secțiune

CERERE ÎN CĂSĂTORIE

Lecturile liceenilor
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CERERE ÎN CĂSĂTORIE

	 Pe	 data	 de	 16	 Noiembrie	 ,	 la	 Casa	 de	
Cultură		a	oraşului	Fălticeni	,	a	fost	pusă	în	scenă	
piesa	“Cerere	în	căsătorie”	de	către	trupa	teatru-
lui	Mihai	Eminescu	din	Botoşani.	
	 În	 această	 piesă	 este	 înfăţişată	 povestea	
lui	Ivan	Vasilevici	Lomov		care	vrea	să	se	însoare	
cu	fiica	vecinului	său.	Situaţia	devine	tensionată,	
iar	cei	doi	potenţiali	miri	se	ceartă	din	motive	de-
rizorii.Ciocnirea	personalităţilor	lor	puternice	dă	
naştere	unui	comic	de	situaţie	ce	aduce	râsete	pe	
chipurile	spectatorilor	.

	 Întreaga	 poveste	 este	 redată	 de:	 Cezar	Amitroaie	 în	 rolul	 lui	 Stepan	 Stepanovici	 (tatăl),	
Radu	Dragoş	 în	 rolul	 lui	 Ivan	Vasilevici	Lomov	 (viitorul	mire)	 şi	Gina	Pătraşcu	 în	 rolul	Nataliei															
Stepanovna	(viitoarea	mireasă)	,	care	ne-a	acordat	şi	un	interviu:

 Sunteţi pentru prima oară în Fălticeni?

	 G.Pătraşcu:	Nu. De ani de zile venim la Fălticeni.

 Ce genuri de piese mai aveţi în programul dumneavoastră ?

	 G.	Pătraşcu:	Dacă aţi veni la Botoşani, aţi vedea că avem o gamă variată.

 Cum v-aţi simţit în pielea personajului dumneavostră?

	 G.Pătraşcu:	Foarte bine. Este un personaj care mă reprezintă şi despre care aş putea spune că 
îmi vine mănuşă.
 
 Credeţi că există un personaj ideal şi dacă da, care ar fi acela?

	 G.Pătraşcu:	Bineînţeles că există, precum şi acesta de astăzi. Trebuie doar să ai norocul să le 
întâlneşti. Personajele ideale sunt cele care se pliază pe personalitatea ta.
 
 Care credeţi că este destinul teatrului?

	 G.Pătraşcu:	Care a fost din totdeauna... Se spune că teatrul a fost în criză din totdeauna, 
mereu la vreme de restrişte .

 În încheiere, ce sfaturi aveţi pentru elevii care vor sa îmbrăţişeze această meserie? Există 
avantaje, dezavantaje?

	 G.Pătraşcu:	Eu cred că în orice meserie există avantaje şi dezavantaje. Consider că o meserie 
făcută cu plăcere şi dăruire este mai mult decât suficient. Dacă ei simt că aceasta este menirea lor şi 
sunt gata să pună tot sufletul în această artă să nu rateze şansa de a-şi împlini visul.

Simona-Maria Gavriluță, Mateiana Anechiforesei, clasa a IX - a G

Предложение
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Lecturile liceenilor
	 Statisticile	ne	atrag	atenţia	că	aproximativ	12%	din	români	nu	au	nicio	carte	în	casă.		
	 Cum	pot	unii	să	trăiască	fără	să	descopere	bucuria	de	a	te	cufunda	în	universul	nebănuit	al	unei	
cărţi?	Educaţia	în	ceea	ce	priveşte	lectura	o	primim	în	mare	parte	în	cadrul	şcolii.	Numai	de-a	lungul	
celor	patru	ani	de	liceu	avem	în	medie	o	lectură	obligatorie	de	cincizeci	de	cărţi.	Dar	oare	citesc	la	fel	
de	mult	elevii	ca	altădată?	Oare	citesc	aceiaşi	autori?	Acum,	cu	atâta	tehnologie,	mai	este	apreciată	
lectura	la	adevărta	sa	valoare?	Pentru	a	găsi	nişte	răspunsuri	la	aceste	întrebări,	am	intervievat	câte	un	
elev	din	fiecare	clasă	de	liceu.	Am	ales	un	set	de	şase	întrebări	pentru	fiecare	intervievat,	iar	rezultatul	
este	acesta:
 I. Camielia Dănilă clasa a IX-a A
 
 1. Îţi place să citeşti? De ce? Cu ce crezi că te va ajuta în viaţă?

 Da, îmi place să citesc. Aş putea spune că cititul mă defineşte. Citesc pentru că doar aşa pot 
evada într-o altă lume, departe de rutina zilnică, de probleme, de griji, de Facebook. Cărţile ne ajută 
să vedem lumea altfel, să învăţăm din greşelile personajelor şi ne oferă în acelaşi timp o lecţie de 
viaţă.

 2. Cartea /  cărţile preferate din lecturile obligatorii? Dar din cele suplimentare?
 
 Unele dintre cărţile mele preferate fac parte din lecturile obligatorii. De exemplu:  „Maitreyi” 
- Mircea Eliade. Dacă este să mă raportez la lecturi suplimentare, aş putea spune că îmi place să 
citesc din Dostoievski,  „Fraţii Karamazov” fiind romanul meu preferat.

 3. Ai citit vreo operă de Liviu Rebreanu? Ce părere ai despre stilul lui? Dar Ion Creangă?

 Încă nu am citit nimic din Liviu Rebreanu, dar am auzit, evident, de opera sa, ‘’Ion’’. Nu pot 
să îmi dau deocamdată cu părerea despre felul său de a scrie, dar bănuiesc că îmi va plăcea. Când 
eram în clasele primare, citeam cu plăcere din Ion Creangă, deoarece toate poveştile lui aveau umor 
şi mă înveseleau.

 4. Crezi că elevii citesc la fel de mult ca în trecut? 

 Trăim într-o lume în care tehnologia a atins cele mai înalte culmi. Majoritatea oamenilor îşi 
petrec timpul mai mult pe Internet, iar cărţile au devenit neglijate de când au apărut Facebook-ul şi 
rezumatele online.

 5. Crezi că vei continua să citeşti după ce vei termina liceul?

 După ce termini liceul, începe facultatea. Devii mult mai ocupat, mai stresat, sufocat de        
examene.  Asta nu înseamnă că trebuie să renunţi la cărţi. Eu şi la bătrâneţe mă văd într-un fotoliu 
moale cu un roman de dragoste în mână, suspinând la fiecare scenă emoţionantă.

continuare	în	pagina	19desen realizat de: Florin Olariu cls. a-IX-a F

Poveștile copilăriei vs. romanele adolescenței



Colegiul Național „Nicu Gane”          19                           NR LXXIV, 1-2 / 2013

 6. Eşti de acord cu introducerea seriei „Harry Potter” în manuale?
 
 Sunt o mare amatoare a seriei „Harry Potter”, dar nu cred că este indicată introducerea sa 
în manuale.

 II. Irina Amariei clasa a X-a A

 1. Îţi place să citeşti? De ce? Cu ce crezi că te va ajuta în viaţă?

 Da, îmi place să citesc pentru că e un moment în care mă desprind de realitate şi mă las purtată 
de val fără să mă gândesc că poate ceea ce citesc este ireal, imaginar; când citesc, totul prinde formă 
în mintea mea şi se creează o nouă lume pe care o pot modela cum doresc pe baza spuselor autorului. 
Îmi place sentimentul pe care mi-l provoacă o carte bună atunci când sunt absorbită de acţiunea ei 
şi nu o mai pot lăsa din mână.

 2. Cartea / cărţile preferate din lecturile obligatorii? Dar din cele suplimentare?

 Dintre lecturile obligatorii cartea mea preferată este „Maitreyi” care a avut şi are în continu-
are un impact asupra mea. Dintre lecturile suplimentare, cred că cel mai mult m-a marcat „David 
Copperfield” - Charles Dickens, pentru că povestea personajului principal era impresionantă.

 3. Ai citit vreo operă de Liviu Rebreanu? Ce părere ai despre stilul lui? Dar Ion Creangă?

 Recent am citit romanul “Ion” de Liviu Rebreanu şi, chiar dacă pentru început mi se părea 
neinteresant şi obositor, cu cât am citit mai mult, a început să îmi stârnească interesul şi aşa a ajuns 
să îmi placă chiar în mod deosebit romanul şi să se numere printre favoritele mele. Cât despre Ion 
Creangă, pot spune că a fost autorul care mi-a marcat cel mai tare copilăria; în ciclul primar am 
început să-i citesc operele, deoarece intrau în programa şcolară şi erau lectură obligatorie; atunci 
nu mă dădeam în vânt după operele lui Creangă, dar cu timpul mi-am schimbat percepţia legată de 
ele considerându-le acum o comoară a literaturii romane şi “cel mai bun start” pentru un şcolar în 
lumea cărţilor.

 4. Crezi că elevii citesc la fel de mult ca în trecut?

 Mama mea mereu îmi povestea cât de mult citea ea şi generaţia ei şi, din câte îmi pot da 
seama, interesul elevilor pentru cărţi a scăzut mult de-a lungul timpului, elevii ajungând să se                        
limiteze doar la lectura obligatorie, şi acesta ar fi un caz fericit pentru că în multe cazuri nici aceasta 
nu există.

 5. Crezi că vei continua să citeşti după ce vei termina liceul?

 Cu siguranţă voi continua, dar alte tipuri de cărţi (care îmi vor face mai mare plăcere să le 
citesc) pentru că până atunci sunt sigură că valorile în care cred acum, gusturile şi dorinţele se vor 
schimba considerabil în perioada liceului.

continuare în pagina 20
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 6. Eşti de acord cu introducerea seriei „Harry Potter” în manuale?

 Părerea mea este că seria „Harry Potter” ar trebui să ţină strict de lectura facultativă. Nu 
consider că aceasta poate forma caracterul elevilor într-un mod constructiv. Sunt alte cărţi science-
fiction mult mai potrivite pentru elevi, de exemplu „Exuvii” de Simona Popescu, pe care profesoara 
mea mi-a recomandat-o şi care chiar a meritat să o citesc.

 III. Laura Popovici– clasa a XI-a B

 1. Îţi place să citeşti? De ce? Cu ce crezi că te va ajuta în viaţă?

 Da, pot să spun că îmi face o plăcere deosebită să citesc şi nu atât din motive pur intelectuale, 
ci şi pentru faptul că mă ajută să mă relaxez şi îmi satisfac nevoia de cunoaştere. Probabil că mă va 
ajuta în viaţă, la un moment dat, sau poate nu. Sunt conştientă că, într-o oarecare măsură, cititul îţi 
îmbogăţeşte vocabularul şi, în acelaşi timp, îţi lărgeşte orizonturile.

 2. Cartea / cărţile preferate din lecturile obligatorii? Dar din cele suplimentare?

 Din lecturile obligatorii câteva mi-au rămas adânc înfipte în minte şi pot spune că am învăţat 
ceva din ele. De exemplu, romanul “Ion”, de Liviu Rebreanu, formează o tipologie de personaj viabil 
şi va rămâne pentru totdeauna memorabil, prin acţiunile sale. Te ajută să vezi cu alţi ochi oamenii, 
viaţa cu toate bucuriile, necazurile şi nevoile ei. Te face să te gândeşti la femeile care cad pradă 
abuzului casnic, făţărnicia unor oameni, nedreptatea  ş.a.m.d. De asemenea, sunt un mare ama-
tor de poezie. Personal, îmi place foarte mult Nichita Stănescu. Găsesc în jocurile lui de cuvinte o 
extraordinară sursă de inspiraţie, amuzament şi profunzime. Poeziile lui dispun de o anumită liber-
tate, atât din partea autorului, cât şi din partea cititiorului (căci îţi permit o gamă largă de jocuri şi 
interpretări). Nu pot să nu-l menţionez şi pe genialul Eminescu, mare patriot şi om cu vastă cultură 
şi inteligenţă, în operele căruia îţi poţi identifica nu numai propriile tale trăiri şi gânduri, ci, la fel de 
bine, şi pe ale lui. Sunt o mare amatoare de mitologie, cultură şi civilizaţie. Aşa că multe cărţi favorite 
fac parte din acest domeniu. De exemplu: “Gheişa. Istoria secretă a unei lumi pe cale de dispariţie” 
(Lesley Downer). Este o carte carte studiază în principal viaţa şi tradiţiile gheişelor- dar, inevitabil, 
se descrie şi mentalitatea japonezilor (civizilaţie foarte diferită de cea a europenilor). Asemenea este 
şi “China Clasică”(Ivan P. Kamenarović) care descrie în general lumea Chinei, modalitatea lor de a 
socoti timpul (prima oră de la 23-1: ora şobolanului, a doua oră, 1-3: ora bivolului… ş.a.m.d). Din 
domeniul beletristicii, autoarea mea preferată este Jane Austen. Îi citesc cărţile pe nerăsuflate şi, ca 
să fiu sinceră, mi-aş dori  să nu se termine niciodată o asemea lectură îmbibată de un aer clasic şi 
stilat. Pe următorul loc, sau, oricum, destul de aproape de Jane Austen, se află Ionel Teodoreanu. 
Cele mai frumoase declaraţii de dragoste le-am întâlnit în “Lorelei” şi “Fata din Zlataust”, şi cartea 
care îmi va rămâne pentru totdeauna în inimă este “La Medeleni”’. Teodoreanu reuşeşte să creeze în 
romanele lui anumite imagini care ţi se întipăresc foarte bine în minte. Şi acum îmi imaginez “Uliţa 
copilăriei”, “Casa bunicilor”, florile de cireş, imaginea proaspătă a unei zile de vară petrecute sub 
cerul liber, sau plimbările prin livadă.
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 3. Ai citit vreo operă de Liviu Rebreanu? Ce părere ai despre stilul lui? Dar Ion Creangă?

 După cum am menţionat şi anterior, din operele lui Liviu Rebreanu, mi-a rămas în minte ro-
manul “Ion” care m-a impresionat prin realitatea surprinsă şi personajele care iau parte la acţiune. De-
spre Ion Creangă pot spune că este un scriitor pentru copii, chiar dacă operele lui sunt nemuritoare şi pot 
fi citite la orice vârstă, deoarece limbajul său popular atrage şi stârneşte amuzament în sufletul oricărui 
om şi mai ales în cel al copiilor, pe care îi poate atrage spre această lume a poveştii.

 4. Crezi că elevii citesc la fel de mult ca în trecut?

 Cred că  - dacă e să privim în amsamblu - poate nu citesc TOŢI la fel de mult ca în trecut, 
dar încă sunt mulţi copii care se bucură de minunata companie a cărţilor şi merită să nu-i trecem 
cu vederea. Mass-media promovează - să spunem -  incultura şi atunci impresia generală e ca toţi 
adolescenţii stau şi pierd timpul prin cluburi, dar e timpul să întoarcem foia şi să ne gândim şi la 
copiii care citesc, care au o cultură vastă  şi au ceva de spus - şi care, până la urmă, reprezintă vii-
torul ţării. Cred că pentru categoria copiilor care nu citesc putem găsi circumstanţe atenuante. În 
trecut, copiii citeau mai de voie, mai de nevoie, deoarece nu aveau alte modalităţi de a-şi petrece  
tipul liber; pe când în zilele noastre tehnologia ne ocupă o importantă parte din viaţă.

 5. Crezi că vei continua să citeşti după ce vei termina liceul?

  Lectura nu are vârstă şi nu mi-aş putea închipui viaţa fără lumea minunată a cărţilor. Aş putea 
spune că ele adaugă sare şi piper existenţei noastre zilnice. Prin urmare, nu cred că va exista un moment 
în viaţa mea în care să pot afirma că am citit suficient.

 6. Eşti de acord cu introducerea seriei “Harry Potter” în manuale?

 Nu sunt de acord cu introducearea seriei “Harry Potter” în manuale. Nu consider că ai cu adevărat 
ceva de învăţat din ele. Ideea studierii unei opere este să înveti ceva din ea, să aibă un caracter educativ 
sau să constituie o operă care de-a lungul istoriei a avut un impact asupra societăţii. Putem pune semnul 
de egalitatea între Mihai Eminescu şi J.K Rowling (chiar dacă paralela e făcută între o operă lirică şi una 
în proză)? Sunt de părere că “Harry Potter” constituie o grozavă literatură de timp liber, de relaxare. 
Dacă ar fi să introducem toate cărţile noatre preferate în lecturile obligatorii, unde s-ar ajunge? Aşa că 
sunt de parere că lecturile personale le poţi citi în timpul liber fără să fie obligatorii şi la şcoală.

 IV. Pîrju Raluca Andreea – clasa a XII-a A

 1. Îţi place să citeşti? De ce? Cu ce crezi că te va ajuta în viaţă? 

 Da, îmi place să citesc, chiar foarte mult. Când citesc mă simt de parcă aş fi şi eu un personaj 
din carte. Dar pentru mine este o senzaţie unică să stau afară pe bancă, la soare sau lângă sobă cu 
o carte în mână. Toată lumea afirmă că cititul este cel care ne ajută să ne dezvoltăm imaginaţia, să 
aflăm lucruri noi. Eu consider că depinde de persoană, pe mine m-a ajutat să mă exprim mai bine, 
am aflat cuvinte noi şi nu numai. Cuvintele potrivite exprimă mai mult decât orice imagine.

continuare din pagina 20
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 2. Cartea / cărţile preferate din lecturile obligatorii? Dar din cele suplimentare?

 Anul trecut, doamna profesoară de limba română ne-a spus să citim ,,Pădurea spânzuraţilor” 
de Liviu Rebreanu. La început, am răsfăit-o, dar după ce am citit-o am realizat că este cartea mea 
preferată. Datorită unei prietene, am citit mai multe cărţi decât mi-aş fi imaginat, de aceea îmi 
este greu să o denumesc pe cea preferată. Poate ,,Dumnezeu numără lacrimile femeilor” de Pia               
Degermark.

 3. Ai citit vreo operă de Liviu Rebreanu? Ce părere ai despre stilul lui? Dar Ion Creangă?

 Da, da, da. Am citit doar două opere, ,,Pădurea spânzuraţilor” şi ,,Ion” şi nu mă mândresc 
cu asta. Deşi unii spun că Liviu Rebreanu are un stil mai greu, mie nu mi s-a părut aşa. Dacă citeşti 
cu atenţie, cred că este imposibil să nu înţelegi. Cel mai mult îmi place complexitatea textului, faptul 
că are substraturi. Iar Ion Creangă este autorul favorit al copilăriei mele, deoarece când eram mică 
am primit cadou cartea ,,Poveşti. Povestiri. Amintiri”, iar când am crescut a fost printre primele cărţi 
citite. 

 4. Crezi că elevii citesc la fel de mult ca în trecut?

 Generaţia noastră citeşte mai mult, datorită apariţiei volumelor de cărţi despre vampiri, 
magicieni şi alte lucruri. Dar asta nu înseamnă că ce e mult e şi bun. Dar cred că depinde de  
elev. Deoarece sunt unii care citesc mult şi alţii care nu citesc deloc. 

 5. Crezi că vei continua să citeşti după ce vei termina liceul?

 Sunt sigură că o nu o să dispară această pasiune pentru citit. Spun asta, pentru că pentru 
mine a devenit o obişnuinţă să citesc. Aşa cum m-am obişnuit să urmăresc emisiunea X, aşa m-am 
obişnuit să ţin o carte în mână.

 6. Eşti de acord cu introducerea seriei „Harry Potter” în manuale?

 Harry Potter e mai popular decât Nică şi cred că ar fi apreciat, dar sunt de acord să fie in-
trodus doar ca lectură suplimentară pentru că toţi ne regăsim la un moment dat într-un personaj 
autohton, şi nu în unul cu baghetă magică în mână.

	 În	 concluzie,	 deşi	 tendinţa	 este	 ca	 elevii	 să	 se	 lase	 pradă	mai	mult	 Facebook-ului	 şi	 altor	
activităţi	de	ocupare	a	timpului	liber,	există	încă	mulţi	iubitori	de	lectură.	Este	normal	ca	unii	autori,	
mai	vechi,	să	devină	uşor	“demodaţi”,	în	timp	ce	unele	genuri	noi	să	fie	“în	trend”.	Important	este	
că	elevii	citesc	şi	învaţă	ceva	din	ceea	ce	citesc.	Totodată,	este	de	apreciat	faptul	că	lecturile	lor	sunt	
diferite	şi	vaste.	

Alma Gavril, clasa a XII - a A
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Scriitori fălticeneni

	 Vara	 trecută,	 la	 Fălticeni,	
s-a	 demarat	 proiectul	 „Zilele	 cărţii	
fălticenene”,	în	sala	Aurel	Băieşu	într-o	
călduroasă	zi	de	iulie.						
	 Evenimentul	 a	 adunat	 o	 mână	
de	scriitori,	reprezentanţi	ai	autorităţilor	
locale,	 admiratori	 şi	 reprezentanţi	 ai	
presei.	 Organizatorii	 au	 fost	 jurnalis-
tul	 Relu	 Ursache,	 de	 la	 televiziunea	
suceveană	TV	Plus	şi	psihologul	Mihai	
Moisoiu,	 care	 cu	 această	 ocazie	 şi-a	
lansat	 cea	 de-a	 treia	 carte,	 “Gândire	
pozitivă.	 Diete,	 cure	 şi	 regimuri	 ali-
mentare”.	Fiecare	 autor	 a	venit	 şi	 şi-a	
prezentat	o	carte,	dintre	care	amintim:

 1. Prof. Mioara Gafencu – „Drumuind”

	 „ D r u m u i m .	
Suntem	călători	prin	
viaţă.	Orice	călător	e	
un			Guliver	trecând	
hotarul	văzut	sau	vi-
sat.	Suntem	eroii	pro-
priului	 rol.	 Destine																																
spectaculoase	 ab-
surde	 sau	 obişnuite.	
Homo	 viator.	 Pe-
regrin	 şi	 pelegrin.	
Stăpân	 pe	 sine	 sau	
jucărie	 a	 destinului.	
Călătoriile	 reale	 sau	
imaginare.	 Până	 la	
capătul	 pământului	
sau	 dincolo	 de	
stele...”	 (Mioara	
Gafencu).	 Cartea	

se	 organizează	 în	 patru	 segmente	 pline	 de	 semnificaţii	 sentimentale	 şi	 toate	 se	 centrează	 asupra	
semnificaţiei	verbului	a	drumui,	în	sfera	gerunziului.	Cetăţean	de	Onoare	al	Fălticenilor,	profesor	de	
vocaţie,	aparţinând	figurilor	luminoase	ale	învăţământului	fălticenean	prin	maniera	în	care	a	înţeles	
să-şi	 cinstească	 profesia	 în	 cele	 patru	 decenii	 la	 catedră,	Mioara	Gafencu	 reconfirmă	 prin	 scrisul	
său	apartenenţa	de	drept	la	Galeria Oamenilor de Seamă	ai	aşezării.	Volumul	a	apărut	în	anul	2012	
la	Editura	Studis,	tehnoredactarea	a	fost	făcută	de	prof.	Sorin	Gafencu,	iar	coperta	este	realizată	de							
Ioachim	Nica.

continuare în pagina 24 
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 2. Prof. 
dr. Mihaela Pavel 
Bărbăcuţ  – „Ani de 
liceu – managemen-
tul grupului-clasă 
prin metoda proiect-
ului”

	 Cartea	 a	 fost	
publicată	 la	 Editura	
George  Tofan	 în	
Suceava,	în	mai	2012.	
Autorii	 cărţii	 sunt	
toţi	elevii	clasei	a	XII-a	D	de	la	Colegiul	Naţional	„Nicu	
Gane	din	generaţia	2008-2012,	împreună	cu	diriginta	lor,	
profesoara	 Mihaela	 	 Pavel	 Bărbăcuţ.	 Cartea	 cuprinde	
prezentarea	unor	activităţi	şcolare	şi	extraşcolare	la	care	
elevii	au	 luat	parte,	de	 la	excursii	 la	concursuri	şi	de	 la	
balul	bobocilor	la	majorate.	Impresii,	articole,	teme,	poze	
şi	proiecte,	cam	tot	ceea	ce	defineşte	viaţa	de	licean.

 3. Alexa Paşcu – 
“Urmele păsării – cuvânt”

 Cea de-a şasea carte a      
poetului fălticenean vine ca 
o continuare a ideilor poet-
ice din volumul precedent 
(„Dorul de cânt, de lumină 
cuvânt”) şi totodată a fost 
dedicată lui                       Mihai  
Eminescu. Cartea a apărut 
la editura ieşeană „StudIS” 
în anul 2012 şi cuprinde 

101 poeme dispuse în trei secţiuni: „Su-
fletul înveselit de timp”, „Cântând iubi-
rea” şi „Căutând lumina”.

 4. Prof. Constantin Bulboacă – “Din pulberi de stele”

 Poemele din acest volum sunt scrise pe parcursul a zeci 
de ani, şi se vede că munca autorului de a crea ceva remarcabil 
nu a fost în zadar. Primele poezii din volum sunt încadrate în 
perioada anilor `70, iar unele sunt scrise în 2011. Multe dintre 
poezii sunt scrise pentru cineva, cu o dedicaţie, iar persoanele 
norocoase sunt soţia poetului, fiica acestuia, prietenul pictor 
Mihail Gavril, Nichita Stănescu, Mihai Eminescu şi chiar po-
etului spaniol Garcia Lorca. De asemenea, se poate observa că 
Frederico Garcia Lorca este un model, un soi de muză pen-
tru poetul Constantin Bulboacă. Temele abordate de acesta 
sunt extrem de vaste, de la arta poetică, frumos conturată în poemele: „Domnului Eminescu” şi        
„Scrierea poeziei”, la teme filosofice ca timpul, în mai multe poezii, dar mai evident în „Simplu”, sau 
religia, în „Biblică” sau „Adam”. Istoria nu putea fi absentă în opera profesorului, „Reîntoarcerea lui 
Ulise” este poemul care profilează cel mai bine această temă atât de caracteristică autorului.

 5. Ing. Vasile Moroşanu –  „Surpriza”

 Vasile Moroşanu a publicat în anul 2010 la Editura Muşatinii din Suceava carte                                        
„Surpriza”, o culegere de texte de proză scurtă cu morale diferite, dar evidente, culese de pe melea-
gurile României. Cât despre titlul cărţii, autorul însuşi ne explică: „Fiecare clipă din viaţă ne poate 
oferi o surpriză, mai mult sau mai puţin plăcută! Aceasta ţine numai de noi, de locul unde şi cu cine 
ne aflăm, de ceea ce vrem să facem.” Motto-ul cărţii, „Este mai uşor să scrii despre zei, decât despre 
oameni”, ne face să ne gândim la cât de dificil este să redai în câteva cuvinte trăirile, sentimentele, 
stările, chipurile sau chiar gândurile omeneşti, care sunt adeseori greu de perceput când eşti în faţa 
unui om, dar şi mai greu de transcris într-o operă literară.

continuare în pagina 25 
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 6. Mihai Moisoiu – “Gândire pozitivă. Diete, cure şi 
regimuri alimentare”
	 Se	spune	că	aşa	cum	îţi	sunt	gândurile	îţi	este	şi	viaţa.	
Contează	enorm	să	avem	o	gândire	pozitivă	pentru	a	duce	o	viaţă	
mai	bună	şi	fericită.	Pentru	a	ne	ajuta	în	iluminarea	vieţii	noas-
tre,	psihologul	Mihai	Moisoiu	ne	propune	o	carte	ce	ne	expune	
diete,	cure	şi	regimuri	practice	cu	oportunităţi	de										vinde-
care	şi	armonizare	a	inimii	şi	a	minţii,	cartea	„Gândire pozitivă. 
Diete, cure şi regimuri alimentare”	a	apărut	 în	anul	2012,	 la	
editura	PIM.
	 Acest	 eveniment	 a	 ajutat,	 în	 primul	 rând,	 la	 demons-
trarea	faptului	că	oraşul	Fălticeni	este	încă	un	oraş	cultural,	cu	
multe	personalităţi	de	 seamă,	mai	ales	 în	 literatură.	Este	bine	
de	 ştiut	 că	 în	Fălticeni	 se	 scrie,	 şi	 se	 scrie	bine.	Sperăm	 la	o	
următoare	ediţie	a	“Zilelor	Cărţii	Fălticenene”	în	care	să	fie	şi	
mai	mulţi	scriitori	şi	poate	mult	mai	mulţi	spectatori.	

Alma Gavril, clasa a XII-a A
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LITERATURĂ	PENTRU	TOȚI

desen	realizat	de:	Diana-Iulia	Pîslaru

 „CITEȘTE! Citind mereu, creierul tău 
va deveni un laborator de idei și imagini, din 
care vei întocmi înțelesul și filozofia vieții.”

(Mihai Eminescu)

În această secțiune
Nicăieri nu-i mai bine ca acasă

Basmele pe care le iubesc și le urăsc
Mulțumesc, Nicu Gane!!! 

Glasul tainic al pădurii
O radiografie a culturii române

Eu nu sunt o adolescentă ca toate celelalte
 FĂLTICENI, PAŞI PRIN TRECUT…

plimbare în timp Cronici bizare 
• 2085 •

Poesis

parallela mundi Paralella mundi

Elev în
şi în afara şcoliiDin jurnalul unei adolescente

Amalgam de sentimente
Prizoniera cărţilor

Avem nevoie de modele în viaţă ?
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	 Presupun	că	ați	auzit	cu	toții	de	această	
expresie	"nicăieri	nu	e	mai	bine	ca	acasă"	
însă	ce	cred	eu	că	înseamnă	această	afirma,	
este	că	oriunde	ai	călatorii	prin	lume	la	un	
moment	dat	ți	se	face	dor	de	locul	natal	sau	
nu	neapărat	de	loc	ci	mai	mult	de	atmosferă.	
De	exemplu,	pleci	din	țară,	mergi	în					Lon-
dra,	 Paris,	 Roma,	 Vilnius,	 Varșovia,	 vezi	
toate	minunățiile	acestor	țări,	te	distrezi	la	
maxim,	 cunoști	 oameni	 noi,	 ai	 experiențe	
nemaiîntâlnite	 în	 România	 însă	 după	 un	
timp	stând	 la	geam	și	uitându-te	 la	 cer	 iți	
aduci	 aminte	 de	 „Mama	 Românie”	 și	 te	
gândești	ce	ai	face	în	acel	moment	în	țară,	
în	oraș	alături	de	tovarășii	de	„ieșeală"	ast-

fel	 	dându-ți	seama	că	vrei	să	 te	 întorci.	Chiar	dacă	momentele	de	dinaintea	 întoarcerii	sunt	grele	
deoarce	nu-ți	dorești	să	pleci	și	când	esti	în	oraș	și-ți	amintești	ce	amuzant	a	fost	să	fi	plecat	aproape	
că	îți	vine	să	plângi.	Însă	după	un	timp	uiți	și	ești	fericit	în	clasicul	anturaj	și	ai	doar	amintirea	grozavă	
și	pozele,	filmulețele	care	iți	pot	aminti	în	fiecare	zi	de	locurile	grozave	în	care	ai	fost.
	 Trebuie	menționat	că	din	toate	locurile	în	care	am	fost	Londra	a	fost	și	va	rămâne	locul	cel	
mai	frumos.	De	ce?	Cred	că	mulțumită	faptului	ca	Londra	este	orașul	cu	combinația	perfectă	din-
tre	distracție	maximă	și	cultura	modernistă.	Și	acum	să	fim	serioși	când	pleci	 într-o	altă	 țară	doar	
20	%	pleci	pentru	a-i	explora	cultura	și	lingvistica.	Eu	cel	puțin	am	fost	pentru	a	mă	distra	și	pen-
tru	 a	 avea	 contact	 cu	 altfel	 de	mentalități	 și	 cu	
altfel	 de	 atmosferă	 iar	 experientele	 avute	 în																								
Londra	 	 le-au	 învins	 pe	 toate	 celelate	 din	 alte	
mari	capitale.	Nu	știu	dacă	ați	încercat	vreodată	
să	vă	imaginați	un	oraș	ca	pe	un	lucru	fantastic,	
supranatural	ca	în	filmele	SF	în	care	orașele	arată	
ca	 niște	 navete	 spațiale	 imense	moderne	 cu	 un	
număr	de	locuitori	imens	în	care	toată	lumea	are	
ceva	 de	 făcut,	 unde	modernismul	 și	 distracțiile	
sunt	duse	la	un	alt	nivel.	Așa	mi-am	imaginat	eu	
Londra,	 bineînțeles	 când	 m-am	 întors.	 Londra	
mi-am	închipuit-o	ca	fiind	"nava	mamă"	a	tuturor	
lumilor.	Oamenii	aflați	acolo	fiind	niște	cyborgi	
foarte	drăguți	 iar	 clădirile	 imense	fiind	 locul	 în	
care	 se	 decide	 viitorul	 lumii.	E	 adevărat	 în	 realitate	Londra	 nu	decide	mai	 nimic	pentru	 omenire	
însă	în	lumea	fantastică	Londra	este	locul	în	care	se	întâmplă	totul.	Broaștele	țestoase	au	capacități	
supraomenești	și	ele	sunt	cele	înțelepte	iar	fiecare	om	care	are	o	problemă	vizitează	Big	Bang-ul	unde	
stă	borasca	șefă	care	este	mai	bătrână	decât	însuși	universul.	Ea	este	cea	care	controlează	timpul	și,	
de	asemenea,	are	capacitatea	de	a	călătorii	prin	el.	Așa	am	fost	și	eu	la	ea	în	vizită	iar	conexiunea	pe	
care	o	puteai	simții	era	imensă,	acea	energie	incredibilă	are	puterea	de	a	mișca	acele	batrânului	ceas	și	
de	a	dilata	undele	cerebrale	astfel	permițându-ți	sa	treci	dincolo	de	barierele	timpului	să	vezi	trecutul	
în	prezent	și	viitorul	în	trecut.	Poate	par	nebun	însă	Londra	îți	poate	crea	senzația	de	dilatare	a	timpu-
lui	iar	când	se	face	seara	nu-ți	mai	dai	seama	ce	ai	făcut	toata	ziua	de	a	trecut	așa	de	repede	vremea.

 

Nicăieri nu-i mai bine ca acasă
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	 Poate	 par	 nebun	 însă	Londra	 îți	
poate	 crea	 senzația	 de	 dilatare	 a			
timpului	iar	când	se	face	seara	nu-ți	
mai	dai	seama	ce	ai	făcut	toata	ziua	
de	 a	 trecut	 așa	 de	 repede	 timpul.	
Noaptea	lăsându-se	pe	la	ferestre	îți	
dai	seama	că	nu	ai	ce	face	în	casă	și	
pleci	de	urgență	afară	iar	luminile	și	
atmosfera	 incendiară	 de	 petrecere	
te	 fac	 să-ți	 amintești	 de	 "Broas-
ca	 Înțeleaptă"	 și	 să	 uiți	 de	 toate	
lăsându-te	 pradă	 magiei	 Londrei.
	 Cu	 siguranță	 și	 celelate	 capi-
tale	 au	 fost	 superbe	 însă	 nu	 fie-
care	 oraș	 poate	 avea	 o	 "Broască	
înțelaptă"	 deși	 fiecare	 își	 are	
magia	 lui.	 Parisul	 are	 o	 cultură
impresionantă	 însă	 carac-

terul	 și	 comportamentul	 oamenilor	 lasă	 de	 dorit,	 Vilnius	 este	 un	 oraș	 superb	 însă	 atmosfera	
comunistă	 strică	 magia,	 Roma	 demonstrează	 că	 stă	 la	 baza	 dezvoltării	 culturii	 latine	 însă	 in-
cultura	 și	 ignoranța	 oamenilor	 strică	 buna	 impresie	 creată	 mulțumită	 cărților,	 modernismul	
Varșoviei	realizat	de	după	al	doilea	război	mondial	oferă	speranță	dar	în	același	timp	crează	milă.
Astfel	ajungând	înapoi	în	România	care	fără	să	mă	laud	am	văzut-o	în	proporție	de	80	%	și	pot	spune	că	
este	locul	complet.	Aici	avem	incultură,	prostie,	maneliști,	țigani,	țărani	fără	viitor	care	se	oamoară	de	la	
1	m2	de	pământ,	parașute	ce-și	văd	doar	interesul,	profitori,	nepăsători,	însă,	de	asemenea,	avem	locuri	
impresionante,	muzică	bună,	poate	cei	mai	inteligenți	oameni	de	pe	planetă	și	cele	mai	frumoase		fete.

Șerban Damian, cls. a-XI-a G

fotografie realizată și editată de: Șerban Damian,cls. a XI a G

continuare din pagina 27
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Basmele pe care le iubesc şi le urăsc

	 Trăim	într-o	lume	ciudată;	nimic	nu	e	la	fel,	şi	totuşi	nimic	nu	e	diferit.
	 Exemple?	Vreţi	exemple?	Am	din	plin.	În	primul	rând,	basmele.	Judecaţi-mă	acum	că	mă	leg	
şi	critic	basmele	cu	care	aţi	crescut	şi	mai	ales	în	care	aţi	crezut	cu	atâta	ardoare!	Minciuni…Ele	ne-
au	făcut	să	credem	că	binele	învinge	mereu	când	toţi	ştim	prea	bine	că	ne	minţim!	Există	trei	aspecte	
mari	şi	late	în	basmele	care	ne-au	minţit	cu	neruşinare	de	fiecare	dată	când	le	citeam	şi	ne	făceam	
iluzii	deşarte,	iar	ele	continuau	să	curgă	şi	să	curgă	şi	să	curgă	în	continuare	pe	paginile	albe.
	 În	primul	rând,	lupta.	Lupta	aceea	clasică	dintre	Balaur	şi	Făt-Frumos	care	dura	cel	puţin	trei	
zile	şi	trei	nopţi	şi	toate	astea	pentru	a	recăpăta	fata	frumoasă.	Cine	mai	luptă	azi	pentru	ea?	Cine	mai	
e	atât	de	infantil	încât	să	creadă	că	Făt-Frumos	va	învinge?	Ce	Făt-Frumos	s-ar		mai	arunca	aşa	în	
luptă?	Balaurii	nu	sunt	cei	din	exterior.	Ei	sunt	în		noi.	,,Încetăm	să	mai	cautăm	monştrii	de	sub	pat	
când	realizăm	că	ei	au	fost	tot	timpul	în	noi.”	Corect?	Cu	toate	astea,	negăm	cu	vehemenţă	că	avem	
părţi	întunecate	şi	că	răul	din	noi	creşte	pe	zi	ce	trece.	Ne	măcina	şi	ne	mănâncă	sufletul.	Ne	ucide	
pe	dinăuntru	 încet,	dar	sigur.	Deci	 lupta	 în	care	binele	 învinge	nu	mai	există	şi	poate	nu	a	existat	
niciodată	şi	totul	a	fost	făcut	pentru	a	ne	crea	noi	o	viaţă	bazată	pe	vise	si	poveşti.	Şi	la	ce	bun?	Până	
la	urmă	monştrii	din	noi	nu	dorm	niciodată.
	 În	al	doilea	rând,	bogăţiile	şi	,,premiile”-	dacă	pot	să	le	zic	aşa-	pe	care	prinţii	le	primeau	dacă	
salvau	fata.	S-au	pierdut	zeci,	sute	poate,	mii	de	vieţi	pentru	o	jumătate	de	împărăţie	pe	care	o	lua	
până	la	urmă	cel	mai	angelic	dintre	toţi.	Nu	era	angelic,	zic.	Ca	să	omori	răul	întruchipat	trebuie	să	ai	
în	tine	un	rău	de	zece	ori	mai	mare,	deci	toată	nebunia	cu	averea	era,	de	fapt,	ispita	care	din	angelic	îl	
făcea	demonic.	Şi	câştigă	pentru	că	lupta	din	el	era	mult	mai	mare	decât	orice	luptă	care	s-ar	fi	putut	
da	vreodată.	
	 Nu	în	ultimul	rând	-	şi	poate	cel	mai	important	-	iubirea	aceea	perfectă,	triumfătoare	şi	spontană	
dintre	Cosânzeana	şi	Făt-Frumos.	Ea	nu	mai	există,	şi	poate	acesta	e	cel	mai	dureros	lucru.	Dragostea	
din	ziua	de	azi	-	daca	mai	există	aşa	ceva	-	nu	mai	e	spontană.	E	calculată	si	bazată	mereu	pe	un	in-
teres.	E	un	păcat	şi	o	himeră	în	adevăratul	sens	al	cuvântului!	Nu,	nu	aberez.	Cu	toţii	aţi	trecut	prin	
perioada	de	îndrăgostiţi;	cu	toţii	ştiţi	cum	e	să	crezi	că	persoana	aceea	e	indispensabilă,	că	plecarea	
ei	înseamnă	moarte	sigură.	A	fost	totul	perfect	o	lună,	două,	trei,	un	an.	Dar	după?	După	realizăm	că	
prima	iubire	nu	e	niciodată	ultima	şi	că	a	doua	e	mult	mai	frumoasă.	Nu	mai	zic	de	a	treia.	Ei,	şi	de	aici	
lucrurile	se	schimbă.	Pur	şi	simplu	după	ce	ai	fost	dezamăgit,	minţit,	înşelat,	călcat	în	picioare	de	trei	
ori	nu	te	mai	trezeşti	dimineaţa	cu	aceeaşi	poftă	de	viaţă.	Deci	unde	e	iubirea	veşnică?	Până	la	urmă	
pentru	ce	s-a	luptat	Făt-Frumos	atât?	Pentru	ce	au	murit	treptat	toţi	balaurii	din	el?	Lumea	de	azi	nu	
e	deloc	un	basm	şi	eu	urăsc	toţi	scriitorii	de	basme	care	mint	cu	neruşinare	toţi	copii.	Vor	creşte!	Şi	o	
să	vă	urască	pentru	ipocrizia	voastră.	Cum?	Exact	cum	vă	urăsc	şi	eu!

Ana-Maria Fasolă, clasa a X-a H

desen realizat de: Andrei Buruiană

Lupta în care binele învinge nu mai există
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Mulțumesc, Nicu Gane!!!
	 Făcând	un	 lung	periplu	 asupra	 an-
ilor	de	liceu,	îmi	amintesc	de	un	vechi	dic-
ton	cu	care	mă	ademeneau	fie	părinții,	fie	
învățătoarea,	pe	care,	copil	fiind,	nu	prea	
îl	 pricepeam	 ″Rădăcinile	 învățăturii	 sunt	
amare,	dar	roadele	ei	sunt													dulci″.	
Acum	însă	îl	văd	ca	pe	o	definiție	a	ceea	
ce	înseamnă	cariera	de	elev	și	a	tot	ceea	ce	
înseamnă	educație,	acea	educație	destinată	
„tuturor	celor	dispuși	să	o	primească”,	așa			
cum	am	învățat	la	Nicu	Gane.	
	 Aici	am	învățat	am	învățat	că	trăim	
într-o	lume	care	″mișcă″	și	″ne	mișcă	″	cu	
mare	viteză,	o	societate	care	nu	ne	așteaptă	
și	care,	oricât	de	nouă	și	modernă	ar	fi	este	
destul	 de	 dură	 și	 ne	 obligă	 să	 luptăm	cu	
adevărat	 pentru	 ceea	 ce	 ne	 dorim.	 Am	
învățat	 într-o	școală	care	ne-a	pregătit	 să	
luăm	 viața	 așa	 cum	 e,	 care	 ne-a	 pregătit	
să	 surmontăm	 potențialele	 dificultăți	 și	
care	 ne-a	maturizat	 atât	 de	mult	 încât	 să	
încercăm		necontenit	să	urcăm	foarte	sus,	
dacă	vrem	să	putem	să	vedem	foarte	de-
parte,	cum	spunea	și	Constantin	Brâncuși.
	 Cred	 că	 sloganul	 „educație	 pentru	
cei	dispuși	să	o	primească”	 	este	cel	mai	
potrivit	pentru	ceea	ce	ne-a	 învățat	 acest	
liceu	 și	 pentru	 imboldurile	 cu	 care	 vom	
zbura	mai	târziu.	În	fond,	ce	este	educația	
dacă	 nu	 esența	 întregii	 vieți?	 Prin	 ce	 ne	
definim?	Cum	ne	construim	propria	viață	
și	mai	 ales,	 cu	 ce	 începem?	 Începem	 cu	
școala	 și	 probabil,	 cum	 spunea	 și	 John	
Comenius,	terminăm	tot	cu	ea.	Toată	viața	
este	școală,	iar	faptul	că	am	învățat	la	un	
liceu	 precum	Nicu	Gane,	 ne	 creează	 nu-
meroase	deschideri	de	drumuri.
	 Educația	devine	așadar,	nu	o	modal-
itate	de	 impunere	a	unor	valori,	ci	 însăși	
libertatea	individului	de	a-și	a	alege	și	de	
a-și	 construi	 un	 anumit	 sistem	de	 valori.	
Școala	nu	ne-a	îngrădit,	ci	ne-a	dat	liber-
tatea	de	a	ne	stabili	un	drum,	o	libertate	pe	
care	 odataă	 ce	 ne-o	 asumăm,	 ne	 permite	
să	ne	modelăm	viața	așa	cum	dorim	și	așa	
cum	simțim.	Astfel,	pe	lângă	faptul	că	ne-a	
dat	impulsul	de	a	crede	în	ea,	am	crezut	și	
în	noi.	Prin	școală	învățăm	să	trecem	noi	

prin	timp,	ci	nu	timpul	pe	lângă	noi.	Găsesc	
că	în	încrederea	pe	care	i-o	acordăm	școlii	
stă	toată	esența	ei,	iar	această	încredere	nu	
este	decât	prima	treaptă	a	înălțării	noastre.
Vechii	 greci	 numeau	 această	 înălțare																																	
„paideia”	 și	 credeau	 că	 numai	 prin	 filosofie	 și	
artă	ne	putem	înălța.	Filosoful	antic	grec	Platon,	
în	 mitul	 peșterii,	 aminteşte	 despre	 o	 peşteră	 în	
care	se	află	mai	mulţi	oameni,	învăluiţi	ca	într-un	
semiîntuneric.	Umbrele	proiectate	pe	zid	de	focul	
aprins	în	spatele	indivizilor	trec,	în	mintea	privi-
torilor	 înlănţuiţi,	 drept	 realitate	 (adevăr).	 Dar,	
fiecare	 îşi	apără	propria	“percepţie”,	şi	o	 ignoră	
pe	a	celorlalţi.	La	un	moment	dat,	unul	dintre	ei	
observă	că	undeva	de	sus	vine	puţina	lumină.	El	
începe	să	urce,	înţelegând	că,	lumina	îl	va	ajuta	să	
vadă	în	mod	clar	ceea	ce	îl	înconjoară		făcând		o	
lungă	călătorie	spre	un	adevăr	incert	şi	necunos-
cut,	singurul	mod	de	a	accede	la	acesta	fiind	paşii	
treptaţi	 ai	 cunoaşterii.	 Astfel,	 prin	 experienţă	
nu	 ar	 fi	 posibilă	 cunoaşterea,	 căci,	 raportându-
ne	 la	mit,	 singura	 experienţă	de	 care	 s-ar	 putea	
folosi	 oamenii	 ar	 fi	 cea	 a	 umbrelor.	 Şi	 ce	 aju-
tor	poate	oferi	o	realitate	falsă?	Cu	alte	cuvinte,	
Platon	spune	că	toţi	trăim	într-o	lume	mediocră,	
într-o	lume	din	care	nu	avem	scăpare	decât	prin	
raţiune.	Deci,	înălțarea,	implicit	libertatea	de	care	
avem	nevoie	și	pe	care	ne-o	oferă	școala	nu	este	
posibilă	 decât	 prin	 cele	 patru	 trepte:	 mai	 întâi,		
omul	 este	 legat,	 apoi	 se	 revoltă,	 decide	 să	 iasă	
la	 lumină,	apoi	se	 întoarce	și	 îi	 luminează	și	pe	
ceilalți.	 Scopul	 școlii	 nu	 este	 decât	 acela	 să	 ne	
facă	să	găsim	adevărul,	să	descoperim	lumina,	iar	
prin	această	lumină	să	ne	construim	o	cale	la	fel	
de	luminată	ca	în	mitul	lui	Platon.	
 Prin	 educație	 ne	 eliberăm	 de	 acea	 gân-
dire	captivă,	încărcată	de	prejudecăți	prin	prisma	
cărora	vedem	realitatea	așa	cum	o	văd	și	alții.	Ne	
complacem	în	surogate	intelectuale,	 în	şabloane	
şi	 scheme	 de	 gândire,	 în	 stereotipii	mentale,	 în	
simplificări	excesive,	ceea	ce	ne	dă	 impresia	că	
înţelegem	 ceea	 ce	 de	 fapt	 nu	 înţelegem	 deloc.		
Trăim	într-un	secol	în	care,	avem	nevoie,	mai	mult	
ca	niciodată,	să	ne	ancorăm	în		alte	pespective	asu-
pra	realității	și	să	o	facem	așa	cum	vrem	noi	să	fie.

continuare în pagina 31
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Avem	nevoie	să	ne	„păstrăm	în	ochi	lumina	posibilului”	la	fel	cum	ne	îndeamnă	Noica,	avem	nevoie	
să	credem	în	propriile	forțe	pentru	că	sunt	singurele	care	ne-au	mai	rămas.	Mulțumesc,	Nicu	Gane,	
ne-ai	învățat	să	fim	mai	puternici	și	să	căutăm	soluţii	care	nu	constau	decât	în	eliberarea	gândirii	din	
captivitatea	ei..	Chiar	dacă	auzim	în	toate	părtile	că	este	dificil,	chiar	dacă	societatea	nu	ne	ajută	să	ne	
formăm	nicăieri	niște	rădăcini	solide,	rămânem	singurii	responsabili	de	viața	noastră,	iar	atâta	timp	
cât	omul	va	avea	un	raționament,	este	imposibil	ca	educația	să	nu	cântărească,	mai	devreme	sau	mai	
târziu,	 indiferent	de	cum	este	ea	văzută	 în	comunitatea	 în	care	 trăim.	Manifestându-ne	dorința	de	
cunoaștere,	ne	manifestăm	încrederea	pe	care	o	avem	în	educație,	și	așa	cum	am	mai	spus,	această	
încredere	rămâne	principalul	imbold	care	ne	ajută	să	ne	construim,	să	ne	dezvoltăm	și	să	ne	realizăm	
idealurile	pe	care	ni	le	proiectăm.
	 Mulțumesc,	Nicu	Gane,	că	ne-ai	învățat	să	ne	punem	piatra	de	temelie	la	o	realitate	pe	care	
o	dorim	noi,	mulțumesc	că	ne-ai	învățat	să	luptăm,	și	mai	ales,	mulțumesc,	Nicu	Gane,	că	ne-a	făcut	
OAMENI	ce	se	vor	întoarce	peste	câteva	decenii	la	aceste	rădăcini,	capabili	și	recunoscători,	având		o	
încredere	mult	mai	mare	în	ceea	ce	au	reușit	și	vor	reuși.	Merită	să	ne	bazăm	pe	educație	pentru	că,	la	
urma	urmei,	ea	este	cea	mai	puternică	armă	pe	care	o	putem	folosi	pentru	a	schimba	lumea.	(Nelson	
Mandela)

Mădălina-Nicoleta Spiridon, clasa a XII-a F
P O E M

Sunt	un	fluture	venit	din	amintire,
Ce	apărea	în	visele	de	iubire.

Zburam	cu	aripioarele	până	la	infinit.
Încercam	să	repar	un	vis	turtit.	

Toată	lumea	m-a	uitat…
Nu	se	mai	vorbeşte	despre	mine	

Nici	în	rai,	nici	in	iad.
Floricele	nepipăite	pretutindeni	căutam,

În	visele	seminţelor	pătrundeam.
Zbor	acum	neîncetat,

Într-un	nimic	de	mult	uitat.
Mă	simt	ca	un	atom	al	viselor,

Uitat	până	şi	de	petalele	narciselor.
Zbor	degeaba	într-o	natură	moartă.

De	care	nici	măcar	o	coadă	de	ochi	nu	este	interesată.
Voi	încerca	să	creez	o	sămânţă	de	vis,

Pentru	a	ajunge	în	paradis,
Pentru	ca	nimeni	să	nu	mai	fie	trist.
Voi	face	totul	să	revină	la	viaţă,
Care	este	ca	un	fir	subţirel	de	aţă.

Voi	face	să	dispară	paharele	cu	lacrimi,
Şi	ale	tuturor	patimi.

Voi	crea	crâmpei	de	veselie,
Pentru	ca	natura	să	se	simtă	bine.

Voi	ieşi	din	această	lume
Plină	de	atomi	şi	molecule.

Mă	voi	întoarce	într-o	amintire..
Poate	mulţi	îşi	vor	aminti	de	mine.
Acum		mă	duc	în	această	călătorie,

Şi	voi	călători..
Până	când	aripile	nu	vor	mai	avea	putere.

Voi	intra	într-o	lume	vie.
Şi	voi	face	totul	pentru….
Pentru	o	singură	amintire.	

Ruxandra Demetra Neculau, clasa a IX-a Gdesen	realizat	de:	Manuela	Moroșanu

continuare din pagina 30
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Glasul tainic al pădurii
	 Simţea	că-i	este	frig…	A	deschis	uşor	ochişorii	negri	ca	murele	coapte,	simţind	câte	un	fior	
cald.	Alţi	doi	ochi	mari	şi	blânzi	îl	priveau	înlăcrimaţi.	Un	bot	mare	şi	umed	îi	cerceta	năsucul	rece,	
iar	mai	apoi	a	simţit	că	se	încălzeşte.	Mama	urs-	căutându-şi	ursuleţul	pierdut	-		a	descoperit	puiul	de	
om,	care	scâncea	într-o	grămadă	de	scutece	şi,	înduioşată	de	plânsul	lui	încet	şi	sacadat	care	parcă	o	
chema,	s-a	aşezat	lângă	el,	încolăcindu-se	apoi	în	juru-i	pentru	a-l	încălzi.	Copilaşul	nu	mai	plângea,	
dar	tot	scâncea,	căutând	parcă	ceva.	Înţelegându-l,	ursoaica	l-a	ajutat	să-i	găsească	ugerul,	 îndem-
nându-l	cu	botul	să	se	înfrupte	dintr-un	lapte		dulce	şi	cald.	Privindu-l	cum	bea,	îl	considera	acum	
ursuleţul	ei	pierdut,	iar	după	ce	acesta	s-a	săturat	şi	a	adormit	buştean	l-a	luat	în	braţe	ca	pe	un	boţ	de	
aur,	mirosindu-l	şi	admirându-l	atentă,	pentru	a	nu-l	trezi.	A	aşteptat	răbdătoare	rezemată	de	un	copac	
până	ce	micuţul	s-a	trezit,	apoi	l-s	dus	cu	grijă	în	bârlogul	ei.
	 Un	covor	gros	de	frunze	şi	crengi	serveau	drept	covoare,	iar	în	fund	un	strat	mai	moale	şi	mai	
gros	reprezenta	culcuşul,	unde	a	şi	fost	aşezat	copilul.	Văzând	că	la	întuneric	acesta	devine	mai	agitat,	
mama	urs	a	făcut	cu	grijă	o	gaură	în	tavan,	nu	foarte	mare,	cât	să	cuprindă	şi	să	încălzească	mai	bine	
trupuşorul	lui	mic	şi	firav.	Vigilentă,	a	cărat	apoi	mai	multe	frunze	şi	muşchi,	pe	care	le-a	îngrămădit	
în	jurul	lui,	ca	să	nu	simtă	nicio	clipă	frigul.	Scutecele	le-a	aşezat	cu	grijă	dedesubtul	şi	deasupra	lui	
apoi,	obosită,	1-a	hrănit	din	nou,	netezindu-l	îndelung	cu	botul	ei	umed	şi	catifelat.	Copilaşul	începea	
să	râdă	şi	să	se	joace,	mai	întâi	cu	nasul,	apoi	cu	urechile	ei,	în	timp	ce	dânsei	îi	sălta	inima	de	bucurie,	
iar	ochii	îi	erau	adesea	înlăcrimaţi	de		duioşie.	În	lunile	următoare	l-a	îngrijit	cum	nicio	altă	mamă	
nu	putea	mai	bine,	considerându-se	răsplătită	de	joaca	lui	prin	blana	ei,	râsetele,	mângâierile,	ating-
erile	şi	ţopăielile	lui	nevinovate,	după	care	tânjea	mereu.	Îşi	apleca	uneori	capul	pentru	a-i	permite	să	
ajungă	mai	uşor	unde	voia,	să	se	joace	cu	urechile	ei	catifelate,	care	îi	plăceau	atât	de	mult,	apoi	să	se	
caţere	pe	spatele	ei	şi	să	se	rostogolească	înapoi	în	culcuşul	lui	călduros.
	 Zilele	minunate	de	primăvară	târzie	le	permiteau	să-şi	petreacă	majoritatea	zilei	afară			jucân-
du-se,	 îmbunătăţindu-şi	 locuinţa,	 aprovizionând-o	 cu	 ce	 se	 putea	 pentru	 mai	 târziu	 şi	 explorând	
vigilenţi	împrejurimile.	Bârlogul	lor	se	afla	în	inima	unei	păduri	mari,	care	îi	proteja	de	intervenţia	
omului.	În	privinţa	animalelor	sălbatice,	mama	urs-	tânără	şi	în	toată	puterea	–	reuşea	să	le	ţină	piept	
tuturor,	deşi	era	nevoită	să	se	apere	foarte	rar,	fiind	cel	mai	mare	şi	mai	temut	animal	din	pădure.
Copilaşul	creştea	văzând	cu	ochii,	dovedindu-se	a	fi	un	îngeraş	de	fetiţă	cu	ochi	negri	şi	obraji	rumeni,	
care	se	bucura	acum	de	prima	vară	a	vietii	ei,	alături		de	grijulia	ei	mămică,	ce	o	ducea	peste	tot	şi	o	
învăţa	să	se	descurce	şi	să	mănânce	fragi,	mure	şi	alte	bunătăţi	oferite	de	pădure.
	 Zilele	de	toamnă	au	nevoit-o	să	stea	mai	mult	în	bârlog	(din	cauza	frigului),	pe	care	ursoaica	în	
înfunda	mereu	cu	frunze,	crengi,	muşchi	şi	iarbă	uscată.	Mai	apoi	a	acoperit	parţial	uşa	cu	un	bolovan,	
pentru	a	nu	permite	căldurii	să	iasă,	bucurându-se	astfel	de	cele	mai	bune	condiţii.
	 De	la	o	vreme,	odată	cu	apropierea	iernii,	mama	urs	se	simţea	tot	mai	obosită.	O	îngrijora	gân-
dul	că	va	trebui	să	se	poată	trezi	zilnic	pentru	a	o	îngriji	pe	fetiţă,	de	aceea	încerca	să	se	obişnuiască	
să	doarmă	ziua	şi	noaptea	cu	atenţia	trează.	Deşi	pare	imposibil,	dragostea	ei	de	mamă	a	ajutat-o	să	
facă	şi	acest	lucru.	O	avantaja	faptul	că	cea	mică	se	obişnuise	să	mănânce	aceleaşi	lucruri	ca	şi	ea.	
Mai	mult	decât	atât,	în	mod	surprinzător,	moţăia	şi	ea	tot	timpul.
	 Iarna	a	trecut	destul	de	uşor,	deşi	mama	era	slăbită,	întrucât	împărţea	totul	cu	fiica	ei,	căreia	
nu	îi	lipsea	nimic,	fiind	mereu	vioaie	şi	durdulie.	Dar	odată	cu	sosirea	primăverii	şi	ieşirea	din	bârlog,	
ea	a	început	să	caute	hrană	pentru	a	se	reface.
	 Timpul	a	trecut,	copila	avea	acum	17	ani	şi	era	ca	un	boboc	în	floare,	spre	deosebire	de	mama	
urs,	care	era	tot	mai	slăbită.	
	 Explorând	tot	mai	mult	pădurea	au	realizat	că	defrişările	se	apropiau	periculos	de	locuinţa	lor,	
însă	ursoaica	nu	mai	era	în	stare	sa	construiască	alta,	aşa	că	nu	puteau	face	nimic.

                                                                                                  continuare în pagina 33

Locum refrigerii



Colegiul Național „Nicu Gane”          33                           NR LXXIV, 1-2 / 2013

 Într-o zi curiozitatea le-a împins să se 
aventureze prea mult şi au fost văzute de câţiva 
oameni, muncitori, care au pornit în urmărirea 
lor, înarmaţi. Speriate, cele două au început o 
goană nebună spre bârlog. Odată ajunse acolo, 
mama urs s-a prăbuşit şi, doborâtă de bătrâneţe şi 
efort, a murit, spre îngrozirea fetei, care a început 
să plângă amarnic, scoţând adesea şi nişte urlete 
înduioşătoare şi trăgând mereu de trupul celei 
care o iubise atât de mult, în speranţa că se va ridi-
ca… în zadar însă. Mai mult decât atât, îndrumaţi 
de zgomot, oamenii au ajuns acolo, uluiţi de 
priveliştea care li se înfăţişa înaintea ochilor. Au 
prins-o pe fată, fiind nevoiţi să o închidă într-o 
cuşcă, pentru siguranţa ei, dar şi a lor.
 I-au prezentat-o apoi conducătorului lor 
care, îndrăgind-o şi fiind interesat de povestea 
şi soarta ei a luat-o în grija lui. A eliberat-o din 
cuşcă, legând-o totuşi de un copac, ceea ce a mai 
liniştit-o. A început să-i vorbească, dar ea nu 
înţelegea mai nimic. Fiind calm, răbdător şi afec-
tuos, a reuşit să se apropie de ea şi să-i câştige, într-
o oarecare măsură, încrederea, deşi avea răbufniri 
adesea. A dus-o mai apoi la casa lui, într-un orăşel 
apropiat şi i-a prezentat-o soţiei lui care, numind-
o Maria şi îndrăgind-o, a hotărât să o crească şi 
s-o educe, întrucât nu aveau copii. Deşi la început 
le era aproape imposibil să se înţeleagă cu ea, mai 
târziu  fata a învăţat să poarte haine, să rostească 
anumite cuvinte şi să mănânce. Cu toate acestea, 
ea părea zilnic tot mai abătută şi adesea noii ei 
părinţi o găseau plângând în camera ei.
 - Probabil îi lipseşte pădurea, locul în care 
a copilărit, după cum se pare.
 - Posibil, oare cum a putut supravieţui 
atâta timp?
 - Dumnezeu ştie. Am să o duc astăzi câte-
va ore în pădure, poate îşi mai revine.
 - Bine, dar ai grijă de ea.

 Văzând că se îndreaptă către pădure, ochii 
Mariei au început să lăcrimeze de o emoţie şi bu-
curie foarte puternică, dar apăsătoare în acelaşi 
timp. A coborât în grabă din maşină şi a luat-o la 
fugă printre copacii care parcă o chemau. Liniştea, 
aerul curat şi amintirile care o năpădeau, locurile 
acestea mirifice după care tânjea şi de care a fost 
ruptă o afectau profund, făcând-o la un moment 
dat să se prăbuşească lângă un copac mare şi scor-
buros. Ar fi vrut să se ducă la vechea ei căsuţă, dar 
îi era teamă că oamenii ar putea-o distruge. Într-
un final, tatăl ei a apucat-o de mână şi a condus-
o la maşină. Maria s-a despărţit cu multă durere 
şi lacrimi amare de pădurea atât de dragă ei. La 
scurt timp după ce a ajuns acasă, melancolia a 
cuprins-o iar
 -Va trebui să-i umplem timpul cu ceva.
 -Să o trimitem la şcoală.
 -Nu s-ar putea adapta. O să îi chem un 
profesor în particular.
 Deşi îşi păstrase o parte dintre de-
prinderile ei sălbatice, Maria a învăţat repede 
bunele maniere şi vorbea acum destul de bine, 
îmbogăţin-du-şi zilnic vocabularul. Mai era şi de-
osebit de frumoasă, îngrijită, dar neîndemânatecă 
uneori. Profesorului nu i-a fost prea greu să  o 
educe. A început prin a o învăţa să vorbească 
bine, iar asta nu a durat mult. Tânăra învăţa foarte 
repede şi se dovedea a fi foarte sârguincioasă. 
Mai apoi a învăţat să scrie. Chiar dacă la în-
ceput i-a fost greu, în scurt timp s-a obişnuit şi 
cu asta. Nu în ultimul rând, profesorul a vrut să 
vadă dacă avea voce, învăţând-o un cântecel. A 
trebuit să îi şlefuiască mult talentul, ca în final 
să rămână înmărmurit de rezultat.        Vocea ei 
blândă şi melancolică i-a adus lacrimi în ochi. Ca 
o recompensă pentru sârguinţa ei, acesta cerea 
acordul părinţilor ei pentru a o duce în pădure, 
unde se bucura văzând-o atât de fericită, zâmbind, 
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cântând, alergând, culegând flori şi jucându-se ca un copilaş. Nu-şi putea explica chemarea aceasta a 
ei de către pădure, datorită căreia, odată ajunsă acasă, zâmbetul şi fericirea ei păleau din nou. La 19 
ani, Maria era deprinsă cu toate obiceiurile impuse de părinţi, posedând o cultură şi o educaţie aleasă. 
Deşi s-a mai familiarizat cu atmosfera din casă, zâmbea mai  des, colabora mai mult cu părinţii – pe 
care îi asculta şi îi respecta întru totul – şi începuse să scrie chiar poezii, dorul pădurii continua să o 
roadă pe dinăuntru. Cum părinţii aveau acum încredere în ea, o lăsau să meargă singură la locul în 
care copilărise ori de câte ori voia. Acest lucru o făcea foarte fericită. Culegea adesea flori, urmărea 
vreo căprioară sau vreo veveriţă, sau fredona şi compunea poezii rezemată de vreun copac. Adierea 
uşoară a vântului, murmurul izvoarelor, trilurile păsărelelor şi mişcarea lină a crengilor şi a frunzelor 
reprezentau pentru ea un răspuns şi totodată o chemare în această lume a păcii şi a armoniei.
	 După	ultima	lecţie,	profesorul	i-a	propus	să	i-l	prezinte	pe	fiul	lui,	tânărul	Luca,	de	o	vârstă	
foarte	apropiată	de	a	ei.	Cum	ea	prefera	viaţa	solitară	şi	nu	avea	prieteni,	a	refuzat,	dar		insistenţele	
profesorului	au	convins-o	într-un	final.
	 Luca	era	şi	el	un	băiat	liniştit,	însă	în	sufletul	lui	simţea	că	îi	lipseşte	ceva.	Când	a	întâlnit-o	
pe	Maria,	ambii	au	fost	plăcut	impresionaţi	unul	de	celălalt.	Ieşind	la	o	plimbare	prin	pădure,	con-
form	dorinţei	ei,	aceasta	l-a	dus	într-o	mică	poieniţă,	la	poalele	căreia	susura	dulce	un	izvor,	încon-
jurat	de	fagi	seculari	pe	ramurile	cărora	păsări	de	toate	felurile	se	întreceau	în	cântări	şi	printre	care	
şerpuia	o	potecă,	pe	care	ei	o	urmau.	Atmosfera	era	atât	de	mirifică	încât	nu	mai	aveau	cuvinte,	doar	
ascultau	şi	priveau.	Acest	sentiment	intens	de	plăcere	şi	împlinire	umplea	o	mare	parte	din	golul	su-
fletului	tânărului,		iar	această	apăsare	binefăcătoare	îl	copleşea	întru	totul,	încât	nu	mai	putea	merge,	
aşezându-se	apoi	amândoi	pe	covorul	de	iarbă.	Aici	privirea	i-a	căzut	pe	chipul	gingaş	al	fetei,	care-i	
devenise	foarte	dragă.	A	observat	că	şi	ea	îl	privea	uneori	pe	furiş,	roşind	atunci	când	privirile	li	se	
întâlneau.
	 -	Ţi-ar	plăcea	să	fim	mereu	împreună	şi	să	ne	bucurăm	veşnic	de	acest	rai	de	verdeaţă?
	 -	La	 început	vedeam	fericirea	deplină	 în	mijlocul	acestei	păduri.	Acum	aş	vrea	 totuşi	 să	o			
completez	cu	cineva	care	ştie	să	o	aprecieze	ca	şi	mine,	cineva	ca	tine,	Luca.
	 Băiatul	a	îmbrăţişat-o	călduros,	sărutând-o	pe	frunte.
	 -	Te	iubesc,	Maria.
	 -	Cred	că	îţi	împărtăşesc	aceleaşi	sentimente.
	 Cu	timpul	cei	doi	s-au	apropiat	din	de	în	ce	mai	mult,	iar	iubirea	lor	începea	să	prindă	contur,	
ca	în	final	să	realizeze	că	fiecare	îl	completează	pe	celălalt	şi	că	puteau		poseda	acea	fericire	deplină	a	
care	aspirau	doar	împreună.	Peste	câţiva	ani	s-au	căsătorit		şi,	respectând	marea	dorinţă	a	iubitei	sale	
soţii,	Luca	a	construit	o	căsuţă	chiar	în	acea	poieniţă	–	micul	lor	paradis	–	în	care	pădurea,	prin	glasul	
cântăreţilor	ei	şi	al	adierilor	de	vânt	le	umplea	sufletele	de	fericire	şi	împlinire.

Anca Amucileniţei, clasa a XI-a G
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O radiografie a culturii române

	 Cultura	reprezintă	totalitatea	cunoştinţelor	
acumulate,	este	ceea	ce	ne	defineşte	ca	şi	carac-
ter,	ceea	de	ne	întregeşte	ca	persoane.	În	concepţia	
lui	Jawaharlal	Nehru,	„cultura	 înseamnă	lărgirea	
minţii	şi	a	spiritului”.	Nu	putem	ajunge	la	maturitate	
fără	sa	avem	o	bază	culturală.	Am	fi	pur	şi	simplu	
incapabili	să	legăm	două	fraze	şi	să	transmitem	un

 „Cultura este un al doilea soare 
pentru cei culți...” 

(Heraclit)

mesaj.	Sau,	 cel	 puţin,	 aşa	 ar	fi	 ideal,	 însă	 cu	 toţii	 ştim	că	 în	 ziua	de	 astăzi	 dacă	 ai	 bani,	 le	 ai	 pe	
toate..Studii	recente	ne	dezvăluie	însă	crudul	adevăr:	mai	puţin	de	50%	din	tinerii	din	ziua	de	astăzi	
mai	 pun	mâna	 pe	 câte	 o	 carte	 sau	 obişnuiesc	 să	mergă	 la	 teatru,	muzee	 sau	 concerte	 de	muzică	
clasică.Aşadar,	dacă	un	 tânăr	 se	afişează	undeva	cu	o	carte	 în	mână,	este	privit	precum	un	extra-
terestru,	 un	 „stricat”	 din	 punct	 de	 vedere	 social.	 Pentru	 tinerii	 de	 astăzi	 nu	 mai	 contează	 decât	
reţelele	de	socializare	 (Facebook,	Twitter,	Messenger),	 telefoanele	mobile	de	ultimă	generaţie,	 te-
levizoarele	sau	ocaziile	cât	mai	dese	de	a	merge	în	pub-urile	unde	se	promovează	băutura	şi	droguri-
le.	Aceştia	 sunt	 cei	 care	 ne	 trag	 ţara	 în	 jos,	 aducând	 numai	 deznădejde	 şi	 declin	 social,	 fapt	 su-
gerat	şi	în	poezia	lui	Eminescu,	“Scrisoarea	a	III	a”,	atât	de	actuală	în	societatea	română	de	astăzi:

„Voi sunteţi urmaşii Romei? Nişte răi şi nişte fameni!
I-e ruşine omenirii să vă zică vouă oameni!
Şi această ciumă-n lume şi aceste creaturi

Nici ruşine n-au să ieie în smintitele lor guri
Gloria neamului nostru spre-a o face de ocară,

Îndrăznesc ca să rostească pân' şi numele tău... ţară!”
	 Dar	 ce	 s-a	 întâmplat	 cu	avântul	generaţiilor	
trecute	şi	cu	dorinţa	lor	de	a	se	afirma?	Cum	s-a	pu-
tut	 ajunge	 la	 această	 mentalitate	 atât	 de	 greşită?...	
Răspunsul	este	cât	se	poate	de	simplu:	sistemul	nos-
tru	de	învaţământ	s-a	aflat	într-o	continuă		decădere	
în	 anii	 precedenţi,putem	 spune	 chiar	 că	 şi-a	 uitat										
scopul	suprem:	educarea	tinerilor	membri	ai	societaţii.	
Asimilarea	 informaţiilor	 începe	odată	cu	primii	ani

de	 şcoală,	 cadrele	 didactice,	 învăţătorii	 si	 profesorii,	 având	 sacra	 misiune	 de	 a	 atrage	 generaţia	
tânară	spre	nevoia	şi	dragostea	de	învăţare.	Profesorul	este	cel	care	poate	face	o	materie	plăcută	sau	
neplăcută	în	funcţie	de	modul	său	de	a-şi	atrage	elevii.Dacă	un	profesor	reuşeşte	să	se	impună	la	ore	
prin	răbdare	si	bunătate,atunci	informaţia	transmisă	va	fi	receptată	cu	plăcere	şi	curiozitate.
	 Într-o	societate	în	care	cultura	este	reprezentată	doar	de	brandurile	aduse	din	Occident,	cum	
mai	poate	fi	privită	o	adevarată	valoare	 românească	precum	Ciprian	Porumbescu	 sau	 	 	 	Octavian	
Goga?	Cine	îşi	mai	aduce	aminte	astăzi	de	ziua	„luceafărului	poeziei	româneşti”,	Mihai	Eminescu,	
atunci	când	avem	o	sărbătoare	ca	Valentine’s	Day,	plagiată	de	la	americani?	Cine	a	mai	auzit	astăzi	
de	Întemeietorul	României	Mari,	Regele	Ferdinand,	sau	de	Regina	Poetă,	Carmen	Sylva?	Dar	marii	
scriitori	 clasici	 Ion	Creangă	 sau	 I.	L.Caragiale,	ne	mai	 spun	ceva	astăzi	 sau	opera	 lor	 s-a	pierdut	
definitiv	 în	negura	timpului?	Dar	Arghezi,	Slavici,	Vlahuţă,	Blaga,	Brâncuşi,	Enescu,	Grigorescu?
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continuare din pagina 27
Ce	 s-a	 ales	 de	măreața	 lor	 operă?	Cum	se	 face	 că	
nu	am	 învăţat	 încă	de	 la	oamenii	din	perioada	co-
munismului	care,intr-o	epocă	lancinantă	a	fricii	con-
tinue	şi	a	suferinţei	,pentru	a	uita	pentru	câtva	timp	
de	 greutăţile	 vieţii,se	 refugiau	 în	 cultură,mergeau	
la	 spectacole,scriau,citeau	 ş.a.	 Dar	 noi?	 Care	 este	
scuza	noastră?	De	ce	în	loc	să	mergem	la	o	librărie,	
să	ne	delectăm	cu	o	carte	bună,	dezrădăcinându-ne	
de	cotidian,	noi	preferăm	să	lenevim	pe	canapea	în	
faţa	televizorului?	Acest	trist	fenomen	ce	se	petrece	
în	ţara	noastră	începe,	din	păcate,	să	fie	promovat	şi	
de	mass-media,	prin	diversele	emisiuni	facute	doar	
pentru	a	genera	un	rating	cât	mai	mare,atrăgându-şi	
publicul	cu	numeroase	subiecte	mondene,	inspirate	
din	diversele	producţii	hollywoodiene,	de	cele	mai	
multe	ori,scandaloase.	 Însă	acest	 lucru	se	 întamplă	
doar	datorită	faptului	că	aceste	emisiuni	regizate	au

       Anotimpul rătăcirii
     •

Mi-e	pălăria	goală	şi	nu	mai	am	nici	vise,
Soarele	prăjeşte	ce-a	mai	rămas	din	ea,	
Azi	iarna	mă	aşteaptă	cu	braţele	deschise
Şi	sentimente	limpezi	ca	fulgii	mici	de	nea.

Iar	am	rămas	pe	uliţi,	simţind	acea	vibrare
Cum	trece	peste	luncă,	toamna	vieţii	mele,
Prin	inimi	iarăşi	plouă	ca	un	scăldat	de	soare,
Spălând	turnuri	de	piatră	şi	spiritele	rele.

N-am	buzunare	lungi	să-ncapă-n	ele
Atâtea	gânduri	câte-mi	fulgeră	mintea,

Doar	suflet	ca	tovarăş,	prin	lungul	lanţ	de	stele,
Când	tot	păşim	de-a	dreptul,	căutând	virtutea.

început	să	prindă	avânt	în	cadrul	masei	de	spectatori.	Adevărul	este	că	nu	poţi	face	o	emisiune	dacă	
nu	ai	audienţă,	iar	publicul	român	pare	să	aprecieze	acest	gen	de	promovare	a	brandurilor	străine.
	 Părerea	mea	este	că,	atât	timp	cât	nu	vom	lua	atitudine	în	ceea	ce	priveşte	amploarea	acestui	
fenomen	al	deculturalizării,	societatea	română	nu	are	şanse	să	genereze	înăuntrul	ei	un	mediu	propice	
învaţării,	al	creării	unor	individualităţi	culturale.	Marele	nuvelist	Norman	Mailer	face	o	afirmaţie	cât	
se	poate	de	justă:	„cultura	merită	riscuri,	riscuri	enorme.	Fără	cultură	suntem	cu	toţii	doar	bestii	to-
talitariste”.	Astăzi	trebuie	să	ne	asumăm	aceste	riscuri	şi	să	pornim	pe	drumul	anevoios	al	cunoaşterii,	
sperând	că	generaţiile	viitoare	nu	vor	şti	de	presupuşii	oameni	intelectuali	ai	actualităţii,	ci	işi	vor	
aminti	cu	mândrie	de	adevăratele	valori	româneşti	precum	Eminescu,	Slavici,	Barbu	Ştirbey,	Bogdan	
Petriceicu-Hasdeu,	Octavian	Paler	ş.a.
	 Ceea	ce	este	esential	în	acest	moment	este	să	CITIM,	căci	doar	citind	putem	deveni	persoanele	
care	vrem	sa	fim,	care	vor	domina	si	vor	 impune	respect	prin	cunoştinţele	acumulate.	Doar	citind	
generaţiile	următoare	vor	avea	şansa	să	schimbe	ceva,	aşa	că	să	ne	aducem	aminte	de	marii	clasici	şi	
să	începem	de	astăzi	să	ne	formăm	un	bagaj	de	cunoştinţe	de	care	vom	fi	mândri	mai	târziu.

Alexandra Saviuc, clasa a Z - a P

Eu nu sunt o adolescentă ca toate celelalte

	 Privesc	 spre	măreţia	 cerului	 cu	 linişte.	Simt	 că	 lumea	o	 ia	 razna.	 În	minte	o	 întrebare	mă	
macină:	,,	Sunt	adolescentă,	oare	sunt	adolescentă?’’	Cum	pot	răspunde	la	această	întrebare?		Nu,	nu	
pot.	Zadarnic	mă	gândesc,	nimic	nu	e	cunoscut	pentru	mine.	Totul	e	un	mister.	Nevoie	de	prieteni	are	
oricine.	Sentimentală	şi	visătoare	mă	simt,	dar	nicidecum	obsedată	de	lucruri	inutile,	caraghioasă	şi	
nătângă.	În	viziunea	mea	aşa	arată	un	adolescent.
	 Poate	 că	odată	 cu	 trecerea	 ireversibilă	 a	 timpului	mă	voi	 schimba,	devenind	o	altă	 fată,	o	
adolescentă.
	 Poate	că-mi	va	plăcea	să	fiu	altfel.	Îmi	va	plăcea	să	fiu	caraghioasă,	să	fiu	obsedată	de	lucruri	
de	care	mă	pot	lipsi,	să	fiu	diferită.	Nu-mi	voi	aminti	de	perioada	copilăriei,	voi	trăi	doar	în		prezent.	
Dar	toate	acestea	într-o	altă	viaţă.	Momentan	îmi	doresc	să	rămân	aşa	cum	sunt,	un	copil	simplu.

Roxana Gavriluţ, clasa a IX-a G

Ştefana Palade, clasa a XI-a B

Instigare la cultură
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 FĂLTICENI, PAŞI PRIN TRECUT… 
 Oraşul Fălticeni este unul din cele mai 
pitoreşti oraşe din judeţul Suceava. Este o lo-
calitate în care vraja tradiţiilor şi obiceiurilor 
este încă ştiută de cei mai vârstnici, deşi, din 
păcate, cei tineri nu mai ţin cont de ele, lăsându-
le să se piardă în negura vremii. Ei nu dau 
importanţa cuvenită acestor tradiţii, desprinzân-
du-se  parcă intenţionat din rădăcinile pamân-
tului pe care au crescut. . Progresul lumii în ziua 
de astăzi ne împiedică să mai privim înapoi, 

spre strămoşii 
noștri, realizându-
se astfel o emanci-
pare cam forţată. 
Tradiţiile şi   obi-
ceiurile sunt o parte 
indispensabilă în 
dezvoltarea unei 
societăţi.
 Deşi lo-
cuiesc în oraşul 
Fălticeni, mulţi din-
tre cetăţenii acestui 
minunat oraş nu 
cunosc  istoria şi 
farmecul său. Dacă
ar fi să străbatem acest oraş de la un capăt la altul, 
cu siguranţă vom găsi ceva vrednic de rememorat 
pe fiecare stradă.
 Neîntrecutul nuvelist Nicu Gane, origi-
nar din Fălticeni, realizează în volumul Zile 
trăite  o descriere a oraşului : “Micul şi veselul 
orăşel Folticeni e situat pe un platou, între două 
râuri : Moldova şi Şomuzul Mare. Încă de pe la 
1835, era înzestrat cu strade largi, bine prun-
duite, cu case albe, curate, umbrite de plopi 
înalţi, ce păreau că străjuiesc asupra locuitorilor. 
O mână profană a tăiat mai târziu acei plopi 
frumoşi, […], iar alţii în loc nu s-au mai plantat, 
încât parcă a rămas târgul dezbrăcat de haina sa 
tradiţională. Prin poziţia sa, oraşul prezintă, din 
orice parte  l-ai privi, o privelişte încântătoare. 
Împrejurimile îndeosebi sunt pline de farmec. 
Din vârful dealului, ţi se  deschide o panoramă 
imensă, de o frumuseţe rară, parcă ar fi un de-
cor de teatru, anume făcut să-ţi farmece vederea.” 
El încheie spunând că în toată ţara romanească 

nu vom găsi o privelişte mai minunată.
 Un alt om de cultură, Gh. Melidon, vorbind 
despre Fălticeni,  pe  care l-a văzut în 1855, îl de-
scrie astfel: “Grămădirea compactă de acoperişuri 
a târgului vechiu formează ca o bază condenzată 
de culoare închisă, pe care se înalţă oarecum în 
formă de obelisc, oraşul nou, cu    zidiri strălucind 
de albeaţă şi frumos întretăiate de verdeaţă şi de 
numeroşi plopi. Un iarmaroc, cel mai mare din 
ambele principate, numit al Sf. Ilie, şi care ţine tot 
anul […]. Iarmarocul acesta e unul din cele mai

înfloritoare în 
Orient.” Municip-
iul Fălticeni este 
dovada că un mic 
orăşel poate con-
tribui la crearea 
spiritului creator. 
În acest oraş au 
locuit importanţi 
oameni de valoare 
precum: scrii-
torii Ion Creangă, 
Nicu Gane, Ion     
Dragoslav, Con-
stantin Ciopraga,

Teodor Ştefanelli, Mihail Sadoveanu, Eugen Lovi-
nescu, Anton Holban, Nicolae Labiş, Horia Lovi-
nescu, folcloriştii Artur Gorovei, T. Kirileanu, Mi-
hai Lupescu, actorii Vasiliu-Birlic, Jules Cazaban, 
Matei Millo, sculptorul Ion Irimescu, pictorii Au-
rel Băeşu şi Ştefan Şoldănescu,   precum şi oameni 
de ştiinţă : Dimitrie Leonida, Mihai Băcescu, So-
fia Ogrezeanu (prima femeie neurochirurg). 
 Multe din aceste personalităţi au locuit pe 
strada Ion Creangă , fosta uliţă a Rădăşenilor. De 
asemeni, pe această stradă şi-a purtat paşii  pri-
etenul şi colegul „luceafărului poeziei româneşti”, 
Teodor Ştefanelli.
 Ion Creangă, în Amintiri din copilărie, 
povesteşte cu hazul specific peripeţiile din vremea 
când era elev la şcoala de cateheţi din Fălticeni şi 
chiriaş împreună cu câţiva colegi în casa lui Pavel 
Ciubotarul.  
 Oraşul are un trecut cultural superior altor 
mari oraşe, George Călinescu situând chiar oraşul 
Fălticeni între cele mai bogate tezaure   spirituale 
ale poporului român, după Bucureşti şi Iaşi.

Ioana Palade, clasa a XI-a B

Nostalgie
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călătorie în timp 
 Viaţa	mea	a	fost	şi	este	un	eşec.	Cum	de	nu	am	putut	să	mă	bucur	de	fiecare	clipă	care	se	scur-
gea	din	clepsidra	timpului	trecut	?	Cum	de	nu	mi-am	putut	trăi	în	profunzime	copilăria?	Nu	m-am	
gândit	niciodată	de	ce.	De	ce?	Aceasta	este	întrebarea	care	ucide.	Dacă	aş	cugeta	măcar	o	secundă,		ar	
trebui	să	reiau	totul	de	la	bun	început.	De	ce	nu	mi-am	trăit	copilăria	?
	 Ei	bine,	am	fost	ispitită	de	către	cei	mai	distrugători	demoni:	Calculatorul	şi	Televizorul.	Când	
veneam	de	la	draga	mea	şcoală,	îmi	făceam	temele	în	grabă,	apoi	mă	aşezam	pe	scaun	şi	stăteam	ore	
în	şir	în	faţa	calculatorului,	căutând	lucruri	care	mă	interesau,	dar	care	nu	îmi	foloseau	la	nimic,	in-
trând	în	jocuri	care	nu-mi	ajutau	la	dezvoltarea	niciunui	instinct.	După	ce	mă	plictiseam,	mă	tolăneam	
pe	căldurosul	pat	şi	mă	uitam	la	televizor	fără	încetare.	Nu	ieşeam	aproape	deloc	din	casă,	iar	acest	
lucru	era	îngrijorător.	Într-o	zi,	tatăl	meu	m-a	întrebat:
	 -	Fata	mea,	dar	ce	e	cu	tine?	De	ce	eşti	aşa...	de	retrasă?	Pur	şi	simplu	parcă	nu	mai	eşti	tu.	Nu	
te	mai	înţeleg..
	 -	Nu-i	nimic,	tată.	Nu	am	nimic.	Doar	ţi	se	pare.	Te	rog	frumos	să	nu	te	îngrijorezi.	Îmi	părea	
atât	de	rău	să-l	supăr	pe	tatăl	meu	şi	îmi	era	milă	să	îl	văd	plecând	de	fiecare	dată	mohorât		din	camera	
mea.
	 După	ani	şi	ani	am	realizat	că	psihicul	meu	era	cât	pe	ce	să	fie	făcut	ferfeniţă,	că	m-am	lăsat	
acaparată	de	cei	mai	mari	duşmani,	că	am	fost	uşor	manipulată	şi	că	am	căzut	în	mrejele	lor.	La	un	
moment	dat,	 simţeam	că	mă	sufoc,	că	eram	asfixiată	puţin	câte	puţin,	că	eram	 închisă	 între	patru	
pereţi.	Acesta	devenise	pentru	mine	un	modus	vivendi.	Credeam	că	mă	aflu	într-o	închisoare	din	care	
nu	pot	evada,	din	care	nu	puteam	să-mi	iau	zborul	pe	aripile	libertăţii.
	 Volens,	nolens	am	renunţat	la	acest	mod	de	viaţă,	care	mă	ucidea	încă	de	mică,	care	mă	trans-
forma	într-o	persoană	moartă	încă	din	timpul	vieţii.	Soarele,	încetul	cu	încetul,	a	răsărit	şi	la	fereastra	
mea.	Razele	sale	pline	de	strălucire	şi	de	farmec	sădeau	în	interiorul	meu	senzaţia	de	libertate,	bucuria	
şi	‚,la	joie	de	vivre’’.
	 Dar,	 dacă	mă	 întorc	 cu	 gândul	 la	 ceea	 ce	 a	 fost,	mă	 întreb	 cu	 jale	 pe	 sine,	 căinându-mă:	
Unde	este	copilăria	mea?	A	dispărut	în	neant?	A	fugit	de	mine	sau	eu	mă	feream	de	ea?	Oricât	aş																										
cugeta,	oricât	aş	contempla	,,il	passato’’,	nu-mi	voi	putea	răspunde	la	aceste	întrebări.	Am	naufragiat	
pe								aripile	maturizării	de	la	o	vârstă	infantilă.	Acum,	când	mă	aflu	în	perioada	adolescenţei,	abia	
acum	se	naşte	cu	adevărat	copilul	din	mine.	Sângele-mi	înfierbântat	de	frustrare,	de	furie,	curge	prin	
vene	ca	un	accelerat.	Inima	îmi	bate	cu	putere,	dar	nu	se	poate	face	nimic.	Îmi	dau	seama	că	timpul	
scurs	nu	se	mai	întoarce	în	veci,	că	trecutul	nu	va	mai	deveni	prezent.	Vreau	să	recuperez	timpul,	
dar	sunt	o	neputincioasă,	nu	mă	simt	capabilă	să	întorc	clepsidra	cu	susul	in	jos,	pentru	ca	lumea	să	
o	ia	de	la	început,	deoarece	există	o	forţă	cu	mult	mai	puternică	decât	mine,	decât	orice	fiinţă,	care	
guvernează	tot	Universul.
	 Mă	aflu	în	căutarea	timpului	pierdut...	Le		temps	perdu...	Copilăria	dusă	pe	apa	sâmbetei.	
	 Am	de	gând	să	 trăiesc	 în	prezent	pentru	viitor	şi	 să	 las	deoparte	 ,,le	 temps	que	ne	change									
jamais	’’,	cu	care	nu	mă	voi	mai	întâlni	în	veci.	Voi	lăsa	ca	energia	pozitivă	a	naturii	să	se	cuibărească	
în	mine,	pentru	a	nu	regreta	în	viitor.	Parcurgând		pas	cu	pas	perioadele	vieţii,	poate	că	va	fi	inexorabil	
să	devin	scriitoare.	Cine		ştie?

Ruxandra-Demetra Neculau, clasa a IX-a G

Nostalgie
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Cronici bizare 
• 2085 •

 Åseară, pe la orele 21:00, reprezentanţii NASA 
s-au prezentat la raportul de seară. Rutina se strecura 
uşor.Trecuseră mai bine de trei săptămâni de când  fie-
care raport semăna  leit  unul cu celălalt: “Nimic special, 
acoperirea este în limitele stabilite, urmăm indicaţiile  
pe vechile coordonate”. Nici măcar conflictele dintre  
Siria şi  Turcia n-au adus  mai mult  suspans în munca 
noastră. Aproape că nici nu mai ştiam dacă cuvântul 
“muncă”  era cel  potrivit. Era  până la urmă o bucurie  
stranie,cea a muncii noastre  de a ţine  lumea sub lupă. 
Gândurile mi-au  fost  întrerupte  de uşa care s-a de-
schis în forţă. Pe lângă cei pe care îi ştiam, a intrat  şi o 
patrulă  care-l însoţea pe marele general Stuart Wilson 
de la Pentagon. Nu am avut timp  de nicio manifestare  
de uimire. Am salutat şi ne-am aşezat lăsându-ne  doar 
privirile  să se întâlnească între ele  în întretăieri de 
întrebări şi răspunsuri.
 - Colegi NASA, e clar că vizita mea nu e de 
curtoazie, tună vocea groasă a  generalului. Informati-
ile  furnizate  de echipa dumneavoastră ne-au  indi-
cat  prezenţa unor fenomene  îngrijorătoare în Europa 
de Est. Dacă nu am şti că acolo stă la pânda “marea 
noastră prietenă”, Rusia,  îngrijorarea nici nu ar exista, 
însă, având în vedere  graniţa NATO, este bine ca să 
fim o echipă puternică  şi să găsim cauza. Relatarea a  
căzut ca un trăsnet. Ar fi fost oare posibil ca acesta  să 
fie germenele  unui  viitor conflict mondial? Generalul 
a citit un raport prin care se specifica în mod clar că  
într-o ţară din estul Europei, duminica, între orele 09:00 
– 13:00, aparatele  nu pot funcţiona, lăsând  un terito-
riu fără acoperire, chiar aproape de un punct vamal al 
graniţei Uniunii Europene.
 -Dar România  este un stat care-şi îndeplineşte  
toate atribuţiile  în cadrul coaliţiei? De ce ar lăsa să se 
strecoare o falie de interceptări ale agenţilor K.G.B, mă 
trezesc eu că întreb.
 -Asta este  principala noastră necunoscută. Ip-
oteza  este aceea că zona a fost atacată tehnic şi supusă 
controlului unei agenţii Delfin.
 Delfinii erau ruşii. O, şi eu care credeam că 
tot Orientul o să fie punctul nevralgic al următoarelor 
evenimente. Zilele s-au scurs  iaraşi monoton, doar că  
o parte  dintre colegi plecau şi se-ntorceau puţin agitaţi, 
privindu-mă suspicios.
 Toate  aveau  o legătură pe care  aveam să o 
descopăr acasă. Familia mă aştepta agitată. Am fost 
vizitat de necunoscuţi care mi-au redistribuit mobile şi 
au lăsat să plouă  peste tot cu cărţi şi putinele  obiecte  
de artă pe care le aveam. Soţia privea  uluită  tot acest 
vacarm. Era  clar de la o poştă că hoţii nu aveau nicio  
legatură. Cautau  ceva. Nicio clipă  nu m-am gândit că

eu sunt cel suspectat. Mai tarziu, după lungi audieri, am 
aflat că eram acuzat de spionaj şi trădare. Totul a plecat 
de la o fotografie în care eram eu şi o veche prietenă din 
Moscova. Pânza  incriminatorie s-a ţesut  în jurul acestei 
prietenii. Aşa am aflat că pot avea personalitate  dublă  
în viziunea NASA. Cât de mult  m-am implicat, mi-am 
pus inteligenţa pe tavă acestor nerecunoscători. Îmi mai 
lipsea o vizită  la Tribunalul Suprem şi pedeapsa capitală 
pentru înalta trădare.
 Dar pe cât de complicate pot fi uneori lucrurile, 
tot pe atât de complicate pot fi şi explicaţiile date acestor 
evenimente. A  fost o mare uşurare pentru mine atunci 
când am auzit  raportul investigaţiilor făcute de cea mai 
renumită echipă de agenţi plecată acolo, în România. Nu 
pot să ascund  faptul că m-am bucurat de rezultat. Nu 
aveam să banuiesc că acea bucurie avea să se cuibarească 
şi să rămână toată viaţa înlăuntrul meu.  Marele mis-
ter era, într-adevăr, un mister, dar era unul divin. Au 
cercetat până în strafunduri şi concluzia era de fiecare 
dată aceeaşi: între orele  09:00 – 13:00, în toate lăcaşurile 
de cult se celebra o slujbă  specială  a ortodocşilor, 
Liturghia. S-a constatat că în toată această perioadă 
aparatele nu funcţionau, nu percepeau nimic, nu aveau 
acces în acest tărâm. Părea stranie această explicaţie, 
cum la fel de stranii erau şi multe altele, de exemplu o 
bisericuţă din Peloponess, Grecia, pe care erau crescuţi 
18 copaci, fără să li se găsească  rădăcinile. Şi acolo au 
ajuns agenţii noştri. S-au întors  la fel de neputincioşi.
Concluzia mea a fost tulburatoare pentru mine, o fiinţă 
care slujisem la altarul tehnicii atâţia ani. Acolo unde Dum-
nezeu lucrează, tehnica nu mai are nicio valoare, tehnică 
lucrând sub aparenţa binelui. Am vizitat România cu un 
bun prieten ca să mă conving mai bine, să simt diferenţa, 
şi am simţit-o profund. Cel mai profund  însă a simţit-o 
cel mai bun prieten, James, care s-a călugărit 
într-o mănăstire din Munţii Făgăraşului, Oaşa. L-am 
lăsat acolo fără nicio părere de rău. Vorbim însă
tot timpul printr-o altă cale, fără urmă de tehnică, 
doar de undele nevăzute ale spiritului.

…
 Am  relatat dintr-un jurnal al unui fost 
agent NASA din 2012 cu speranţa că oamenii        
anului 2085 vor realiza că s-au transformat în nişte 
maşinării care au ucis şi ultima urmă de spirit 
uman.

 Tom Wilmington

Antonia Ungureanu, clasa a IX-a G

A look into the future
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Imposibil 

Eu	vin,	iar	tu	pleci,
Ochii	noştri-nlăcrimaţi	
Nu	se	întâlnesc	în	veci	...

Focul	dintre	noi	s-a	stins,
Distanţa	fără	cusur		a	învins	...
Toţi	spun	asta,	însă	nu	cred	eu	
Să	mă	uiţi;	ştiu	că	ţi-e	greu!	...

 
În	adâncul	sufletului	am	adunat

Clipe	de	glorie,	suferinţă	şi	decădere	...
Toate	au	constituit	în	mine,	treptat,
Un	infinit	mozaic	de	sentimente!

Dragul	meu,	unde	eşti?	Când	vii	?	
Timpul	trece,	iar	eu	aş	alerga	

Să	te	găsesc,	în	mreje	să	te	cuprind...
Iar	să	pleci	nu	te-aş	mai	lăsa!

Dar	realizez,	în	al	meu	cuget,
Că	dorinţa	nebună	de-a	ne	revedea
Mă	arde	pe	dinăuntru,	mă	sfâşie	lent.
În	oceanul	de	lacrimi	delirez	neîncetat.

În	leagăn	stau,	ochii	îi	închid.
Primul	nostru	sărut	la	asfinţit	

Mi-l	amintesc	şi	unduirile	vântului	îmi	şoptesc
Că-i	imposibil	să	te	reîntâlnesc.

Ruxandra-Demetra Neculau, clasa a IX - a G

Plânset sub cerul roşiatic

Joc	pe	nesimţite
Cărţi	,	cu	gândurile	mele

Sub	infinitul	cer,	sub	infinite	
Stele	roşiatice	şi	grele.

Sufletul	senin	îşi	mai	aminteşte	
Uneori,	cum	minuni	răsar	din	ceva	
Atât	de	necunoscut	încât	te	izbeşte
De	colţurile	stelelor	cu	inima.

Tu	porneşti	iar	plângând	şi	năuc
Ascuns	sub	lună,	buimac,	o	otravă
Simţi	cum	îţi	curge	în	gură	şi-uituc

Laşi	în	urmă	amarul	de	pe	buza	bolnavă.

Eu	mă-ndrept	târâş,
Cu	corpul	grămadă,	prin	păienjenişul	de	căldură

Lacrimi	de	sânge	le	simt	şi-ntr-un	urcuş
Le	şterg,	adunând	într-un	colţ	sudoare	şi	ură.

Pentru	un	minut	mi-amintesc	că	
Străbat	atâtea	vise	părăsite,

Dar	te	zăresc	şi-ţi	văd	în	inimă	lumina	tainică
Sub	cerul	roşiatic,	în	bezna	oraşelor	dărâmate.

Alexandra Saviuc, clasa 

Plâng	când	îţi	văd	speranţa	spulberată,
Înţeleg	ceea	ce	gândeşti,
Dar	nu-ţi	lăsa	inima	disperată,
Căci	vei	descoperi	din	nou	să	iubeşti.

Eu	sunt	visul.
Încerc	să	te-ndepărtez	de	realitate,
Nădăjduiesc	că	voi	putea,
Eu	sunt	basmul	din	lumea	ta.

Ștefana Palade, clasa a IX - a B

Eu	sunt	visul.
Mă	întreb	de	veridicitatea	mea,
Aud	voci	şi	vreau	să	le	ating,
Sunt	visul	ce	răzbeşte	din	imaginaţia	ta.
  
Sunt	o	dorinţă	sau	un	ideal,
Iar	când	simt	puritatea	din	inima	ta
Mă-ntreb	dacă	am	fost	vreodată	real,
Şi	trebuie	să-nvăţ	a	accepta

Că	odată	cu	prima	licărire	a	zorilor
Viaţa	mea	se	stinge.
Mă-ntorc	în	împărăţia	norilor
De	unde	nu	mă	mai	poţi	atinge.
    

Visul

Poesis
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Sfârşit

E-o	cascadă	de	inimi	
În	mijlocul	pieptului,

Coboară	grămadă,	bătând,	spre	tulpini,
Se	lasă-n	jos,	greoi,	fluctuează,

Curgând	prin	artere,	prin	venele	vântului.

Şi-n	focul	cel	veşnic	trăieşte	şi	creşte
Într-un	vis	ruinat,	ce	s-a	scurs	din	nebunii

Cu	inimi	de	piatră	şi	minţi	de	oţel,
Fantasticul	creşte,	încet	înmugureşte,

Plămădind	miracole	la	lumina	semi-lunii.

Apa	ţâşneşte	şi	loveşte	în	urmă
Speranţa	furtunii	ce	naşte	minuni,
Oamenii	reci	se	uită	cum	sfarmă
Castelele	regilor	albaştri	şi	buni.

  
Cutremur,	dărâmând	rădăcinile

Inimii	albastre	din	piept	de	bazalt,
Rege,	acum	se-încheie
Războiul	cu	inimile	
Trupurilor	de-asfalt.

Hrăneşte-i	la	sânu-ţi	adânc	protector	!
Zideşte-le	astăzi	alte	dorinţe,		

De	care	se	vor	agăţa,	din	nou	ca	de-un	nor,
Toate	aceste	trupuri,	de-asfalt	fiinţe.

Alexandra Saviuc, clasa 

Prezentul, privire-ndurerată

Acum	lumea	a	luat	o	altă	întorsătură,
Priveşte,	priveşte	şi	îndură
La	tot	ce	a	fost	bun	şi	frumos

Şi	a	rămas,	ce	a	mai	rămas,	ce	a	mai	rămas!!!

Pe	lângă	cei	nepăsători
Îşi	trec	a	vieţii	cale	mulţi,
Cei	mai	săraci	dintre	săraci

Cei	veşnic	plânşi	şi	dezbrăcaţi,
De	orice	sentiment	uman
Şi	parcă	toate	sunt	în	van...

O	lume	rece,	rea,	nepăsătoare
Şi	legi	la	ceruri	strigătoare.
Sortesc	doar	unora	belşug

La	mulţi	mici	bucurii	n-ajung.

          Roxana-Maria Gavriluţ, clasa a IX-a G

Mi-ai rănit sentimentele

Ştiam!	Am	trăit	agonizând
Un	veac	de	singurătate	
Întotdeauna	plângând.

Tu	iarăşi	ai	apărut!
Cu	mândrie,	trufie,	aşa,	deodată.
Zadarnic	stau...Disimulez...

Încă	te	mai	iubesc	.

Vechile	amintiri
Ne	apropie,	unindu-ne	iarăşi.

Vrând-nevrând
Dau	foc	întregii	iubiri.

Nimic	nu-mi	mai	luminează	destinul!
Este	totul	întunecat	aici.
Niciodată	nu	se	va-ntoarce	
Trecutul	care	acum	zace.

   Ruxandra-Demetra Neculau,clasa a IX-a G 

În oglindă

Privesc	în	oglindă	
Şi	constat

Că	cele	două	persoane
Ce	privesc	una	la	alta	
Sunt	cu	totul	diferite.																									

Una	priveşte	conştientă,
Demnă	de	existenţa	sa,

Curioasă.
Cealaltă,	din	oglindă,
Priveşte	nemulţumită
De	faptul	că	nu	e	reală.

Pentru	a-şi	exprima	nemulţumirea
Repetă	întocmai	ceea
Ce	face	originalul.

Alexandrina Chidisovschi, clasa a XI - a G                                                                                                

Poesis
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mica mea lume de vis
 Dacă	aş	putea	să-mi	creez	propriul	univers,	propria	lume,	în	care	aş	dori	să	trăiesc,	totul	ar	fi	
extrem	de	diferit	faţă	de	locul	în	care	trăiesc	acum…
	 O	poiană	însorită	îmbrăcată	într-o	haină	de	verdeaţă	de	un	verde	crud,	presărată	de	flori	multi-
colore,	ce	înmiresmează	totul	în	jur.	Această	poiană	este	străbătută	de	un	râuleţ	care	curge	lin,	cu	apa	
rece	şi	cristalină,	în	care	vezi	adesea	cum	mişună	peştişori	argintii.	Pe	malurile	acestui	râuleţ	se	odih-
nesc	trei	copaci	veşnic	verzi,	având	coroane	mari	şi	stufoase,	la	umbra	cărora	ţi-e	mai	mare	dragul	să	
asculţi	moţăind	trilurile	feluritelor	păsări	care	se	întrec	în	cântări,	însufleţind	totul.
	 Poiana	este	împrejmuită	de	un	codru	tânăr	care	adăposteşte	numai	animale	blânde,	şi	nu	bestii	
fioroase	 care	 mişună	 într-o	 întunecime	 stranie.	Aceste	 vietăţi	 prietenoase,	 majoritatea	 căprioare,	
iepuraşi,	veveriţe,	ursuleţi	panda	drăgălaşi,	hamsteri	şi	chiar	elefanţi	nu	se	sfiesc	a	se	lăsa	ademenite	
de	roiurile	de	fluturaşi	de	toate	soiurile,	pictaţi	parcă	în	multe	şi	uimitoare	feluri,	care	străbat	zilnic	
poiana	însorită	pentru	a	se	îndulci	din	nectarul	florilor	şi	a	se	delecta	cu	murmurul	gâzuliţelor	şi	al	
buburuzelor	care	îi	acompaniază.
	 În	mijlocul	 poienii	 se	 află…	 casa	 noastră.	Modestă	 şi	 confortabilă,	 luminoasă	 şi	 liniştită,	
aceasta	completează	cadrul	acestui	peisaj	mirific.	Aici	mă	voi	bucura	pururi	de	liniştea	şi	fericirea	
la	care	am	visat	mereu,	lăsându-mă	învăluită	de	şoaptele	lui	dulci	şi	de	gingaşele	lui	vorbe	de	amor,	
însufleţite	de	adierea	de	vânt	care	mişcă	perdeaua	camerei	în	care	amândoi	plutim	parcă	într-o	stare	
de	visare,	în	fiecare	seară	a	eternei	veri.
	 Ziua	ne	vom	îngriji	de	mica	noastră	grădină,	din	apropierea	celei	de	flori,	mereu	colorată	şi	
înmiresmată,	dar	şi	de	bunul	aspect	al	casei,	înconjurată	de	alei	pavate	şi	înţesate	de	flori	mici	şi	par-
fumate.	Terminând	cu	exteriorul,	vom	pătrunde	în	interior	unde,	primul	lucru	pe	care-l	facem	este	să	
deschidem	ferestrele,	pentru	ca	mireasma	binefăcătoare	de	afară	să	completeze	interiorul	imaculat,	
asemenea	unei	petale	de	crin.
	 Zi	de	zi	aceleaşi	treburi,	aceeaşi	atmosferă	binefăcătoare,	aceeaşi	stare	de	bine,	aceeaşi	bună	
înţelegere.
	 Duminica	vom	merge	la	biserica	din	orăşelul	apropiat,	apoi		ne	vom	şi	aproviziona	cu	cele	
necesare	din	banii	proveniţi	de	la	vinderea	minunatelor	lucruşoare	prelucrate	ale	darurilor	pădurii,	
dar	şi	a	ţesăturilor	şi	a	goblenurilor	care	atrag	mereu	cei	mai	mulţi	doritori.	Neobişnuiţi	cu	atmosfera	
agitată,	tensionată	de	aici,	ne	vom	întoarce	în	cel	mai	scurt	timp	la	minunatul	nostru	„culcuş	”.	
	 Mai	târziu	apar	copilaşii,	pe	care-i	vom	creşte	cu	mare	afecţiune,	învăţându-i	să	trăiască	în	
bună	comuniune	atât	cu	natura,	cât	şi	cu	societatea,	de	care	nu	vor	fi	privaţi	nicio	clipă.	Fără	să	ne	
dăm	seama,	aceştia	vor	creşte	şi,	cel	mai	probabil,	vor	pleca	să-şi	afle	rostul	în	lume,	lăsându-ne	iarăşi	
singuri.	Natura	şi	vietăţile	ei	ne	vor	mai	umple	din	golul	casei	şi	al	sufletelor	noastre.	Timpul	va	trece,	
vom	avea	nepoţei,	vom	fi	bătrâni,	dar	veşnic	legaţi	strâns	de	iubirea	zilei	celei	dintâi.	Ca	de	obicei,	
după	munca	zilnică,	a	cărui	program	s-a	mai	scurtat,	vom	asculta	cuvintele	dulci	ale	celuilalt,	pe	care	
greierii	de	la	geam	le	vor	vesti	apoi	întregii	poieni	cu	mare	zarvă.
	 Ca	şi	în	primele	zile	ale	şederii	noastre	aici,	ne	vom	plimba	pe	îngusta	potecă	ce	întovărăşeşte	
râul,	până	la	cei	trei	copaci,	la	umbra	cărora	vom	împleti	cununi	de	flori,	pe	care	le	vom	dărui	apei	
limpezi,	bineînţeles	după	ce	ne	vom	stropi	un	pic,	pentru	a	ne	mai	înviora.	După	ce	vom	cânta	şi	vom	
depăna	amintiri	ne	vom	îndrepta	agale	spre	casă,	îmbrăţişaţi,	fără	a	scoate	un	sunet,	doar	ascultând	
vocea	melodioasă	a	naturii,	prin	intermediul	cântăreţilor	ei….
	 O	viaţă	de	vis	care	nu	mai	poate	exista	astăzi	decât	în	vise,	care	sunt	făcute	pentru	a	fi	sfărmate	
de	realitate,	ce	ne	determină	să	ne	obişnuim	a	trăi	în	continuare	în	acest	secol	al	vitezei,	unde	stăpâneşte	
poluarea	şi	stresul,	unde	doritorii	de	o	schimbare	în	mai	bine	pot	doar	să	viseze	la	asta	şi	unde	senti-
mentele	şi	admiraţia	faţă	de	lucrurile	morale	şi	faţă	de	mediul	în	care	trăim	încep	să	dispară	treptat,	
sub	masca	înşelătoare	a	modernizării	şi	a	dezvoltării	intelectuale.	

Anca Amucileniţei, clasa a XI-a G

Mitologie... Magie... Renaștere
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Imaginaţie nocturnă

	 Ploaie...Picături	mărunte	se	izbesc	de	fer-
eastra	camerei	mele	ca	într-o	întrecere	nesfărşită	
spre	singurul	lucru	viu	din	această	noapte	rece	şi	
mohorâtă:	lumina!	Dar	de	ce	lumina?...Deoarece	
ea	 trăieşte	 şi	 se	zbate	 să	pătrundă	 în	acest	 întu-
neric	sobru	al	nopţii,	aducând	la	viaţă	mica	mea	
cameră	şi	obiectele	atât	de	dragi	ale	copilăriei...
Iar	 această	 flacără	 plăpândă	 ce	 se	 revarsă	 din	
veioza	mea	 în	noaptea	aceasta	deosebită	devine	
centrul	micului	meu	univers,	univers	în	care	pot	fi	
oricine,	pot	călători	oriunde	şi	oricând,	pot	fi	cine	
îmi	doresc	să	fiu...
	 Astfel,	 pătrunzând	 în	 acest	 univers	 de-
osebit,	 îmi	 las	 pleoapele	 albe	 să	 alunece	 leneş,	
relaxându-mi	 trupul,	 în	 timp	 ce	 imaginaţia	mea	
îşi	începe	jocul	atât	de	fragil	şi,	totodată,	atât	de	
emoţionant,	joc	ce	va	dăinui	în	această	noapte	în	
camera	 plină	 de	 bucuriile	 şi	 tristeţile	 copilăriei	
mele...
	 Mitologie...	 Romantism...	 Magie...	
Renaştere...	 Era	Victoriană...	 Imperiul	Roman...	
Imaginaţia	 mea	 pluteşte	 uşor	 în	 acestă	 noapte	
încărcată	de	stele	sclipitoare	şi	cu	o	lună	palidă,	
impunătoare.	 Ce	 s-ar	 fi	 întamplat	 dacă	 Caesar	
nu	ar		fi	fost	asasinat?	Imperiul	Roman	ar	mai	fi	
atins	măreţia	pe	care	o	avea	odată?...Oare	Narcis,	
dacă	nu	s-ar	fi	sinucis,	ar	fi	reuşit	vreodată	să	se	
îndrăgostească	cu	adevărat?...Şi	dacă	Hamlet	nu	
ar	fi	 aflat	 niciodată	de	 asasinarea	 tatălui	 său,	 ar	
mai	fi	dat	frâu	liber	unei	nebunii	prefăcute	care	a	
dus,	în	cele	din	urmă,	la	moartea	familiei	regale,	
inclusiv	a	lui?	Dacă	nu	ar	fi	fost	ucisă	la	sfârşitul	
celui	 de-Al	 Doilea	 Război	 Mondial,	 Anne	
Frank	ar	fi	publicat	 într-adevăr	un	roman	numit	
“Anexa”?La	 aceste	 întrebări	 retorice	 imaginaţia	
mea	se	zbate	să	găsească	răspunsuri	cât	mai	ve-
ridice.	Dar	 cât	 de	puternică	 este	 această	 forţă	 a	
subconştientului,	 cu	 adevărat	 covârşitoare!...
Dacă	nu	am	avea	imaginaţie,	lumea	ar	fi	complet	
fără	farmec,	sobră	şi	simplificată.	Fără	imaginaţie	
nu	 ar	 mai	 exista	 poveşti	 de	 care	 să	 se	 bucure	
micile	 suflete	 care	 trăiesc	 lângă	 noi,	 nu	 ar	mai	
exista	 cărţi	 care	 să	 ne	 dezvolte	 intelectul	 şi	 să	
ne	rupă	din	când	 în	când	de	cotodian,	de	rutina	
de	 la	 şcoală	 sau	 de	 la	 birou.	 Putem	 spune	 fără	
nicio	reţinere	că	imaginaţia	este	un	dar	care	este	

indispensabil	şi	pe	care	trebuie	să	îl	preţuim	cum	
se	cuvine.
	 Dar	simt	că	mă	cuprinde	somnul	şi	poarta	
spre	lumea	viselor	mă	asteaptă	deschisă,	iar	eu	mă	
avânt	 într-o	altă	 lume	magică,	o	 lume	dominată	
de	dorinţe,	tristeţi	sau	iluzii	deşarte...

Ştefana  Palade, clasa a XI -a B

Aripi frânte

	 De-un	magic	alb	creat	uşor	el	s-a	născut.	
O	fiinţă	mică,	singură	şi	unică	pe	pământ,	eu.	Dar	
anii	au	trecut	uşor	lăsând	o	pată	de	culoare-n	urmă.	
Stând	lipit	de	stejarul	copilăriei	mele	mintea	mi	se	
cutremură	la	auzul	întrebărilor	fulgerătoare:	,,De	
ce	am	 fost	 creat?	De	ce	 simt	că	 lumea	 întreagă	
face	parte	din	mine,	iar	eu	din	ea?’’	Sufletul	îmi	
spune	că	eu	nu	sunt	eu,	eu	sunt	ei.	Fiecare	dintre	
ei	face	parte	din	mine.	Am	caracterul	lor	oglindit	
dinăuntrul	meu.	Mă	simt	ciudat.	Plutind	pe	aripile	
inefabilului	un	strigăt	mă	opreşte;	subconştientul	
uman	 începe	 să	 înţeleagă.	 Sunt	 ireal,	 invizibil.	
Nu	am	nume,	nu	am	o	identitate	proprie.	Totul	e	
ruinat.	Sunt	doar	o	amintire,	o	veche	amintire...

Roxana Gavriluţ, clasa a IX-a G

•
Dor de mama

E dimineaţă
Şi teiul îşi cerne floarea

În contrast cu răsăritul misterios al soarelui,
Pe crengile pomilor

Cântă in triluri privighetori,
Iarba şopteşte pământului

Visele unui dor neterminat,
Pragul casei părinteşti cercetează zarea

Cu o abundenţă de suspine,
De după perdea de linişte 

Apare un chip de înger - Mama,
Iar  eu…plâng…

Mă zbucium în sine.

Alexandrina Chidisovschi, clasa a XI - a G

Mitologie... Magie... Renaștere



Colegiul Național „Nicu Gane”          44                           NR LXXIV, 1-2 / 2013

 Republica

 Karl îşi apăsă de obraz pistolul Luger, 
calibru 66 mm. Atingerea  cu oţelul  rece îi 
dădea o senzaţie plăcută de răcoare în camera 
supraîncalzită. Jarul încă mai arde  în cămin, iar 
cele câteva doze de şnaps  pe care le înghiţise îl 
făceau să transpire şi mai mult.
Karl Reinhart a făcut parte din Ministerul 
Securităţii Statului din Germania de Est, unde îşi 
petrecuse  mai bine de douăzeci de ani din viaţă.
 Cu câteva zile în urmă, el şi tovarăşii lui 
încă mai deţineau controlul, dar, brusc, totul se 
sfârşise. Karl prevăzuse sfârşitul cu câteva luni 
în urmă. Preşedintele Germaniei Democrate, 
Erich Honecker, l-ar fi putut ajuta , dar, în mod 
surprinzător, n-o făcuse. Karl fu readus la reali-
tate de o bătaie puternică în uşă.
 În acel moment, piciorul lui Johan alune-
ca de pe canapea  cu un zgomot surd. Bătăile din 
uşă deveniseră şi mai puternice. Poliţiştii de afară 
nu-şi dăduseră  încă seama că aveau de-a face cu o 
uşă blindată. Karl ştia că va dura mult până când 
vor reuşi să intre în apartament, iar când o vor 
face, îl vor găsi mort. Se apropie de uşă  şi le striga:
 - Trăiască Republica Democrată 
Germaniă!
 Loviturile continuau; Karl se îndrepta 
spre canapea. Trase piedica pistolului şi apăsă pe 
trăgaci. Detunătura armei fu urmată de câteva  
secunde de linişte, apoi cei de afara  începură să 
lovească în uşă cu şi mai multă forţă. “Nu-I uşor 
să te sinucizi, se gândi Karl, mai ales dacă  după  
aceea intenţionezi să începi o viaţă nouă.”
 Toate documentele  de pe masă aveau nu-
mele lui, dar fotografia era a bărbatului care părea 
că doarme pe canapea, dacă nu ar fi fost creierul 
împrăştiat în jurul craniului pe jumătate sfărmat. 
Trase de o manetă din interiorul căminului şi, în  
mai puţin de trei minute, ajunse la capătul tunelu-
lui. Câteva maşini de poliţie îşi făcură apariţia ex-
act în momentul când ieşea în strada principală. 
Karl ajunse la Hamburg a doua zi dimineaţa.
 În timp ce colegii lui erau ocupaţi de    
Leipzig cu distrugerea dosarelor Stasi, Karl reuşise 
să sustragă majoritatea dosarelor agenţilor săi, 

alegându-i doar pe aceia care nu ştiau pentru 
cine lucrează, nefiind astfel  afectaţi de căderea   
Germaniei de Est. Cu o astfel de panoplie de 
agenţi bine plasaţi în întreaga lume, plus reţeaua  
internatională de terorişti pe care o crease, Karl era 
posesorul unei  adevărate  mine de aur. Ahamed 
Dayeb, şeful Oficiului Securităţii Naţionale, 
împreună cu Shaley Tarik Talaat, reprezentan-
tul Înaltului Comandament Sirian, plănuiau să 
pună  mâna pe acţiunile lui Karl din Franţa  şi 
adevărata comoară a lui din cutia sa poştală  din 
New York. Aceştia doi doreau să stoarcă bani 
de la preşedintele  Germaniei pentru fiecare  
informaţie despre Karl. Vor vinde informaţiile 
bucată cu bucată. Shaby îşi trimise agenţii din 
echipa Kidon şi pe Natan, şeful poliţiei. Natan i-a 
luat urma lui Karl care reuşise să se infiltreze  ca 
agent dublu  în tabăra vecină şi în cea duşmană  
şi îl localizase. Adevărata identitate a lui Karl era 
pusă acum la îndoială de ambele părţi. Când  îşi 
dăduse seama, Karl fugi din cele două tabere şi 
părăsi ţara. Împreună cu trei elicoptere porni spre 
Paris. Natan şi echipa Kidon îl aşteptau în clădirea  
parasită, unde erau palestinienii şi doi francezi 
legaţi fedeleş. 
 Elicopterele se învârtiră în cerc până când  
li se semnaliză că totul e în regulă şi pot ateri-
za. Numărul patru şi alţi doi membri ai echipei        
Kidon se pregăteau să captureze  piloţii, de  îndată  
ce teroriştii intrau în clădire. Karl stătea ascuns. 
Toţi aşteptau semn de la el. Îi făcu semn Sergen-
tului ridicând mâna, iar acesta lovi uşa şi aruncă 
o grenadă înăuntru. Presupunând că toţi cei aflaţi 
înăuntru sunt orbiţi  pentru un moment, Sergen-
tul,  urmat de oamenii săi care strigau instrucţiuni 
în ebraică aşa cum fusese planul, dădură buzna 
în clădire. Neştiind că Natan era acolo cu armata 
sa, aceştia fuseseră terminaţi de atacurile cu fo-
curi de armă. Karl şi-a dat seama  că ceva nu e în 
regulă. Natan s-a urcat într-un elicopter de unde  
apăsă pe tragaci de două ori. Karl căzu la pământ 
cu partea superioară a craniului făcută ţăndări. 
Natan se lupta cu manetele de control, însă din 
cauza gloaţelor, elicopterul se rupse în trei. O tufă 
îi amortiză căderea. Explozia îl trânti la pământ  
pe Natan , dar  nimic altceva. Acum stătea  într-
un vechi Citroen Deux Cheveaux, care-l luase de 
pe drum. Bătrânul de la volan se îndrepta spre un 
orăşel aflat la numai câteva minute. 
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	 Natan	nu	dorea		decât	să	ajungă	la	un					tel-
efon	să-l	anunţe	pe	Shaby.	Nu	exista	cale	de	înto-
arcere,	dar		dorea	să	trăiască.	Şi,	din	moment	ce	
era	deja	“mort”,	o	să	fie	mult	mai	uşor		să	înceapă	
o	viaţă	nouă.	Şi	ce	ironie,	se	gândi	el:	morţii	nu	
au	 viitor,	 iar	 el	 nu	 avea	 trecut.	 Ziarele	 anunţau	
prinderea	celei	mai	periculoase	reţele	de	terorişti.	
Presedintele	 Erich	 Honecker	 îi	 mulţumi,	 iar	 în	
ţara	 lui,	 în	 Siria,	 Natan	 a	 fost	 avansat	 în	 grad.	
Acum	 era	Ministrul	 de	 Externe.	 Siria	 era	 mult	
mai	 linistită	după	noua	 lege	dată	de	preşedinte,	
în	care	se	interzicea		fabricarea,	vinderea	şi	pur-
tarea	armelor.	Natan,	noul	Minsitru	de	Externe,	
se	simţea	extrem	de	 fericit	pentru	 faptul	că	şi-a	
mai	îmbunătăţit	ţara	natală.	
	 -Să	ne	mai	jucăm	şi	mâine!
	 -Da,	dar	nu	mai	vreau	să	fiu	Karl;	m-am	
săturat	cât	m-ai	udat	cu	pistolul	tău	cu	apă,	vreau	
să	fiu	şi	eu	erou!
	 -Mâine	ne	 jucăm	de-a	 spionii,	 poate	aşa	
capeţi	şi		tu	un	rol	mai	bun	….

Antonia Ungureanu, clasa a IX-a G

Dispersia

	 Sunt	un	copac	 rănit,	dansul	 toamnei	 îmi	
roade	 osul	 existentei.	 Melodia-i	 monotonă	 mă	
striveşte.	Sorb	din	mine	o	picătura	de	dor	amar	si	
o	înalț	spre	Împărăţia	de	Sus.	Timpul	mă	trădează,	
golul	mă	inundă,	evadează	din	mine	sărutări	as-
cunse,	picături	de	amăraciune.	Mă	sting	sub	priv-
irea	trufaşă	a	duşmaniei,	iar	zilele-mi	mizerabile	
se	transformă	în	pietre	uitate.
	 Doamne,	 gîndul	 că	 am	 sa	mor,	mă	 face	
de	nimic.	Mă	face	să	mă	simt	singur	pe	pămant	
deşi	nu	e	adevarat,	mă	face	să	mă	simt	înger	deşi	
sunt	înca	om.	Cînd	mă	gîndesc	cîte	nu	am	reuşit	
să	fac...	Doamne,	lasa-mă	să	fiu	o	şoaptă,	să	fiu	
acea	 strălucire	 din	 sufletul	 tuturor.	 Lasă-mă	 să-
mi	picur	puţină	lumină	în	inimă;	voi	înţelege	mai	
târziu	sau	poate	niciodată.	Voi	regreta	asta,	o	ştiu,	
dar	răul	nu	se	iartă.	Voi	plânge,	voi	plânge	că	am	
suferit.	Acum,	 când	 voi	 pleca	 departe-n	 lumea	
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largă,	dorul	meu	cui	o	să	rămână?
	 Poate	 visez.	 Mă	 aflu	 în	 palmele	 nopții,	
văd	 dansul	 lunii	 arzând	 pe	 cerul	 înăbuşit	 de												
sclipitoare	stele.	
	 Aş	vrea	 să	mă	 scufund	pe	veci	 în	visări	
adânci	 şi	 să	 uit	 realitatea.	 Există	 un	 singur	
raspuns:	 astăzi,	 realitatea	 e	 dură	 pe	 când	 visul	
e	curat	 şi	plăcut.	Lumini	 reci,	golite	de	 farmec,	
uscate	de	val.	Ritmul	mă	poartă	spre	lumini	ne-
cunoscute,	 paşii	 mei	 nu	 au	 un	 nume,	 şi	 ființa,	
mea	e	secata	de	cuvinte.	Pun	mâna	pe	o	pană,	şi	
aprind	o	lumânare...	scriu	ce-a	fost	azi	şi	scriu	ce	
va	fi	mâine,	 căci	 este	 tot	 aceeaşi	 zi	 şi-aşa	 şi	 va	
rămâne...	S-a	terminat	cerneala,	m-am	terminat	şi	
eu.
	 Îmi	uitasem	masca...	dacă	aveam	vreuna.	
Mă	 puţeti	 învinovăţi	 pentru	 asta?	 Pentru	 c-am	
ieşit	pe	stradă	fiind	eu?	Eu	mi-am	pierdut	vechile	
obiceiuri,	gândurile,	viziunile	chiar	şi	paşii?	Așa	
ceva	se	pierde?	Onorată	Instanță,	mi	s-a	furat	tot.	
Am	rămas	fără	sentimente!...	Am	rămas	fără	sen-
timente	și	tot	eu	plătesc?!	Mă	închideţi	acum	când	
sunt	deja	inchisă?	Martori?!	N-am	niciun	martor,	
doar	nişte	vorbe.	Mi-a	furat	și	martorii	probabil...	
A,	vorbele?	Eu	scriu!	Pot	să	vă	recit	acum	ceva	să	
vă	demonstrez	că	exist!
	 „Când	 cerul	 se	 va	 despica/	 Tu	 trist	 vei	
sta	să...”	Nu,	nu,	domnilor,	eu	chiar	scriu.	Adică	
scriam	și	vă	jur	că	dacă	am	avut	vreun	dram	de	
talent	mi	 l-a	 luat	 și	 pe	 ăla!	 Şi	 de	 ce	 ne	 trebuie	
acest	„cod”,	această	parolă	sau	formulă	căreia	îi	
spunem	nume?…	Pentru	a	trăi	în	lume...	pentru	a	
ne	putea	recunoaşte	de	ce	nu	ne	putem	găsi,	alt-
minteri,	 decât	 strigându-ne	 astfel,	 cuprinzându-
ne	în	cămaşa	câtorva	litere.
	 În	 fiecare	 dintre	 noi	 există	 câte	 o	 fiinţă	
care,	 fără	 a	fi	bătută	neapărat	 de	vânturi,	 se	 în-
doaie,	se	apleacă	peste	celălalt	exact	ca	o	trestie.

    Punct,
    Lala

Mihaela Vlad, clasa a XI – a F
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Elev în
şi în afara şcolii

   
	 Despre	 experienţa	 pe	 care	 o	 capeţi	 în	 urma	 unui	 concurs,	 despre	 importanţa	 implicării	 în	
proiecte	care	nu	au	neapărat		o	legătură	cu	şcoala	şi	despre	multe	alte	beneficii	pe	care	ţi	le	aduc	lucrul	
individual	şi	transformarea	unui	simplu	hobby	într-un	proiect	pe	care	să-l	prezinţi	şi	altora	cred	că	
ne-au	vorbit	toţi	profesorii	şi	nu	vreau	să	insist	prea	mult	asupra	acestora.	Cert	este	că	de	aici	a	pornit	
şi	ideea	de	a	realiza	programe	pe	o	temă	anume...
	 Desigur	că	la	început	a	fost	destul	de	greu.	De	fapt,	dacă	e	să	fiu	sinceră	până	la	capăt,	ar	trebui	
să	spun	că	etapa	mobilizării	a	fost	cea	mai	grea.	Dar,	cu	un	pic	de	voinţă	şi	multă	stăruinţă	din	partea	
profesorilor,	micile	comenzi	şi	scheme	de	la	început,	banalele	funcţii	prin	care	făceam	un	manechin	
să	facă	din	ochi	sau	desenam	traseul	unei	mingi	dintr-	un	punct	în	altul	au	devenit	un	adevărat	pro-
gram.
	 Aş	fi	 ipocrită	să	spun	că	nu	am	vrut	niciodată	să	 renunţ,	că	nu	 îmi	era	uneori	greu	să	dau	
facebook-ul	pe	swishmax,	mai	ales	atunci	când	venea	vorba	de	partea	teoretică	a	proiectului	şi	trebuia	
să	inserez	aceeaşi	funcţie	de	zeci	de	ori.	Uneori	chiar	abandonam	teoria	în	favoarea	animaţiilor	care	
mă	fascinau	şi	încă	mă	mai	fascinează.	Mulţumirea	şi	stima	de	sine	creşteau	simţitor	pe	măsură	ce	
vedeam	aprecierea	celor	din	jurul	meu	şi	astfel	proiectul	căpăta	amploare.	Adevărul	e	că	sunt	puţin	
înclinată	spre	neconvenţional	şi	perspectiva	unui	Vlad	Ţepeş	care	îşi	schimbă	culoarea	ochilor	sau	
a	unui	Burebista	care	îţi	face	din	sprâncene	m-au	atras	dintotdeauna,		aşa	că	nu	mi-a	fost	greu	să-mi	
duc	la	capăt	misiunea;	ceea	ce	a	început	ca	o	distracţie	în	clasa	a	X-	a	s-a	dezvoltat	cu	timpul	într-un	
adevărat	proiect	cu	care	am	reuşit	să	obţin	câte	un	premiu	la	fiecare	concurs	la	care	am	participat	şi	
sunt	mândră	de	acest	lucru.	
	 În	urma	acestor	concursuri	nu	am	învăţat	doar	informatică	întrucât,	pe	lângă	oamenii	pe	care	
i-am	întâlnit	cu	ocazia	participării	(elevii	ca	şi	mine	sau	profesori),	pe	lângă	momentele	de	tensiune	
şi	cele	de	distracţie,	pe	lângă	experienţa	câştigată,	până	la	urmă,	din	schimbul	acesta	de	experienţă,	
am	ajuns	să	dau	piept	în	piept	şi	cu	nepotismul	românesc	care	am	constatat	că	poate	roade	în	orice,	
chiar	şi	în	demnitatea	oamenilor.	Acest	ultim	fapt	nu	m-a	descurajat	nicidecum,	ci,	mai	mult,	mi-a	
îndârjit	credinţa	că	“România	mea”	poate	fi	altfel.	Dovadă	stă	faptul	că	şi	anul	acesta	m-am	înscris	
la	concursul	de	istorie	la	care	am	participat	anul	trecut,	unde	am	luat	premiul	al	II	-	lea,	deşi,	poate,	
meritam	mai	mult	şi	că	am	de	gând	să	particip	şi	anul	viitor	doar	pentru	a-mi	demonstra	mie	însămi	
că	dacă	baţi	de	mai	multe	ori	la	o	uşă,	ai	şanse	mai	mari	să	ţi	se	deschidă.					

                                                                                           Dana Nistor, clasa a XI- a A

Din jurnalul unei adolescente...

 Martie 15
		 Azi	mi-am	aerisit	camera.
	 Cum	ar	fi	dacă	noi,	oamenii,	am	reuşi	să	ne	aerisim	sufletele?	Ar	fi	minunat…	am	lăsa	vântul	
să	cureţe	toate	mizeriile,	depresiile,	dezamăgirile	şi	insuccesele	de	care	am	avut	parte.	Nu	ar	trebui	să	
facem	nimic,	ci	doar	să	lăsăm	aerul	să	intre.	E	un	aer	rece,	cu	miros	de	iarnă	care	ustură.	
	 Mă	ustură	pielea	de	la	atâtea	mizerii.	Mă	ustură	inima	când	toţi	aruncă-n	mine	ca	într-o	paiaţă	
care	e	acolo	pentru	a	suporta	orice	-	fără	să	se	strice,	pentru	a	auzi	grozăvii	-	fără	să	se	supere.
	 M-am	hotărât:	o	dată	pe	lună	o	să-mi	duc	sufletul	la	aerisire.	Cred	că	,,o	dată	pe	lună”	e	un	
timp	rezonabil,	având	în	vedere	că	sufletul	o	să-mi	fie	plin…	plin…	plin.	
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 Martie 23
	 Azi	este	prima	zi	când	merg	la	aerisire.	Încui	uşa	casei	cu	frică,	apoi	încep	să	cobor	scările	
care	mi	se	par	interminabile,	cu	toate	că	stau	doar	la	primul	etaj.	Am	multe	întrebări	şi	răspunsuri	
deloc.
	 Ajung	şi	mă	aşez	pe	un	scaun	în	faţa	mea	stau	doi	barbaţi	şi	o	domnişoară	care	plânge	necon-
tenit.	Suspinele	sale	răzbat	în	pieptul	meu	şi	mă	fac	să-mi	amintesc	de	toate	clipele	din	viaţa	mea.	
Totul	se	derulează	ca	un	film	vechi,	alb-negru	şi	fără	sunet.	E	aşa	pentru	că	viaţa	mi-a	fost	tristă.
Unul	dintre	barbaţi	zâmbeşte.	Mă	întreb	ce	caută	aici?	De	ce	ar	avea	cineva	nevoie	să-şi	aerisească	
sufletul	dacă	nu	este	rănit?
	 O	voce	răguşită	ce-mi	strigă	numele	îmi	întrerupe	gândurile.	Mă	ridic	sfioasă	de	pe	scaun	şi	
intru	într-o	încăpere	imensă		unde	era	doar	un	scaun.	
	 -	Aşezaţi-vă,	se	aude	din	nou	acea	voce.
	 Mă	aşez	şi	aştept	în	jur	de	două-trei	minute	care	însă	îmi	par	o	eternitate.
	 -	Sunteti	sigură	că	vreţi	să	faceţi	asta?
	 Sunt	confuză.	Nu	ştiu	cine	a	spus	asta.	Răspund	sfioasă	că	da.
	 Din	acoperişul	camerei	cade	un	pergament	lung	pe	care	nu	aş	avea	timp	să-l	citesc	nici	într-o	
viaţă.
	 -	Citeşte	ultimele	zece	rânduri.	Dacă	eşti	de	acord	cu	ele,	îţi	vom	aerisi	sufletul.	Dar	dacă	nu…
	 ,,Dragă	omule	ce	stai	acum	pe	acest	scaun	şi	doreşti	să-ţi	aeriseşti	sufletul	de	toate	persoanele,	
faptele,	gesturile	nocive	din	el,	ce	doreşti	să	uiţi	toate	lacrimile	vărsate	pentru	lucruri	care	nu	au	mer-
itat,	ce	doreşti	să	uiţi	tot	răul	şi	amintitire	tale	să	fie	doar	fericite	şi	mirifice,	te	anunţăm	(cu	părere	de	
rău,	sau	nu)	că	prin	aerisirea	sufletului	orice	persoană	care	te-a	supărat	măcar	o	singură	dată	în	viaţă,	
orice	persoană	care	te-a	făcut	să	verşi	lacrimi	va	dispărea	din	memoria	ta.”
	 Sunt	îngrozită.	Mama…mama	mea…am	plâns	din	cauza	ei.	Nu	mi	se	părea	corectă	de	multe	
ori	în	copilărie…	Ar	trebui	să	o	uit	sau,	mai	bine	zis,	să	o	şterg	cu	voia	mea	din	viaţă?	Soţul	meu…
am	vărsat	râuri	de	lacrimi	când	nu	eram	sigură	de	fidelitatea	sa.	Trebuie	să-l	uit?	David…	prima	mea	
dragoste…	am	suferit	mult	când	ne-am	despărţit,	deci	asta	înseamnă	că	e	condamnat?	Dar	oare	ei…
mă	vor	mai	recunoaşte?	Cât	o	să	sufere	mama	când	eu	o	să-i	spun	,,Îmi	pare	rău,	doamnă,	nu	vă	cu-
nosc”	.	
	 Am	azvârlit	din	mână	hârtia	ca	şi	cum	acele	cuvinte	mi-ar	fi	ars	pielea.	Am	fugit	speriată	şi	în	
drum	spre	casă	mă	gândeam	dacă	ceilalţi	au	acceptat,	dar	un	gând	negru	le	doboara	pe	celelalte:	dacă	
mama,	soţul	meu	sau	David	nu	mă	vor	mai	recunoaşte?

Ana-Maria Fasolă, clasa a X-a H

Visăm	mereu.
Visăm	la	altă	viaţă,	alte	timpuri.
Visăm	să	iubim	cu-adevărat,
Visăm	să	fim	iubiţi,
S-avem	un	rost	pe	lume,
S-atingem	culmi	înalte.
Visăm	să	fim	altcineva,

Cu	alte	principii,	alte	idealuri.
Visăm...dar	nu	facem	nimic.
Suntem	prea	comozi	în	letargia	noastră!
Visăm	în	van	!
Visele	noastre	vor	deveni
Pulberi	de	stele.	

Ioana Palade, clasa a XI - a B

Visăm...

Suflet împovărat
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Amalgam de sentimente

 

	 Iubim	prea	mult,	plângem	prea	des,	mai	mult	feminitatea	işi	arată	sentimentele,	dar,	să	fim	
serioşi,	şi	băieţii	mai	plâng	câteodată,	fugim	de	realitate,	ne	ascundem	printre	rafturile	ticsite	de	cărţi	
ale	unei	biblioteci,	cufundându-ne	mintea	şi	sufletul	în	basme	care		nu	există,	dar	pe	care	le	creăm	
cu	prorpia	imaginaţie,	din	dorinţa	de	a	avea	ceea	ce	nu	ni	se	dă.	Suntem	mult	prea	trişti,	mult	prea	
pierduţi	într-o	lume	a	noastră.	Suntem	ori	neînţeleşi,	ori	altfel,	dar	niciodată	nu	suntem	noi.	Şi	apoi	
te	întrebi	ce	se	întâmplă?	De	ce	copilul	acela	este	atât	de	retras?	Ne	găseşti	fugind	de	această	lume	
haotică,	ne	gaseşti	pe	străzile	pustii	în	mijlocul	nopţii,	pentru	că	doar	acolo	suntem	aşa	cum	vrem	să	
fim,	ne	găseşti	pe	marginea	unui	lac	marturisindu-ne	secretele	cele	mai	ascunse	lunii	sau,	în	cel	mai	
rău	caz,	ne	găseşti	în	cluburi,	unde	ne	afirmăm	sau	nu,	ne	distrăm	sau	ne	distrugem	personalitatea	şi	
visele.	Suntem	într-o	extremă	sau	în	cealaltă,	niciodată	în	calea	de	mijloc.	Nici	noi	nu	mai	ştim	exact	
cine	am	fost,	cine	suntem	sau	ce	vrem	să	fim,	dar	facem	orice	pentru	atenţie	şi	pentru	puţinul	care	ni	
se	datorează.
	 Suntem	mai	mult	decât	vrem	să	arătăm	sau	decât	pot	vedea	cei	mari,	suntem	adolescenţi	cu	
suflete	de	copii	şi	vrem	să	demonstrăm	că	putem	să	ne	afirmăm,	să	fim	aşa	cum	simţim,	fără	să	fim	
criticaţi,	stresaţi,	controlaţi,	supuşi.	Vrem	să	ne	urmăm	visele,	idealurile,	să	fim	sprijiniţi	şi	ajutaţi.	
Nu	suntem	păpuşi	şi	nu	jucăm	o	piesă	cu	un	scenariu	prost	creat	de	cei	care	vor	doar	să	ne	controleze	
vieţile.	Asta	se	întâmplă	doar	în	filme,	unde	un	oarecare	se	crede	un	Demiurg	şi	scrie	povestea	tutu-
ror	după	cum	visează	noaptea.	Acolo	sunt	aspiraţiile	şi	frustrările	lui,	dar	aici	este	viaţa	noastră,	care	
odată	se	va	sfârşi	şi	nu	vrem	să	se	sfârşească	aşa.	Nimeni	nu	vrea.	
	 Lumea	în	care	trăim	ne	suprimă	orice	şansă	de	a	zbura,	de	a	ajunge	cât	mai	sus	şi	nu	doar	
lumea,	uneori	chiar	şi	persoanele	care	sunt	parte	din	noi	şi	care	nu	ne	vor	răul,	dar	nu	încearcă	să	vadă	
nici	binele	de	care	suntem	privaţi.	Până	şi	versurile	zilelor	noastre	spun	acelaşi	lucru:	“Ai	mei	n-au	
avut	habar	cât	de	sus	pot	eu	să	sar”.	Da,	vreau	să	fac	această	corelaţie	între	viaţa	noastră	adolescentină	
şi	muzica	secolului	21.	Pentru	că	în	unele	momente	este	tot	ce	ne	mai	rămâne.	Ascultăm	piese	cu	me-
saje,	deoarce	aceste	versuri	sunt	strigăte	interioare	disperate,	sunt	ceea	ce	am	vrea	să	spunem	şi	uneori	
nu	reuşim	de	teamă	să	nu	fim	înţeleşi	greşit.	
	 Mocneşte	în	noi		un	reproş,	un	ţipăt	şi	rămâne	acolo,	pentru	că	ne	este	frică	să	spunem	ceea	ce	
simţim	cu	adevărat.	O	frică	alimentată	de	multe	refuzuri,	de	multe	vorbe	aruncate	în	vânt,	de	un	mult	
“nu	am	timp	acum,	mergi	şi	îţi	fă	temele”,	replică	ce	o	auzim	din	ce	în	ce	mai	des,	şi	atunci	te	întrebi:	
Dar	o	să	ai	timp	vreodată?	Sau	vreodată	va	mai	fi	nevoie	de	timpul	tău	pentru	mine?	
Aţi	fost	şi	voi	ca	noi,	poate	nu	în	vremurile	astea,	după	cum	se	tot	spune,	şi	poate	aţi	trăit	mai	greu	
ca	noi,	cu	mai	multe	griji,	dar	acum	sunteţi	adulţi,	acum	noi	suntem	cei	care	vedem	lumea	exagerată.	
Încercaţi	să	ne	acceptaţi	cu	defectele	şi	calităţile	noastre,	cu	răbufnirile	de	moment	şi,	cel	mai	im-
portant,	acceptaţi-ne	visele.	Voi	aţi	avut	visele	voastre,	noi	le	avem	pe	ale	noastre,	aşa	că	nu	faceţi	
aceleaşi	greşeli	pe	care	le-au	făcut	adulţii	voştri.	
	 Adolescenţa	este	perioada	cea	mai	frumoasă	a	vieţii.	Toate	etapele	sunt	fireşti	şi	fac	parte	din	
ciclul	fiecăruia,	dar	etapa	aceasta		este	specială,	aşa	că	nu	ne-o	furaţi.	Iubiri	perfecte,	ţigări	ascunse,	
liceu,	lacrimi,	râsete,	certuri,	împăcări,	îmbrăţişări,	săruturi,	nebunii,	poze,	mii	de	emoţii,	adrenalina	
ce	ne	curge	prin	vene,	minciuni	nevinovate,	obraji	îmbujoraţi,	secrete	scrise	cu	sânge,	adolescenţa	
într-un	cuvânt.
	 E	 adevărat,	 suntem	 generaţia	 blocată	 în	 lumea	 virtuală,	 captaţi	 de	 Internet	 şi																																																											
MASS-media,	 razvrătiţi	 împotriva	 destinului	 şi	 sceptici	 în	 ceea	 ce	 ne	 rezervă	 viitorul.	 Însă	 dacă	
priveşti	de	aproape,	poţi	citi	în	privirile	noastre	mai	multe	speranţe	şi	optimism	decât	lăsăm	să	se	vadă. 
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Motto: “Suntem oamenii ce nu vor să ştie
            Cum ar fi să nu mai fie copii 
            Şi care se bat cu viaţa ştiind
            Că visele-s vii”

	 Cine	 suntem?	 Chiar	 aşa…	 mă	 întreb	 adesea	
cine	 suntem	 noi?	 Care	 noi?	 Noi,	 acestia,	 generaţia	
neînţeleasă.	Mi	se	pare	că	ne	învârtim	într-o	lume	în	
care	totul	e	posibil,	şi	totuşi	nu	e.	

Adolescenți cu suflete de copii
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Ne	ascundem	sentimentele	în	spatele	unor	măşti	false	pentru	că	ne-am	săturat	să	fim	răniţi.	
	 Nimeni	nu	te	înţelege	mai	bine	decât	tine!	Noi	suntem	propriii	noştri	prieteni	şi	duşmani.	Se	
spune	că	fiecare	are	alături	persoane	apropiate	menite	să-l	înţeleagă,	să-l	susţină,	să-i	dea	sfaturi	şi	
să	fie	mereu	lângă	el.	Poate	tind	să	fiu	rea,	dar	pentru	mine	partea	cu	înelesul	e	exclusă	din	start.	Am	
ajuns	să	cred	că	nu	e	deloc	aşa.	Poate	încearcă	să	te	înţeleagă,	să	se	pună	în	locul	tău,	dar	de	cele	
mai	multe	ori	acest	experiment	eşuează	şi	ori	se	bucură	de	neplăcerea	ta,	ori	în	cel	mai	fericit	caz,	te	
încurajează	să	treci	mai	departe.	Dar	absolut	niciodată	nu	vor	şti	exact	ceea	ce	simţi.	E	imposibil.
	 Ne	deschidem	sufletul	în	fata	persoanelor	care	ne	acordă	un	credit	de	răbdare,	de	ascultare,	de	
înţelegere,	un	credit	fără	girant.	Nu	celor	care	spun	“Da,	te	înţeleg!”,	dar	habar	n-au	prin	ce	trecem.
	 Nu	vor	şti	niciodată	cât	de	fericit	eşti	când	revezi	persoane	dragi	şi	importante	din	viaţa	ta	sau	
cât	de	tare	te	doare	când	ele	pleacă	de	lângă	tine	fără	nicio	explicaţie.	Nu	vor	şti	niciodată	cât	de	mult	
ai	vrea	să	fii	din	nou	copil,	să	plângi	când	simţi	fără	ca	nimeni	să	te	privească	uimit.	Cât	de	dor	îţi	este	
de	unele	momente	şi	cât	de	multe	ai	face	ca	să	le	mai	trăieşti	măcar	o	dată.	Cât	de	mult	ai	vrea	să	te	
poţi	juca	cu	timpul,	să-l	dai	înapoi	sau	să-l	opreşti	în	cel	mai	potrivit	moment	pentru	tine.	Cât	de	tare	
te	schimbă	unele	persoane	care	îţi	trec	prin	viaţă	şi	lasă	doar	o	urmă	imprimată	în	sufletul	tău,	ca	nişte	
paşi	pe	nisip!	Cât	de	tare	te	rănesc	cei	pe	care	îi	iubeşti	cel	mai	mult!	Cât	de	mult	ai	vrea	să	ajungi	
printre	stele	şi	să	le	împărtăşeşti	dorinţele	tale!	Nimeni		nu	poate	înţelege	pe	deplin	cât	de	fericit	sau	
trist	eşti.
	 Deci…	trăim	într-o	lume	în	care	absolut	nimeni	nu	înţelege	cu	adevărat	ce	e	cu	tine.	Nu	pot	
înţelege	atunci	când	îţi	vine	să	spargi	tot	în	jurul	tău	sau	când	pur	şi	simplu	afişezi	un	zâmbet	uimitor,	
păşind	peste	cadavre.	Şi	nu	poţi	să-i	condamni.	De	cele	mai	multe	ori	nici	noi	nu	ştim	ce	ar	trebui	să	
facem	în	diferite	situaţii	şi	actionăm	din	impuls.	E	posibil	să	regretăm	sau	nu.	De	cele	mai	multe	ori	
o	facem,	iar	asta	pentru	că	nu	înţelegem	exact	ce	simţim.
	 Aşa	că	dacă	noi	nu	vă	condamnăm,	nu	o	faceţi	nici	voi.	Să	încercăm	să	găsim	o	punte	de	acces	
cu	un	punct	comun	şi	aşa	vom	ajunge	cât	mai	sus,	încercând	să	nu	comitem	aceleaşi	greşeli!
Aş	mai	avea	multe	de	spus,	dar	cine	să	m-asculte?	
	 Când	timpul	trece	mult	prea	repede	şi	clipele-s	trecute…
 

Maria Magdalena Agrigoroaie, clasa a XI-a A 

Prizoniera cărţilor
	 Simt	 respiraţia	 cum	 se	 răspândeşte	 în	 cercuri	 largi,	 în	 ploaie...	 Fiecare	 picătură	 răneşte	
pământul	cu	umbre	concentrice,	cu	propriile	umbre.	Umbrela	mi-e	cerul	scăldat	în	egoul	fiinţei.	Alerg	
ca	o	nalucă	hibridă	în	căutarea	unui	plafon	ce	urăşte	umedul.	O	clădire	veche,	scufunfată	într-un	stil	
baroc	pare	singura	care	mă	poate	scăpa	de	botezul	firmamentului...
	 ...deschid	uşa	aceea	ca	şi	când	de	atingerea	clanţei	se	suspenda	întreaga	mea	fiinţă.	Un	miros	
straniu	îmi	inundă	existenţa.	Respir	aerul	cu	profunzimea	unei	frunze	verzi,	în	neclintirea	gândului	
strâns	pe	sub	pietre	 în	fiecare	colţ.	Privesc	 în	ansamblu	 întreaga	cameră:	o	măsuţă	şi	o	ceaşcă	cu	
ceai	se	cuibăresc	într-o	extremitate,	în	timp	ce	restul	încăperii	nu	este	decât	un	labirint,	un	labirint	al	
cărţilor.
	 Vocea-mi	răguşită	nu	reuşeşte	să	găsească	o	altă	persoană	aici.	Afară	plouă	şi	eu	sunt	înconjurată	
de	mii	de	cărţi,	mii	de	experienţe,	mii	de	fraze	pregătite	să	le	curgă	mierea	cuvintelor.	Pornesc,	aşadar,	
în	această	călătorie	în	lumea	cărţilor.
	 De	unde	 să	 încep?	Ce	gest	 ar	 trebui	 să	 fac?	Ce	 instinct	 ar	 trebui	 să	 acţioneze	 involuntar?	
Îmi	ridic	privirea	şi	nu	văd	decât	meduze	sculptate	în	firidele	mozaicului	şerpuitor	de	praf-pânze	de		
păianjen.	Vederea	mi-e	focalizată	către	un	singur	titlu	banal,	un	roman	care	mă	tentează	să-l	deschid	
din	pură	curiozitate...şi	atunci	începe	nesfârşita	plimbare	ce	durează	perpetuu.
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	 Acum	descopăr:	cărţile	sunt	obişnuite	cu	drumurile.	Acestea	şi	călătoriile	deschid	căi,	orizon-
turi,	ochi.	Călătoriile,	ca	şi	cărţile,	inspiră,	lărgesc	respiraţia	şi	înţelegerea.	Pentru	că	a	călători,	la	fel	
ca	a	citi,	îţi	apropriază	minunile,	ciudăţeniile	şi	cunoaşterea,	lectura		reprezintă	gândurile	gonite	de	
fantezie	şi	imaginaţie.	
	 Cartea	aceasta,	deschisă	acum,	este	un	refugiu,	o	oglindă	a	proprie	persoane,	un	ocean	pe	care	
nu	îl	putem	cuprinde	cu	privirea,	potecile	pe	care	păşim	cu	sfiala	unui	frenetic,	întregul	mediu	meta-
morfozat	în	disimulaţii	aparente.
	 Îmi	mai	aduc	aminte	de	primele	lecturi,	sau	nu?	Acestora,	fie	că	am	păstrat	sau	nu	în	memorie	
numele	autorilor	şi	titlurile,	fanteziile	nostre	retrospective	le	pot	atribui	o	importanţă	primordială.	Pen-
tru	mine,	ca	adolescent	pasionat	de	lectură,	citirea	implică	întotdeauna	şi	muncă,	muncă	invizibilă...	
	 Filozofez	pragmatic,	 căci	 în	esenţă,	 eu	 sunt	cu	 totul	cufundată	 între	paginile	acelea	vechi,	
îngălbenite.	Citesc	lin	şi	nu	mă	împiedic	de	nicio	virgulă.	Mă	înec	în	dorul	de	litere,	căci	printre	de-
gete	curge	apa	sărată	a	punctelor.	Fiecare	nonsens	se	anină	de	carpienele	spălate	cu	gânduri	ciudate.	
Pielea	parcă	mi	se	dilată,	atingând	pământul	cu	întâia	lacrimă	fluidă.	Se	va	îngropa	pentru	a	creşte	pe	
ea	sensuri	verzi	cu	drum	spre	soare.	Printre	rânduri	vor	creşte	trandafirii	înţelegerii,	căutând	în	amal-
gamul	de	rosturi	un	sinonim	potrivit	pentru	reflecţia	sa.
	 Aveam	ceva	în	buzunar?	Doar	un	stilou	şi	timpul	efemer	îndesat	în	cotloanele	stofei.		Călimara	
lazulitului	şedea	tăcută,	absentă,	inertă	pe	coaja	de	nucă	a	biroului.	Aştepta	ca	cineva	să-şi	spele	tru-
pul	în	valurile	sale.	Şi-atunci,	paşii	mei	se	îndreaptă	către		acel	loc	al	creaţiei.	E	ca	şi	când	între	mine	
şi	acea	înălţime	necuprinsă	se	căsca	o	prăpastie	pe	care	nu	o	puteam	trece	nici	dacă	construiam	cel	
mai	stabil	pod.	Dar	îl	trec,	cu	preţul	nemuririi.	Mă	privesc	printr-un	ochi	de	sticlă	şi		zâmbesc	hidos	
înăuntru	meu.	Îmi	înham	pulsul	la	căruţa	orelor	treute	şi	mă	închid	în	propria-mi	soartă,	cu	pielea	
drept	cătuşe.	Începe	să-şi	urmeze	cursul	firesc...
	 Cerneala	urcă	din	vârful	peniţei	înapoi	în	stâlpul	minuscul.	Tiptil-tiptil,	ramuri	încâlcite	îşi	
etalează	frumuseaţea	într-o	mare	palidă.	Amnezia	mă	cuprinde	şi	nu	pot	să	scriu	cuvântul		căci	mă	
sperie	vântul,	vântul	vorbelor	nerostite	încă.	Îl	alung	să	se	înfiinţeze	în	culoare,	rumenindu-i	soarele	
ofilit.	Atunci	mă	lasă	şi	litere	răzleţe	încep	să-şi	croiască	drumul	şevaletul	literar.	Rânduri,	rânduri	pe	
o	pagină	albă	de	gând,	îşi	caută	menirea	pe	pământ:	bucuria	de	a	îmbucura.
	 Întreaga	atmosferă	mă	 îmbrăţişează,	 şoptindu-mi	 fraze	 întregi	pe	care	să	 le	aşez	pe	hârtie.	
Cărţile	se	deshid	şi	fac	rotocoale	în	jurul	bibliotecii.	Îmi	trimit	gânduri	presate	între	filele	florilor	de	
salcâm...Uşi	trec	prin	mine	şi	le	deschid	cu	teamă.	Ce	aş	putea	găsi	dincolo	de	ele?	Mereu	un	necu-
noscut.	Se	dărâmă	redutele	fricii	ca	un	mag	pierdut	între	fibrele	de	nisip	ce	le	încheagă	cu	apa	ochilor.	
Lutul	pansează	fiecare	punct	pentru	noi	începuturi...
	 Un	 zgomot	 ciudat	 	 clatină	 pânzele	 vaselor	 tăcerii.	 O	 fiinţă	 îşi	 face	 apariţia,	 scrutând	 cu																
privirea	 fiecare	 nepotrivire,	 fiecare	 nesimetrie	 întâlnită.	 E	 fardată	 siderat	 cu	 masca	 neînţelegerii,	
în	timp	ce	panglicile	de	mătase	îi	acoperă	ridurile	prea	cubice,	rămase	ca	agrafe	de	prins	în	cocul	
primăverii.	Formele	colţuroase	aşteptau	să	fie	transpuse	pe	o	foaie	de	dictando,	părăsind	cu	plăcere	
acea	închisoare	a	trupului.
	 -	Ce	cauţi	aici?	mă	întreabă	ea	iscoditor.		
	 -	Ploua...şi	eu...
	 -	Da...ştiu	eu.	Ai	venit	să	dormi	aici?mă	chestionează,	privind	hainele	mele	de	care	încă	se	mai	
suspendă	picuri	de	ploaie	şi	noroi.
	 Atunci	s-a	sfârşit	întreaga	aventură.	Am	pivit	fereastra	printre	arcurile	a	două	coloane	pictate	
în	stil	cubist	şi	am	ieşit.	Era	noapte	şi	încă	ploua.	Urmăream	luna	şi	mergeam	impasibilă,	mută	printre	
atâtea	întrebări	retorice.	Ploaia	parcă	mă	ocolea.	Am	încercat	să	închid	ochii,	să	tac,	să	pipăi	un	fir	
umed...	Imposibil!	Aveam	nevoie	de	un	petec	de	hârtie	pe	care	să	scriu	în	minte,	cu	oftaturi	prelungi,	
care	parte	a	cărţii	este	mai	rănită:	cea	pe	care	a	răsturnat	cafeaua	ca	un	nor	negru	acea	bibliotecară	
ce	mi-a	curmat	călătoria	sau	cea	prinsă	de	furtună,	răsucită	şi	trântită	de	pietrele	pe	care	zac	gânduri	
negândite,	alungate	cu	palma	umbrei.	
	 M-am	aşezat	pe	o	bancă	umedă,	constatând	de	ce	îmi	plăcea	să	citesc...Pentru	că	parcurgeam	
acea	călătorie	 în	care	 litere	erau	pasagerii,	 cuvinte	 locaţiile,	 fraze	vizitele,	poveste	 trenul	 şi	unica	
staţie:	cartea.

Manuela Moroşanu, clasa a X-a H
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Avem nevoie de modele în viaţă ? 

  Se spune că perfecţiunea nu există. 
Totuşi, suntem într-o continuă căutare 
a acesteia, a cizelării, perfecţionării 
trăsăturilor umane, a principiilor şi 
valorilor personale în speranţa ating-
erii idealului, diferit înfăţişat în vi-
ziunea fiecăruia dar având în vedere 
desăvârşirea noastră ca fiinţe. 

 Încă de mici ne alegem ca 
tipar diferiţi oameni care, pen-
tru o anumită perioadă de timp, 

devin centri ai universului nos-
tru. În primii ani de viaţă aceşti oameni 

sunt părinţii, primele fiinţe cunoscute de noi, apoi 
educatorii, profesorii... Odată cu maturizarea observăm de-

fecte ale exemplului nostru ce ne fac să „migrăm” spre a asculta şi a 
cunoaşte pe altcineva. Omul  nu caută modele ci însuşiri şi înzestrări ale unor alţi 

oameni numiţi aparent modele, dovedind astfel cât de important este sa fim înconjuraţi 
de caractere deosebite  care să ne ajute să ne descoperim prin verticalitate, principialitate 
şi forţă morală. Dar, cu toate acestea, tot de noi depinde cât suntem de receptivi, dacă 
dorim să vibrăm la frumuseţea lucrurilor ce ne înconjoară sau alegem să ne scufundăm 
în mizerie, care e mai la îndemână.     
  Ne alegem modele conştient sau inconştient din numeroase motive. Unul este 
nevoia de siguranţă ce ne îndeamnă  să urmăm o cale bătătorită, testată şi de alte per-
soane ale căror vieţi le considerăm ideale. Uneori această frică şi nesiguranţă în propriile 
decizii duce la dependenţa faţă de acel „personaj”, la idolatrizare şi pierderea propriei 
personalităţi. Existenţa acestor tipare este datorată şi regăsirii noastre în dorinţele, visele 
şi imaginea altora. Deci, cu cât aspiraţiile noastre sunt mai măreţe, cu atât modelele sunt 
mai „de calitate”. La fel şi în cazul celor fără aşteptări de la viaţă: modelele sunt asemenea. 
Totuşi, decât cu vise mediocre mai bine o viaţă mediocră. 
  Este bine şi ar trebui să avem modele în viaţă după care să ne ghidăm dar cu 
adevărat important este ca în toate deciziile pe care le luăm să predomine contribuţia 
noastră, amprente ale personalităţii noastre pentru ca acel model să se dezvolte, fiind  la 
rândul lui preluat şi modificat de alţii .  

Simona Maria Gavriluță, clasa a IX-a G

„Și eu cu cine votez?”
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Oameni de suflet
 În sufletul unui om încap multe; multe amintiri ce mereu îţi imprima un zâmbet în colţul 
gurii când le derulezi; multe bucurii care te inunda cu o stare de euforie, din care nu ai vrea să mai 
ieşi vreodată; multe tristeţi, care îţi întunecă privirea ştergându-i sclipirea obişnuită; multe regrete, 
care te macină pe dinăuntru şi pe care ţi-ai jurat că nu vrei să le mai ai; multe nostalgii, clipe de mult 
apuse, care nu mai pot fi retrăite; multe emoţii unice pe care încerci să le savurezi din plin, indiferent 
de consecinţe. 
 În suflet ai de toate: drame siropoase, războaie de nestăpânit, cutremure devastatoare, ploi 
cu soare, ode ale bucuriei, simfonii ale iubirii, izvoare de vise - sentimente de neimaginat. Ai chiar şi 
o bibliotecă. Da, boblioteca - acea încăpere mare, cu o multitudine de rafturi ce acoperă pereţii fără 
noimă. Ai o bibliotecă şi în biblioteca ta ai cărţi - multe cărţi - câte una pentru fiecare persoană care 
ţi-a intrat în suflet, voluntar sau nu.
 De multe ori auzim cum este comparat un om cu o carte; complexă, captivantă sau neinteresantă, 
plictisitoare? Asta depinde de felul în care o percepi, de măsura în care te regăseşti în ea, de atenţia pe 
care i-o acorzi. Tu ai în suflet mii de cărţi, cărora nu le ţii o evidentă clară, însă de unele nu te îndoieşti 
că sunt acolo; mereu vor fi.
 Ai cărţi dragi, remarcabile, a căror lectura te încântă de fiecare dată şi te face să-ţi doreşti o 
poveste fără sfârşit. Pagini cu lacrimi dulci, amare, zâmbete, suspine, ofuri, hohote de râs, te ţin mereu 
cu sufletul la gură şi-ţi colorează viaţa de zi cu zi într-un mod unic. 
 Câteva rafutri mai jos ai cărţi la fel de iubite, însă pe care nu ai ocazia să le răsfoieşti atât de des 
pe cât ţi-ai dori. Păcat... Împotriva legăturii voastre stă timpul şi poate uneori şi distanţa; o anumită 
carte e prea sus, prea în spate şi pur şi simplu nu ajungi la ea. Coboară câteva rafturi mai jos. Ce 
găseşti? Tot cărţi, dar nu cu o însemnătate la fel de mare, ci doar cărţi folositoare. La un moment dat, 
te foloseşti de ele mai mult pentru că trebuie, şi nu pentru că îţi plac în mod deosebit.  Altele sunt strict 
trebuincioase şi atât. Le citeşti din nevoie, profiţi de informaţiile care te ajuta în drumul tău în viaţă. Şi 
apoi? Uiţi de ele, uiţi că sunt importante, uiţi că le ai, şi rămân acolo, undeva pe raft, sub un semn de 
intrebare.
 Rafturile de jos, jos de tot -  nici măcar nu-ţi mai aminteşti că sunt acolo. În existenţa ta zilnică 
eşti preocupat de multe altele şi, o dată cu trecerea timpului, devii ceea ce spuneai că niciodată nu vei 
deveni: persoana care aruncă pe un amărât de raft capodopere care o dată însemnau totul. Arunci în 
hăul uitării persoane. Te dezlipeşti de momente. Rămâi cu regrete şi straturi groase de praf pe coperţi.
 Acum, dacă aruci o privire de ansamblu, ce observi? Mai sunt rafturi goale. Dintotdeauna, 
oamenii vin şi pleacă. Cei care au plecat îşi lasa amprenta în locul în care nu se prea umblă, iar cei care 
vin au mereu un loc liber - pe orice raft. 
 Cărţi cu coperţi groase, cărţi cu un număr impresionant de pagini, poate şi pe mai multe        
volume, cărţi sărăcăcioase, cărţi firave, vechi, cărţi cu inscripţii remarcabile, cărţi cu nuanţe şterse, 
cărţi cu titluri proeminente, cu semne plasate la pasaje memorabile, cărţi, cărţi... Ai de toate, ti-am 
zis. De unde ştiu EU ce ai TU în suflet? Pur şi simplu ştiu, deoarece la fel ca tine sunt şi eu. Şi eu am 
un suflet plin, dar totodată gol, în care se acumulează un amalgam de sentimente datorate cărţilor din 
suflet - persoanelor din inimă.

        Aioanei Alexandra, cl. a XI-a A

„De unde ştiu EU ce ai TU în suflet?”
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Carte  vs  Film

            Cartea a reprezentat întotdeauna o sursă de cunoaştere a ceea ce ne înconjoară. Ea este 
una din formele primordiale de răspândire a culturii. Filmul, care a apărut mult mai târziu, 
reprezintă o manifestare artistică  apărută în Franţa şi răspândită mai apoi în America şi în restul lu-
mii.                                                                                                                                                     
             Înainte de a apărea filmul, cartea era considerată singurul mod de a ne îmbogăţi cunoştinţele 
şi de a ne transpune în pielea unui personaj. Nu degeaba există proverbe ca: Fără carte nu ai parte sau 
Pune-te cu burta pe carte. În  secolele XVIII-XIX, să ai cărţi reprezenta un lux pe care şi-l permiteau  
doar  aristocraţii şi clasele înalte. Preţuiau cărţile şi le citeau îndelung. Pe când acum, librăriile sunt din 
ce în ce mai puţin frecventate, iar cărţile prind pânze de păianjen şi praf.
 Încă de la apariţia sa, filmul a fost considerat o evoluţie excepţională a tehnologiei. Deşi nu 
avea sunet la început, acesta era urmărit cu multă curiozitate de toată lumea. Chiar dacă erau nişte 
imagini rulate foarte rapid, în cinematografe, venirea unui tren cu viteză în prim-plan lăsa publicului 
o sperietură  zdravănă. Mai târziu s-a adus o inovaţie filmului, iar publicul nu numai că vedea filmul, 
ci îl şi auzea. Sunetul a adus un plus de farmec filmului, putând fi utilizate diferite instrumente muzi-
cale pentru a imprima dramatism şi ,,culoare” întâmplărilor şi trăirilor. S-a încercat ca filmul, pe lângă 
faptul că stimulează văzul şi auzul, să stimuleze şi mirosul. Dar  aceasta nu s-a întâmplat nici în ziua 
de astăzi.
 Acum, filmul a devenit o artă. O  artă care surprinde viaţa vieţuitoarelor (film documentar) 
sau o artă care surprinde poveşti (film artistic). Încet, încet toată lumea îşi îndreaptă atenţia spre film 
şi uită de cărţi. Cărţile care mai prezintă interes sunt cele ale autorilor care scriu literatură de consum. 
Clasicii Tolstoi, Dostoievski, Eminescu sau Shakespeare au fost de mult uitaţi; manualele şcolare ce 
îi mai amintesc. Însă nici majoritatea filmelor n-ar exista dacă n-ar fi cărţile. Cărţile devin scenarii 
pentru filme şi astfel se sprijină reciproc. Filmele se bazează pe conţinutul cărţilor, iar cărţile sunt mai 
cunoscute prin intermediul filmelor.
 Mulţi cred că sunt în trend, că nu sunt de moda veche dacă au cărți noi. Dar NU E AŞA! 
Dimpotrivă, cărţile vechi prezintă o diversitate de teme şi abordări asupra scrisului.
 Personal, îmi plac cărţile şi filmele deopotrivă, chiar dacă în momentul de faţă din ce în ce mai 
puţini români uită să pună mâna pe o carte şi mai degrabă tastează pe calculator pentru a vedea un 
film. Ca exemplu, ar putea fi elevii care mai bine urmăresc filmul decât să citească o carte. Însă filmul 
nu surprinde la fel de mult şi de bine sentimentele şi trăirile  transmise de carte. Este adevărat că nu 
putem da cu piciorul nici filmelor, deoarece reprezintă o artă la fel de durabilă ca şi cartea, la fel de 
frumoasă, criticată şi premiată. 
 E doar o părere…

Raluca-Gabriela Costea, clasa a XI-a  B

Un război al prezentului
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HOŢUL DE CUVINTE 

„Există mai multe feluri de a fura o viaţă...”

	 Am	urmărit	cu	sufletul	la	gură	“Hoţul	de	cuvinte”	
al	 debutanţilor	 în	 domeniul	 regiei,	 Brian	 Klugman	 şi	
Lee	 Sternthal.	 Filmul	 aduce	 pe	 marile	 ecrane	 o	 poveste	
emoţionantă	despre	minciună	 şi	 trădare,	 în	 centrul	 căreia	
se	află	un	scriitor	care	realizează	greşeala	pe	care	a	făcut-o	
luând	 o	 decizie	 ce	 i-a	 schimbat	 viaţa	 pentru	 totdeauna.
	 Rory	 Jansen,	 interpretat	 cu	 succes	 de	 cunoscutul	
actor	 Bradley	 Cooper,	 un	 scriitor	 care	 îşi	 doreşte	 cu	 ar-
doare	 recunoaşterea	 literară,	 realizează	 că	 a	 descoperit	 o	
capodoperă	într-un	manuscris	pierdut	şi	hotărăşte	să	treacă	
drept	autorul	acestei	cărţi.	Admiraţia	nu	întârzie	să	apară,	
iar	Rory	este	primit	cu	frenezie	în	lumea	literară,	devenind	
peste	noapte	un	scriitor	de	renume.	Viaţa	lui	pare	să	prindă,	
în	 sfârşit,	 contur:	 are	 o	 soţie	 minunată,	 care	 îl	 iubeşte,	

o	carieră	de	succes	şi	lumea	întreagă	la	picioarele	lui.
	 Însă	fericirea	nu	este	eternă	şi	totul	de	destramă	în	momentul	în	care	întâlneşte	un	bătrân	mis-
terios	(Jeremy	Irons)	care	îi	destăinuie	că	el	este	adevăratul	autor	al	cărţii.	Astfel,	bătrânul	îi	dezvăluie		
tânărului	 scriitor	 povestea	 romanului	 care	 este,	 de	 fapt,	 povestea	 vieţii	 lui,	 o	 viaţă	 frumoasă,	 dar	
umbrită	de	sfârşitul	celui	de-Al	Doilea	Război	Mondial	şi	de	iubirea	eşuată	tragic	care	l-a	determi-
nat	să	scrie	romanul.	Realizănd	că	altcineva	a	plătit	preţul	pentru	trista	întâmplare,	Rory	începe	să
conştientizeze	greşeala	făcută	şi	este	măcinat	de	întrebări	
privind	 propria	 viaţă	 şi	 alegerile	 pe	 care	 le-a	 făcut.	 În	
acest	moment,	tânărul	scriitor	îşi	dă	seama	că	nu	poate	
trăi	cu	alegerea	făcută.	Ce	va	decide	Rory	să	facă	acum	
cu	viaţa	lui?
	 Filmul	îşi	mută	apoi	acţiunea	într-o	altă	lume:	cea	
a	faimosului	romancier	Clay	Hammond	(Dennis	Quaid).	
Clay	 este	 autorul	 poveştii	 lui	Rory	 şi	 a	 bătrânului,	 iar	
lectura	publică	pe	care	o	face	acestui	nou	roman	al	său	
reprezintă	cadrul	naraţiunii	filmului.	Scriitorul	 este	 se-
dus	de	o	frumoasă	absolventă	(Olivia	Wilde)	şi	ajunge	să	
îi	dezvăluie	tulburătorul	adevăr	dintre	roman	şi	propriul	
său	trecut.	Care	este	acest	secret	adânc	îngropat	în	trecut	
şi	care	va	fi	alegerea	pe	care	o	va	face	tânarul	Rory	aflat	
pe	marginea	prăpastiei?	Puteţi	 afla	doar	dacă	vizionaţi	
emoţionantul	film	“Hoţul	de	cuvinte”.				
	 Cei	 doi	 scenarişti	 ai	 lui	 “Tron:Moştenirea”	 îşi	
fac	debutul	în	lumea	regizorală	cu	o	dramă	de	succes	cu					
accente	de	thriller	şi	cu	o	distribuţie	de	excepţie	ce	nu	vă	
va	lăsa	dezamăgiţi.	Nu	trebuie	să	o	rataţi!

Ştefana Palade, clasa a XI-a B

Recenzie de film
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	 ,,Se	numea		Sarah”	scrisă	de	Tatiana	Ros-
nay	este		una		din	cărţile	mele	preferate.	Această	
carte		prezintă	povestea		tulburătoare	a	unei	fetiţe	
pe	 nume	 Sarah	 în	 timpul	 raziei	 de	 la	 stadionul	
Velondrom	d’Hiver	din	1942	şi	nu	numai.	În	anul	
2002,	Julia	este	o	americancă	stabilită,	căsătorită	
şi	mamă	 în	 Franţa.	Aceasta	 trebuie	 să	 facă	 	 un	
articol	cu	ocazia		comemorării	a	60	de	ani	de	la	
tragedia		de	la	Velondrom	d’	Hiver,	dar	află	mult	
mai	multe		ce	îi	vor	afecta	întreaga	viaţă.
	 Prima	parte	a	cărţii	se	divide	între	planul	
trecut,	 al	 Sarei,	 şi	 planul	 prezent,	 al	 Juliei	 care	
ocupa	cea	mai	mare	parte	a	cărţii.	Planul	 trecut	
prezintă	cazul	Sarei,	o	evreică		
de	 doar	 10	 anişori	 	 care	
locuieşte	 într-un	 apartament	
în	 Paris	 	 alături	 de	 părinţii	
şi	 frăţiorul	 mai	 mic.	 Într-o	
zi	 nişte	 jandarmi	 francezi	
bat	 la	 uşa	 apartamentului,	
iar	Sarah	 întelege	că	viaţa	ei	
se	va	 	 schimba.	La	acel	mo-
ment	Franţa	era	sub	ocupaţie		
nazistă.	 Naziştii	 au	 cerut	 ca	
toţi	evreii	să	fie	duşi		în	lagăre,	
unde	 în	 cele	 din	 urmă	vor	fi	
omorâţi.	Sarah	nu	ştia	asta		şi	
l-a	încuiat		pe	frăţiorul		ei		de	
doar	 4	 anişori	 în	 dulapul	 as-
cuns	 în	perete,	a	carui	 încui-
etoare	era	mascată	de	o	priză.	
Cheia	 a	 strecurat-o	 în	 buzu-
narul	hăinuţei	cu	speranţa	că	

îi	 vor	 lăsa	 pe	 ea	 şi	 părinţii	 ei	 să	 plece	 şi	 se	 va	
întoace	pentru	a-i	da	drumul.	 Însă	a	 fost	ultima	
dată	când	l-a	mai	văzut	în	viaţă...
	 La	Velondrom	d’	Hiver	au	stat	în	condiţii	
mizerabile,	 fără	 apă	 şi	 mâncare	 mii	 de	 oameni	
care	purtau	steaua	galbenă	în	piept.	Micuţa	Sarah	
trăia	o	adevarată	catastrofă	că	nu	se	putea	 înto-
arce	la	frăţiorul	ei	şi	poate	din	cauza	ei	va	muri…
	 Au	 fost	 duşi	 mai	 apoi	 cu	 trenul	 spre	
lagărele	 din	 afara	 Parisului,	 de	 unde	 copiii	 au	
fost	 despărţiţi	 de	 părinţii	 care	 au	 fost	 obligaţi	
să	muncească	în	Polonia	şi	să	 	moară	mai	apoi.	
Rămasă	singură	printre	atâţia	copii,	Sarah	reuşeşte	
împreună	cu	o	fată		să	se	strecoare		afară	cu	ajutorul

unui	poliţist	francez	care	avea	foarte	multă	grijă	
de	ea,	dându-i	bani	pentru	drumul	 lung	ce	 îl	va	
avea	până	la	Paris.
	 Pe	 drumul	 de	 întoarcere,	 acestea	 popos-
esc	la	casa	unor	bătrâni	cuviincioşi	care	au	grijă	
de	ele.	Scăpând	ca	prin	urechile	acului	 în	urma	
percheziţiei	făcute	casei,	Sarah	pleacă	însoţită	de	
bătrâni	spre	Paris	cu	un	gust	amar	că	prietena	ei,	
din	cauza	dizenteriei	căpătate	în	lagăr,	nu	a	putut	
scăpa.	Ajunsă	 înapoi	 în	 apartamentul	 copilăriei	
sale,	aceasta	observă	noi	locatari	care	s-au	mutat	
nu	demult	după	ce	au	plecat	ei.	Deschizând	cu	ra-
piditate	uşa	dulapului,	o	izbeşte		un	miros	de	putre-
ziciune.	Frăţiorul	ei	mai	mic	şi	drăgălaş	era	mort…

SE NUMEA SARAH 

	 Planul	 prezent	
o	 prezintă	 pe	 Julia,	 o	
reporteriţă	la	un	ziar	pen-
tru	 	 americanii	 stabiliţi	
în	 Franţa.	 Acest	 articol	
cu	comemorarea	a	60	de	
ani	de	la	o	mare	tragedie	
devine	 o	 obsesie	 pentru	
Julia.	 În	 acest	 moment	
viaţa	 fiindu-i	 împărţită	
între	 articol	 şi	 viaţa	
conjugală,	 cea	 din	 urmă	
având	 de	 suferit.	 Julia	
caută	 informaţii	 atât	 pe	
Internet,	 cât	 şi	 prin	 in-
terviuri	 acordate	 marto-
rilor	 acestei	 întâmplari,	
dar	 mulţi	 sunt	 reticenţi,	
deoarece		nu	erau	mândri	
de	 această	 perioadă	 a

istoriei	 franceze.	După	multe	căutări,	descoperă	
că	martorul	cel	mai	intrigant	este	socrul	ei,	care	
era	unul		dintre	locatarii	apartamentului	Sarei,în	
care	urma	să	se	mute	ea	împreună	cu	familia	ei.	
	 Julia	află	că	este	însărcinată	a	doua	oară.	O	
mare	bucurie	pentru	ea,	dar	o	mare	supărare	pen-
tru	soţul	ei.	Motivul	acestuia	fiind	că	a	ajuns	la	a	
doua	tinereţe.	Într-un	final	află	despre	nişte	nepoţi	
ai	acelor	bătrâni	cuviincioşi	care	au	avut	grijă	de	
Sarah.	Află	 că	 aceasta	 s-a	mutat	 	 în	America	 şi	
nu	se	mai	ştie	nimic	de	ea.	După	un	drum	lung	în	
America,	află	că	aceasta	a	murit	într-un	accident	
de	maşină,	dar	are	un	băiat	care	s-a	mutat	în	Italia.

continuare în pagina 48

Recenzie de carte
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Pleacă	spre	 Italia	cu	 fata	ei	 şi	află	că	 toate	 scuzele	ei	cum	că	n-ar	fi	avut	nicio	vină	 familia	ei	 în	
legatură	cu	fratele	Sarei,	nu-şi	au	rostul.	Băiatul	leit	mamei	nu	ştia	nimic	din	toate	acestea	şi	nu	a	
crezut-o.	Întoarsă	în	Franţa,	trebuie	să		aleagă	între	mariajul	ei	şi	copilul	pe	care	urma	să-l	nască.
														Câţiva	ani	mai	târziu,	Julia	locuia	în	New	York		alături	de	cele		două	fetiţe	ale	sale.	Lucra	la	
un	ziar	pentru	francezii	stabiliţi	în	America	şi	era	fericită	de	alegerea	făcută.	Întâlnindu-se	întâmplător	
cu	băiatul	Sarei,	acesta	află	că	micuţa	fetiţă	pe	care	Julia	a	păstrat-o	o	cheamă	Sarah…
														Această	carte	m-a	fascinat!	Povestea	incredibilă	a	acestei	curajoase	fetiţe	m-a	emoţionat.	E	
o	carte	incredibilă	ce	o	recomand		din	tot	sufletul		tuturor	celor	care	au	speranţă.	Dacă	aţi	pierdut-o,	
Sarah	nu	v-ar	fi	lăsat.

Raluca-Gabriela Costea, clasa a XI-a  B

Dor de Eminul nostru iubit

	 Fiecare	dor	are	la	bază	un	motiv	cu	cât	mai	puţin	semnificativ,	cu	atât	mai	arzător	şi	mai	plin	
de	patimă.	
	 Ne	e	dor	de	Eminescu	pe	care	Maiorescu	îl	privea	cu	ardoare	la	seratele	de	la	Junimea,	unde	
boierii	timpurilor	apuse	îi	contemplau	creaţia.	Pentru	că	El	nu	poate	fi	explicat	în	cuvinte,	ci	doar	
ridicat	în	sfintele	slăvi.	
	 Ne	e	dor	pentru	că	l-am	visat,	l-am	trăit	cu	tot	spiritul	din	noi	dar	nu	am	ajuns	să-l	vedem		
decât	cu	ochii	minţii.	Pentru	că	a	văzut	o	Dacia	tragică	pe	care	a	ilustrat-o	atât	de	preţios	încât	a	forjat	
întregul	război	din	noi,	readucând	pace.
	 Ne	e	dor	deoarece	a	iubit	şi	a	ascultat	fiecare	bătaie	a	propriei	inimi	cum	noi	nu	vom	reuşi	
niciodată.	Pentru	că	a	fost	Eminul	iubit	al	Veronicăi	şi	pentru	că	noi	nu	vom	şti	niciodată	cum	şi-au	
trăit	amorul,	cum	ea	şi-a	trecut	degetele	prin	părul	lui	şi	cum	i-a	atins	atât	de	magic	fruntea	luciferică.
			 Ne	e	dor	deoarece	a	căzut	ca	un	văl	deasupra	privirii	tuturor	îndrăgostiţilor	ce	au	sperat	să	
audă	poveşti	repovestite	acum	parcă	de	un	străin	atât	de	comun,	atât	de	familiar.	Pentru	că	Eminescu		
poate	nici	n-a	existat.	Poate	a	fost	doar	un	duh	ce-a	deschis	pleoape	şi-a	sorbit	dorul	ochilor	albaştri	
ai	vremilor	acelora	îndepărtate,	a	secătuit	fiecare	strop	de	pasiune	a	cordului	pe	care	c-o	singură	cir-
cumcizie	l-a	disecat.
		 Ne	e	dor	de	faptul	c-am	fost	odată	mişcaţi	de	fiecare	virgulă	după	care	ştiam	că	se	va	afla	o	
altă	pulbere	de	praf	magic,	pentru	că-l	mestecam	încet,	cu	ochii	urmărind	fiecare	stih,	fiecare	pagină	
gălbejită,	 fiecare	 nou	 început	 ca	 pe-un	 răsărit	 iscusit	 desenat.	 Pentru	 că	 ne-a	 cuprins	 sufletul	 şi-n	
îmbrăţişarea	lui	nevăzută	ştim	că	ne	săruta	frunţile	şi	ne	deschidea	intelectele	spre	orizonturi	neex-
plorate.
		 Nu-l	mai	citim	ca	înainte	şi	asta	ne	e	infantilul	pretext	de	fugă,	de	distragere,	de	nerecunoaştere	
a	propriei	nestăpâniri,	a	propriei	accelerări	continue	în	care	ne	aflăm.	Pentru	că	noi,	cei	care-l	mai	
adorăm,	suntem	îndatoraţi	să-i	reclădim	statuia	din	colbul	de	aur	de	pe	inimă	şi	din	valurile	sărate	de	
sânge.

Alexandra Saviuc, clasa a X - a G

continuare din pagina 47

Dor de Luceafăr
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Octavian Paler - un om al culturii şi un model pentru tinerii de astăzi

• inspiraţie şoptită de îngeri •

 Octavian Paler este unul dintre marii oameni ai literaturii române şi o personalitate marcantă 
din perioada de după cel de-Al Doilea Război Mondial. A fost un om care nu putea trăi fără să scrie, 
mult prea sensibil pentru societatea contemporană, care ne-a lăsat o moştenire culturală impresionantă. 
În timpul vieţii sale, acest strălucit intelectual a reuşit să restituie cuvântului gravitatea pierdută şi axa 
lui interioară. Aproape fiecare propoziţie scrisă sau rostită de Paler se înfiripă din experienţa sa de 
viaţă. Fiecare dintre noi ar trebui să “vedem” viaţa aşa cum a văzut-o el, la modul filosofic: “ceea ce m-a 
blocat de câte ori m-am temut că ar putea exista un “mâine” când viaţa n-ar mai fi decât o umilinţă 
continuă, fără nicio scăpare, a fost gândul că, odată pasul făcut, nu ai cum să-l regreţi.”
 Trăindu-şi viaţa şi învăţând din greşeli, el a simţit nevoia de comunicare a acestora prin creaţii  
survenite în urma unei experienţe îndelungate şi a unei nemărginite dorinţe de cunoaştere. Astfel, 
Paler a reuşit să sintetizeze întreaga sa existenţă în doar câteva rânduri adunate pe nişte file de manu-
scris. 
 La vârsta de doar 11 ani, “micul barbar” a fost aruncat în vâltoarea vieţii ajungând în capitala 
României, oraş pe care îl numeşte “Roma”. În decembrie 1989 Paler primeşte o vizită neaşteptată 
prin care i se propune funcţia de preşedinte al României, pe care o refuză afirmând că “dacă n-am 
alte calităţi, am, cel puţin, bun-simţ.” Între anii 1965-1970 a fost vicepreşedinte al Comitetului de                
Radiodifuziune şi Televiziune, iar mai târziu, redactor-şef al cotidianului central România liberă. 
După evenimentele din decembrie 1989 formează, alături de alţi scriitori, Grupul de Dialog Social 
care se remarcă prin poziţiile sale anti-comuniste. Fiind corespondent Agerpres ajunge în Italia, la 
Roma, unde rămâne timp de câteva luni pe care le petrece vizitând Florenţa, Napoli, Pompei, Amalfi. 
La bătrâneţe, Paler obişnuia să frecventeze emisiunea lui Mihai Gâdea, Sinteza Zilei, unde discută în 
mare parte despre ţara noastră, afirmând : “pentru mine, România este o vasalitate, adică m-am născut 
român şi n-am cum să ies din acest destin. Cu alte cuvinte, o să-mi iubesc ţara, chiar dacă va fi condusă 
de canalii şi lepădături şi escroci. Nu mă interesează!”; ”Eu chiar cred în ce-am scris, că un om normal 
are, într-adevăr, o singură patrie. Restul sunt ţări.”
 Octavian Paler se autodefinea ca fiind “un reacţionar”, deoarece nu se putuse adapta niciodată 
la vremurile pe care le trăia, considerând că “civilizaţia a făcut din om un maniac al informaţiilor, dar 
l-a silit să piardă legătura cu sine.” El îşi scria mereu cărţile la maşina de scris, de care nu s-a despărţit 
până în ziua decesului : ”maşina de scris a devenit o prelungire a trupului meu. M-am dezobişnuit să 
scriu de mână. Nu concep să folosesc calculatorul. Progresul tehnic şi ştiinţific este însoţit de regresii 
interioare.” Nu a putut fi “amic”cu calculatorul niciodată. Pentru că nu ţăcănea.
 Prin moştenirea rămasă de la Octavian Paler, el va continua să existe pentru totdeauna în 
inimile şi gândurile noastre. Singurele lucruri care rămân neschimbate de negura timpului sunt cu-
vintele aşternute pe hârtie. Octavian Paler va rămâne mereu un model şi un punct de referinţă pentru 
generaţiile următoare.

Ioana Palade, clasa a XI-a B
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 „Blogul poate constitui forma actualizată, modernizată 
a unui jurnal. Poate fi tribuna la care să iei zilnic cuvântul 
în fața lumii. Este un spațiu deschis, un buletin de știri, un 
amvon. 
 Blogul poate fi tot ce-ți dorești tu să fie. [...] Ceea ce le 
face atât de captivante este tocmai deplina libertate, absența 
regulilor.
 Vizitatorii pot comenta, pot lăsa link-uri sau îți pot 
trimite comentariile lor. Tu hotărăști dacă oferi sau nu drep-
tul la replică.
 Orice ai avea de spus, blogul este instrumentul ideal.”
 

(Sursa: www.flu.ro, „Ce este blogul?”) 
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