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REVISTA NOASTRĂ – IZVOR DE CREAȚIE ȘI
DEVOTAMENT
PAGINĂ 3D
		

“Nu există creaţie decât dacă toţi colaborează şi caută. [...] Nu este vorba de
supunerea unuia faţă de ceilalţi, ci de supunerea fiecăruia în faţa operei.”
(Antoine de Saint-Exupery)

S

e spune că sensul existenței și datoria fiecărui om este creația. Cei mai mari filosofi şi gânditori au aspirat
către o înălţare spirituală care să le permită să audă muzica sferelor. Acel stadiu sublim în care omul se află într-o
armonie perfectă cu lumea, în care meditaţia atinge cel mai înalt grad. Cu siguranţă, noi nu am ajuns să trăim
asemenea experiențe, însă încercăm prin Revista Noastră să facem cititorii să audă cel puţin sunetul creaţiei. Lacrimi
ce cad, râsul triumfător când apare versul perfect, pocnetul degetelor obosite de atâta scris sau un simplu oftat ce
ascunde numeroase amintiri.
Creaţia nu îşi alege maestrul în funcţie de vârstă, de statut social sau religie, drept dovadă stând numeroase
capodopere ce au avut şi au în continuare capacitatea de a transcende timpul. Acest proces este ca și muzica ce se
înalță în sufletele ascultătorilor cu o rapiditate și o forță extraordinară.
Având convingerea că actul creator poate lua naştere în oricine, Revista Noastră cuprinde proză şi versuri,
critică şi recenzii, pictură şi fotografie, adică orice implică talent, efort şi suflet.
Însă creaţia nu implică doar o persoană, ci un grup, care prin munca sa încearcă să exprime cu ajutorul rândurilor
frumos ticluite sentimente, gânduri și conduite care să ofere cititorului o altă viziune în ceea ce privește lumea ce
îl înconjoară. Asupra membrilor acestui grup veghează cu multă atenție și devotament domnii profesori, care ne
îndrumă pașii spre arta scrierii, care au întotdeauna răbdarea necesară ascultării fiecărei idei și opinii, făcând din
acestea un întreg miraculos.
Revista Noastră este rezultatul unei munci temeinice, având câte o părticică din sufletul fiecăruia dintre noi,
rezultat construit pe o bază solidă a imaginației, viziunii artistice și mai ales a plăcerii infinite de a scrie.
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„Revista Noastră e martorul fidel și neobosit
al dinamismului existenței noastre”
Revista Noastră își statuează apariția, în acest an, în acord cu prioritatea
reprezentată de asumarea responsabilă a obiectivelor educaționale. Pentru
anul școlar în curs li s-a propus elevilor de la Colegiul Național „Nicu Gane”
împărtășirea a trei obiective majore. Primul este performanța școlară, care să se
manifeste atât în activitatea curentă, cât și în prestația în cadrul concursurilor și
competițiilor, dar mai ales, la evaluarea finală, prin examenele naționale. Al doilea este crearea și întreținerea unui mediu educațional sigur și motivant. Dacă
spațiile școlare au fost atent pregătite, dacă pentru securitatea elevilor s-au luat
măsuri ferme și coerente, a fost rândul acestora să adere la aceste constante ale
ambientului școlar prin ținuta adecvată, prin disciplină, prin atitudine responsabilă și respectarea regulilor de bună cuviință și conviețuire în spațiul școlar. Cel
de-al treilea obiectiv constă în adoptarea unei atitudini proactive în relația cu mediul extern (comunitatea locală, instituțiile de cultură, organizații diverse) prin
proiectarea și participarea la activități extracurriculare, prin inițierea și
dezvoltarea de parteneriate și prin practicarea voluntariatului.
Revista Noastră e martorul fidel și neobosit al dinamismului existenței noastre. Ne definește și redefinește neîncetat, cu luciditate, cu acuratețe, în cadre
mai largi sau dimpotrivă, focalizate, care surprind toate aspectele. Ea urmărește
modul în care obiectivele enunțate anterior se coagulează și dau sens eforturilor
comune ale elevilor, profesorilor și părinților în acest an școlar. În cele din urmă
prin mijlocirea ei putem reconstitui în timp multiplicarea direcțiilor de evoluție
și ridicarea nivelului performanțelor de la an la an.
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Prof. dr. Mihaela Bărbăcuț,
Director al Colegiului Național „Nicu Gane”
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Pilula de Folk
M

ai
mulţi
sau
ma
puţini oameni, după caz, au auzit sau
nu de Ada Milea, actriţă şi cântăreaţă de
origine română, născută pe 5 august
1975 la Târgu-Mureş. Artista se deosebeşte în special prin piesele folk si interpretarea unică de care dă dovadă în
compoziţiile sale.
Pe data de 26 octombrie 2013,
Ada Milea a susţinut alături de Bobo
Burlăceanu [1 septembrie 1979,
Dorohoi], membru fondator al trupei
Fără Zahăr, Anca Hanu [24 septembrie 1981, Braşov] și Cristi Ragman
[17 iulie 1980, Alba-Iulia], actori la
Teatrul Naţional din Cluj-Napoca, un
concert de o oră şi jumătate în Fălticeni,
la terasa Thales

Ada a spart gheaţa interpretând
piese clasice din repertoriul său cum
ar fi „Colind horror” sau „Ceauşescu
n-a murit”, stârnind râsete încă de
la primele acorduri. Dupa secvenţa
solo, colegii i s-au alăturat, începând
cu o interpretare cotidiană a colindului „Moş Crăciun” şi menţinând
buna dispoziţie pe tot parcursul serii. Punctul culminant l-a reprezentat refrenul “Poţi să te cerţi la infinit
/ Sau poţi rezolva orice arătând un
cuţit”, ceea ce l-a determinat pe barmanul de serviciu să apară în faţa
publicului cu o faţă serioasă şi cu un
cuțit în mână, stârnind râsete copioase atât din partea spectatorilor, cât
și din partea interperţilor.

Publicul a fost unul vast, cuprinzând atât copii de gimnaziu, studenţi, dar şi oameni în vârstă.
În unica pauză
a concertului, cei prezenţi au putut discuta, face poze şi lua autografe de la artiştii care au fost
extrem de sociabili şi
deschişi la contactul cu publicul.
Per total, râsul si buna dispoziţie au dominat seara într-o atmosferă familiară, lăsând publicul cu
amintiri plăcute
și prietenii legate la fața locului.
Laura Zancu,
Clasa a X-a G
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Arta din viitor
expoziție de pictură

Holul CDI de la Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni

găzduiește expoziția de pictură „Arta in viitor”, a lui Iulian Aldea,
elev în clasa a XI-a I. Lucrările sunt realizate pe pânză, cu spray-uri,
iar detaliile sunt scoase în evidență cu markere.
Expoziția este rezultatul dorinței autorului „de a încerca ceva
nou, deosebit față de ceea ce pictează lumea în general”.
Iulian Aldea a început să picteze la vârsta de 13 ani, fără a lua
lecții de la un profesor și fără a avea pregătire în domeniu.
„Prin această expoziție am dorit ca elevii și nu numai, să vadă
că oricine își poate transpune creativitatea pe pânză, indiferent care
sunt ustensilele folosite, contând imaginația și mâna cu care pictezi”,
ne-a spus autorul expoziției.
Iustin Buculei,
Clasa a IX-a D
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Balul bobocilor folcloristi
,

Î

n data de 25 octombrie 2013 a venit rândul
Colegiului Naţional „Nicu Gane’’ să-şi etaleze noua promoţie de boboci printr-un bal nemaipomenit, realizat
de elevii claselor a XII-a. „Folclor Haus’’ este numele
dat balului anului 2013, în spatele căruia se ascunde
o temă plină de inspiraţie şi obiceiuri folclorice. Sub
coordonarea doamnei profesoare Anca Şoldănescu, organizatorii au realizat un cadru propice desfășurării temei
și poveştii cu care au captivat atenţia publicului. Această
poveste se învârte în jurul nucleului magic – Globul
Pământesc, care ’’dacă n-ar fi, nu s-ar mai povesti’’. Ce se
ascunde sub această temă este un fapt cunoscut în ziua de
azi: copiii nu mai sunt interesați de obiceiurile și miturile
folclorului românesc. Astfel, „mânuitorii globului magic’’
s-au hotărât să caute prin opt țări diferite din punct de
vedere al culturii și tradiției pentru a vedea dacă acestea
se mai conservă. În ritualul magic, Globul a hotărât să dea şansa prezentării unei variaţii folclorice între ţări,printre care
se numără:

1.Hawaii- Denisa Pandelea şi Paul Tihan
2.Mexic - Denisa Albu şi Ciprian Nistor
3.India -Alexandru Pantea şi Dumitriţa Goran
4.Brazilia -Patricia Haidău şi Andrei Mitocaru

5.Rusia
6.Irlanda
7.Japonia
8.Africa
Cărăbuş

Colegiul Național „Nicu Gane”
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-Lavinia Miron şi Denis Năstachă
-Maria Hriţcu şi Tcaciuc Alexandru
-Ştefania Bombă şi Alexandru Nistor
-Gabriela Dumitriţa Tudora şi Alexandru
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Bobocii şi-au reprezentat conştiincioşi
ţările în probele pregătite în detaliu de organizatori pentru a câştiga „merele de aur’’:
titlul de miss şi mister boboc. Pe lângă probele
surpriză, bobocii şi-au arătat îndemânarea în
prezentarea ţării fiecăruia. Bobocii Maria
Hriţcu şi Alexandru Tcaciuc şi-au
arătat talentul prin dansul specific irlandez
în care, cu ajutorul costumelor populare irlandeze, au adus pe ’’ringul de dans’’ un colț
din ţara lor. Dansul tribal pe care africanii
Gabriela Tudora şi Alexandru Cărăbuş l-au
eprezentat, au transmis publicului ritmurile
junglei sălbatice. Culoarea roşie a fost o temă
pentru ţările asiatice: Rusia, Japonia şi India,
care au arătat diferenţele de cultură dintr-un
continent. La o aruncătură de băţ se află continentul american, unde găsim Mexicul, care
ar trebui să se mândrească cu Ciprian Nistor
și cu al său sombrero şi Denisa Albu. Iar la
o distanță de câteva latitudini se află Hawaiul cu al său cântăreţ Paul Tihan şi a lui dansatoare Denisa Pandelea.
Ritmurile Samba,Cha-cha şi Salsa le regăsim în Brazilia, unde Patricia
Haidău şi Andrei Mitocaru fac furori pe muzica latino.
La proba de talent,toţi şi-au arătat dezinvoltura ce o au pe
ritmurile dansului, însă, nu în ultimul rând trei concurenţi şi-au
prezentat talentul muzical. Paul Tihan a ales o piesă proprie, Andrei
Mitocaru ne-a încântat auzul cu muzică populară românească, iar
Alexandru Cărăbuş a cântat piesa P.O.H.U.I.

Toţi bobocii au fost
minunaţi şi au dat tot
ce au putut pentru a
câştiga, însă cei care
au reuşit să atingă
scorul cel mai înalt
au fost câştigătorii
Gabriela
Dumitriţa
Tudora şi Paul Tihan,
care au fost răsplătiţi
cum se cuvine pentru prestaţiile lor, cu
premii oferite din
partea
sponsorilor.
De-a lungul spectacolului, organizatorii
claselor a XII-a au
pregătit momente de
dans în care au fost
implicaţi, iar elevul
Ionuţ Filip a încântat
publicul alături de Andreia Lupu cu melodia „Peste dealuri, văi şi sate’’. Momentul mult așteptat
de public a fost urcarea pe scenă a cântăreţilor
Diana Căldăraru, Lora şi, nu în ultimul rând,
CRBL, care au oferit o prestaţie minunată.
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Raluca-Gabriela Costea,
Clasa a XII-a B
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„Corul de aur”
Corul“Animosi” a adus, aduce şi va aduce
întotdeauna mândrie Colegiului Naţional “Nicu Gane”. Încă de la înfiinţare,
acesta a avut un real succes pe scenele fălticenene şi nu numai, sub îndrumarea
celui ce a dat o nouă valenţă liceului nostru teoretic,domnul profesor
Dan Sinăuceanu.

P

e data de 8 iunie 2013, corul de aur al liceului a dovedit încă o dată că îşi merită titlul. La “Iulius Mall Suceava” s-a organizat
prima ediţie a concursului intitulat ‘’Gala Liceelor”, în care reprezentanți ai acestora s-au întrecut în a-şi demonstra talentul artistic.’’Inimoşii’’
Colegiului National ‘’Nicu Gane ‘’ s-au pregătit îndelung şi sârguincios pentru a menţine titlul pe poziţia cea mai înaltă cu piese precum
‘’Oh!Happy day’’, ‘’Les comédiens’’,’’Mociriţa’’ sau ‘’Comment ça va’’. Alţi elevi talentaţi din cadrul liceelor sucevene şi-au etalat talentele prin
dans popular, ţigănesc, piese de teatru, muzică populară, muzică uşoară şi chiar prin instrumente ca trompetă sau chitară electrică. Însă nu a
fost de ajuns pentru a-i impresiona îndestul pe juraţi. Când a venit rândul nostru, emoţiile ne-au copleșit pe toți, dar acest lucru infim nu ne-a
stat în calea realizării unui spectacol fabulos. Urcarea noastră pe scenă a încins atmosfera, iar clapele pianului dansau sub mâinile domnului
profesor. Melodia ‘’Oh!Happy day’’ a fost interpretată de solista Navrea Carmen-Mihaela care
a făcut ‘’pielea de găină’’ tuturor celor prezenţi
în sală. Apoi, folclorista Mădălina Pavăl ne-a
încălzit inimile cu două doine ce au reverberat
îndelung în sală prin vocea ei duioasă. Am fost
unici printre ceilalţi participanţi atât prin faptul
că am fost singurul cor înscris în concurs, dar
şi energia, şi bucuria ce o am emanat-o atunci
cand am cantat ne-a asigurat originalitatea printre ceilalţi, fapt sesizat şi de juraţi, ce-a condus
la premierea corului „Animosi“ de la Colegiul
Naţional „Nicu Gane’’ cu medalia de aur şi câştigarea unei camere video donată în folosul şcolii.
Bucuria strigătelor noaste la câştigarea premiilor
a fost auzită şi de telespectatorii ce ne-au urmărit
pe canalul „TV Plus Suceava”.
Colegiul Național „Nicu Gane”
Nr. LXXVI - LXVII / 2014
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Vestea unei astfel de reuşite
a ajuns şi la urechile Universităţii
“Stefan cel Mare “ din Suceava, care
ne-a invitat cu căldură să încântăm şi
publicul din cadrul
acesteia, cu cântecele noastre. De
asemenea, au fost invitate coruri
şi din rândul prichindeilor, a gimnaziştilor şi alte coruri liceale ca
cel de la Liceul de Muzică „Ciprian
Porumbescu”.
Tema acestei festivităţi constă în răspândirea limbilor de circulaţie internaţională ca engleza,
sau franceza prin cântecele noastre. Corul „Animosi“ s-a prezentat
cu piese din limba franceză precum
„Comment ça va” şi din limba engleză ca “Oh!Happy day”. Competiția
a fost strânsă, deoarece şi celelalte licee s-au prezentat impecabil în lupta
pentru premiul I .

Însă prin talentul, voioşia si prezentarea făcută, pe
raftul premiilor câştigate, corul
„Animosi” a mai adăugat un premiu I.
Astfel, corul s-a întors
victorios la Liceul “Nicu Gane”,
mândru de reuşitele sale.
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Anul 2013 nu
s-a încheiat fără un
spectaculos concert de
Crăciun, organizat în
cadrul complexului
„Mirabela”.
Programul
de
două ore a fost prea scurt
pentru ca talentul corului „Animosi” să fie dezvăluit în totalitate.
Minunatele
colinde din repertoriul
românesc printre care
se numără „Legănelul
lui Iisus”, „Sus la poarta Raiului” sau „O veste
am adus” au încântat auzul celor aproape
600 de invitaţi din sală. Totodată, corul a impresionat și prin colindele în limba engleză ca „Silent night”, „White
Christmas”, „Jingle bells” sau „Feliz Navidad”. Piesa „White Christmas” a fost interpretată de minunatele voci ale soliştilor Carmen-Mihaela Navrea şi Andrei Tofan. Dirijorul corului, domnul profesor Sinăuceanu, Mateiana Anechiforesei,
Paul Adrian Tihan, Alexandra Conțu şi mulţi alţii şi-au prezentat talentul prin colinde din repertoriul personal, național
sau internațional, spre încântarea publicului.
Raluca-Gabriela Costea,
Clasa a XII-a B

“CORUL ANIMOSI ÎN I N IMILE TUTUROR”
Colegiul Național „Nicu Gane”
Nr. LXXVI - LXVII / 2014
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FILIT 2013

S

unt de părere că, oricât
de prinși am fi în activitățile
cotidiene, mai mult sau mai puțin
importante, avem nevoie, din când
în când, de un răgaz, de o intervenție exterioară care să rupă lanțul
monotoniei. Și ce prilej mai bun
decât puțină cultură, care să ne
reamintească de frumosul simplu
din jurul
nostru pe care îl pierdem în favoarea stresului și a haosului de zi cu zi.
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Ca elevă într-un oraș mic, sărac în asemenea oportunități, nu puteam rămâne indiferentă față de ocazia de a
lua parte la Festivalul de Literatură și Traducere Iași 2013(FILIT 2013), un prilej inedit de a
cunoaște scriitori români și de peste hotare, de a schimba păreri,
impresii, dar mai ales de a pătrunde, chiar și pentru câteva ceasuri,
într-un alt decor, lăsând banalitățile de zi cu zi într-un plan îndepărtat.
Festivalul a reunit cu succes o serie de activități, precum
întâlniri cu scriitori, conferințe, lectură și dezbateri, expoziții, proiecții de film, spectacole de operă-balet precum
și o lansare de carte.

Colegiul Național „Nicu Gane”
Nr. LXXVI - LXVII / 2014

a fost un
În calitate de participant, nu am rezerve în a afirma că din punct de vedere organizatoric, FILIT
ve de acest gen.
succes care sper că nu va rămâne singurul, ci că va fi punctul de plecare pentru viitoare inițiati
Reacția publicului, a celui tânăr în special, a fost una promițătoare, care lasă de-nțeles
necesitatea imperioasă de cultură printre tinerii de astăzi.
Xenia Iacob, clasa a XI-a H

Pictură realizată de
Raluca-Gabriela Costea
Colegiul Național „Nicu Gane”
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Generații de
legendă, valori ale
prezentului
Ne mândrim cu generații întregi de nume

14
fotografie realizată de : Iustin Buculei

ale literaturii române ce nu și-au ascuns originea
fălticeneană și au dus mai departe bagajul folclorului românesc, chiar și peste granițele țării. Amintind
de personalități marcante fălticenene, stăruim asupra
câtorva nume de prestigiu: Eugen Lovinescu, Nicu
Gane, Ion Irimescu, Artur Gorovei ș.a., care s-au remarcat în domenii ale culturii internaționale
(literatură, știință, sculptură).
Cu ocazia sărbătoririi Zilelor Colegiului
Național „Nicu Gane”, s-a găzduit în ziua de 12
februarie un simpozion dedicat etnografului și folcloristului Artur Gorovei (n. 19 februarie 1864, Fălticeni
- d. 19 martie 1951, București). Ca oaspeți de seamă
prezenți la celebrarea a 150 ani de la nașterea marelui scriitor remarcăm: profesorii universitari Ștefan
Sorin Gorovei, Călin Horea Bîrleanu, Bogdan Crețu
și, bineînțeles, foști si actuali dascăli ai colegiului care
au contribuit la realizarea unui asemenea eveniment.
Imagine distinctă a literaturii folcloristice,
Artur Gorovei a însemnat pentru lumea Fălticeniului
și nu numai, un punct de reper al tradițiilor și al promovării acestora pretutindeni. O scurtă cronologie a
operelor și volumelor scriitorului prezentată de

Colegiul Național „Nicu Gane”
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Etnograful Artur Gorovei se remarcă și în prezent
în operele scriitorilor prin ceea ce a numit universitarul
Călin Horea Bîrleanu „subconștientul colectiv românesc”. Astfel de elemente de factură popular-folclorice se
regăsesc și în scrierile cunoscute ale altor popoare.
Om de cultură, ,,una din personalitățile cele mai
complexe, care pe noi astăzi poate să ne mire”, după cum
precizează conf. univ. Bogdan Crețu, a lăsat literaturii
o comoară a trecutului, revista ,,Șezătoarea”. Prima revistă românească de literatură populară și folclor care a
favorizat răspândirea elementelor spiritului românesc în
lume, colaborând cu alte nume de marcă ale domeniului:
Ion Creangă, N. Beldiceanu, E. Gruber, Nicu Gane, V.
Artur Gorovei Morțun, Mihail Sadoveanu, G. Stino.
Spre finalul evenimentului, a luat cuvântul profesorul ieșean Ștefan Sorin Gorovei, care a adresat numeroasei audiențe „trei cuvinte” ce au însumat atât
aduceri aminte despre bunicul său, mulțumiri organizatorilor, rememorări din viața de licean, cât și respectul
purtat Fălticeniului: „Am păcatul că vreau să fiu cetăţean
al acestui oraş, ca să-mi pot împlini datoriile faţă de el.
Acest drept l-am cerut şi îl cer”. De asemenea, titlul de
Cetăţean de Onoare al municipiului Fălticeni le-a fost
acordat de către Administrația Locală, reprezentată de
către domnul primar, profesor Cătălin Coman,profesorului universitar Ştefan Sorin Gorovei şi, post mortem, lui
Artur Gorovei.
Așadar, ediţia din acest an a Zilelor Colegiului
Naţional „Nicu Gane” a debutat cu o manifestare de
înaltă ţinută, pusă sub semnul onorării membrilor unei
ilustre familii, Gorovei, ce semnifică o valoare încununată întotdeauna cu recunoștință.

Larisa Jeder, Clasa a XII-a F
Colegiul Național „Nicu Gane”
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P

“Iona este un pescar, iar personajul care
îl interpretează întruchipează prototipul
omului simplu, cu visuri, dorinţe şi planuri
măreţe, sătul de amăgiri nesfârşite.”

IONA

e data de 10 octombrie 2013, în amfiteatrul
Colegiului Naţional „Nicu Gane” a fost pusă în scenă
piesa de teatru Iona de Marin Sorescu. Reprezentaţia a fost oferită de unul dintre actorii Agenţiei de
Spectacole şi Teatru Şcolar din Iaşi (ce are în spate
mulţi ani de experienţă şi numeroase reprezentaţii),
Emil Gnatenco.
Iona este un pescar, iar personajul care îl care
îl interpretează întruchipează prototipul omului
simplu, cu visuri, dorinţe şi planuri măreţe, sătul de
amăgiri nesfârşite. Acesta ajunge să mediteze asupra
vieţii şi a morţii. Spectacolul care a dat viață operei,
înțesat de alegorii și metafore, a fost apreciat de
toţi elevii şi profesorii prezenţi, în special de elevii
claselor a XII-a care se vor întâlni cu textul în programa pentru bacalaureat. Interpretarea piesei a avut
astfel nu doar scopul de a sensibiliza şi impresiona
publicul, ci şi de a ajuta elevii în procesul de descifrare a operei lui Marin Sorescu.
Profesionalismul şi dăruirea actorului ieşean au
fost observate şi apreciate de elevi, uimiţi de puterea
unui singur om, Emil Gnatenco, de a domina scena
şi de a atrage atenţia privitorilor nu prin recuzită şi
efecte speciale, ci doar prin talentul pur.
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Simona-Maria Gavriluță,
Clasa a X-a G
fotografie realizată de : Iustin Buculei
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Karagiale Reloaded
U

“TEATRUL

ÎNSEAMNĂ METAMORFOZĂ:
UN ARTIST SE TRANSFORMĂ ÎN ŞOARECE
SAU ÎN CE VREA EL; DIN OM BUN DEVINE
OM RĂU””
(Silviu Purcărete)

fotografie realizată de : Iustin Buculei

n spectacol de teatru se naște din
entuziasmul şi plăcerea unor oameni de a lucra împreună și din curajul lor de a crede într-o idee. Aşa s-a întâmplat și cu trupa de teatru Birlic,care miercuri, 20 octombrie 2013, a
oferit un adevărat spectacol publicului.
Piesa de teatru „Karagiale Reloaded”,
regizată de Gheorghe Balint, i-a avut ca protagoniști pe: Ana-Maria Fasolă, Diana Afrăsinei,
Valentin Hriţcu, Maria-Magdalena Agrigoroaie, Vlad Nechifor, Daria Tofan, Cosmin Ştefan, Codruţa Ciobanu, Denis Murărescu şi
Eduard Macovei care au demonstrat că sunt
„tinere speranțe” ale teatrului.
De cum am intrat în Casa de Cultură și am
văzut decorul piesei (9 scaune şi o catedră),
am realizat că va fi prezentată o oră din viața
elevilor. Ceea ce a urmat i-a uimit pe toţi din
sală, făcându-i să râdă şi, în acelaşi timp, să îşi
pună un semn de întrebare cu privire la ce se
întâmplă cu noua generaţie de elevi. Piesa este
o parodie în care regizorul a reuşit să distribuie
rolurile foarte bine, regăsindu-se toate tipurile
de elevi: de la cel tocilar, la cel petrecăreţ, eleva
cochetă, eleva înstărită şi elevul care nu ştie să
copieze nici de pe fiţuică, însă cel care a stârnit

Colegiul Național „Nicu Gane”
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cele mai multe râsete a fost profesorul schizofrenic care nu
reuşea să-şi facă elevii atenţi. Nu numai modul elevilor de
a se comporta cu profesorul lor sau felul în care răspund la
întrebările acestuia au adus râsetele pe faţa noastră, ci şi numele lor: Traian şi Decebal Brânzovenescu, Cleopatra Bîrsescu, Pompiliu Protopopescu, Anemona Pișcupescu, Zambilica
Popescu, Zoe Otopeanu, Fănel Ftiriadi şi Anabela Ionescu
care par să fie împrumutate şi din operele lui Caragiale, dar şi
din istorie. Aceste nume îl aduc pe celebrul autor în actualitate.
Finalul piesei a venit de niciunde şi i-a avut în prim-plan
pe interpreţii care, prin cuvintele rostite, au încercat să ne îndrepte atenţia spre cultura românească care începe să se piardă.
Noi uităm să deschidem o carte şi să-i răsfoim paginile şi, lăsându-ne cultura în spate, îl denigrăm şi pe Dumnezeu. Deci, vizioanarea
acestui
spectacol de teatru nu ar trebui să
ne lase indiferenţi,
ci să începem să-i
preţuim mai mult
pe cei care au lăsat
României atâtea
comori în domeniul literaturii.
Sorina Florea,
Clasa a XI-a H
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Lansare de carte Grigore Ilisei
Î

fotografie realizată de : Iustin Buculei

n data de 15 noiembrie 2013, în amfiteatrul
Colegiului Naţional „Nicu Gane” a avut loc o triplă
lansare de carte a lui Grigore Ilisei. Domnii profesori
şi elevii au participat la lansarea cărţilor: „De la Vest
tot la Vest”, „Priveliştile lumii în zugrăvituri de cuvinte” și ,,În grădinile jocului cu iluziile”. Autorul a ales
această locaţie deoarece este şcoala unde a învăţat și
locul care i-a stârnit interesul pentru călătorie.
În deschidere a luat cuvântul doamna director
Mihaela Bărbăcuţ care a făcut o scurtă introducere
în lumea cărților lui Grigore Ilisei și a făcut referire
la modul în care acesta a impresionat cititorul prin
creaţiile sale. „Oaspetele nostru nu a încetat niciodată
să fie elev al acestei şcoli”, aceste cuvinte rostite de
doamna directoare l-au înduioşat și l-au făcut mândru pe autor să-și amintească de faptul că a fost elev
al Colegiului Naţional ,,Nicu Gane”. Au fost alături de
autor şi domnul profesor Neculai Sturzu şi doamna
profesoară Mioara Gafencu care au rostit în fața celor
aflaţi în sală câteva gânduri prin care și-au exprimat
aprecierea față de creațiile acestuia.
Deoarece literatura reprezintă prioritatea autorului, acesta vine în întâmpinarea cititorului cu cele
trei volume care, din scurtele prezentări, ne-au convins că merită citite. În primele două (,,De la Vest tot
la Vest” și ,,Priveliştile lumii în zugrăvituri de cuvinte”)
sunt prezentate locurile prin care acesta a călătorit, iar
în cel de-al treilea, (,,În grădinile jocului cu iluziile”),
autorul evocă o serie de artişti plastici.
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Geografia a
reprezentat o
mare pasiune
pentru Grigore
Ilisei, ceea ce
l-a ambiţionat
foarte mult să
călătorească
atât în Europa, cât şi pe
alte meleaguri
pentru a cunoaşte locuri,
oameni și
culturi noi. A
dobândit vaste
cunoştinţe,
le-a îmbrăcat
în haină nouă,
le-a aşezat pe
hârtie reuşind
să creeze romane de excepţie. Chiar dacă ceea ce a găsit în locurile vizitate l-a
impresionat, meleagurile fălticenene rămân cele mai frumoase.
Această întâlnire s-a încheiat cu proiecţia filmului ,,Tărâmul mirabil”
realizat de Grigore Ilisei, film dedicat lui Constantin Ciopraga, autorul oferind
și autografe doritorilor. De asemenea, acesta şi-a exprimat bucuria cu privire la
faptul că a petrecut cea de-a 70 aniversare alături de oraşul lui de suflet și alături de oamenii care i-au fost aproape.
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Proiectul „Un mod
de viață sănătos”

		

E

levii claselor a VIII-a, a IX-a A și a X-a F
de la Colegiul Național „Nicu Gane”, coordonați de
doamna profesoară Carmen Munteanu, au prezentat
proiectul intitulat „Un mod de viață sănătos”.
		
Scopul acestui proiect a fost ca fiecare dintre
cei care au asistat la prezentare să fi învățat la final

lucruri noi, utile vieții.
Mai multe grupe formate din elevi din clasa a X- a F au făcut cunoscut faptul că fără o educație potrivită nu se
poate vorbi de un stil de viață sănătos și nici de o durată lungă a vieții.
Secretele unei vieți sănătoase au fost prezentate de Agapi Irina, Gheoghițanu Anamaria, Brădățanu Mădălina,
Macovei Iulia, Olariu Florin, Mitu Andrei, Vacariu Ana-Maria, Guță Roxana, Vlad Murariu, Pavăl Andreea și Boleu
Carmen.
Grupa formată din elevele Apopi Irina și Gheorghițanu Anamaria a vorbit despre „Omul slab și omul gras”.
Tot în cadrul proiectului elevii participanți au prezentat o expoziție de grafică, un spectacol de cântece și
colinde, specifice sărbătorilor de iarnă.
Iustin Buculei,
Clasa a IX-a D
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Activitatea a constat în prezentarea diferitelor tipuri de
droguri, explicarea termenilor specifici consumului și
abuzului de substanțe nocive, cunoașterea instituțiilor
cărora li se pot adresa în cazul consumului de stupefiante, conștientizarea riscurilor și a consecințelor la care
se pot expune narcomanii, precum și identificarea unor
strategii de a evita consumul de substanțe nocive.
În desfășurarea lecției s-au dovedit eficiente resursele moderne folosite precum Internetul, articolele
din jurnale, lucrările de specialitate.
La finalul lecției, elevii au completat un test, iar
una dintre afirmațiile la care toți elevii ar fi trebuit să
bifeze „adevărat” sau „fals” se referea la „Consumul de
droguri îți scade stima de sine”.

Spune NU
drogurilor
„Spune nu drogurilor” a fost tema proiectului de
lecție prezentat de profesorul Marius-Gabriel Iacob, pe data
de 27 noiembrie 2013, prin intermediul elevilor din clasa a
X-a G de la Colegiul Național „Nicu Gane”. Scopul lecției
a fost ca participanții să dobândească informații corecte
legate de consumul de substanțe nocive și consecințele
acestuia pentru formarea atitudinilor preventive și identificarea comportamentelor riscante.
Tema propusă elevilor este una de actualitate, iar
resursele procedurale folosite cum ar fi jocul, conversația,
expunerea, problematizarea și dialogul s-au dovedit a fi
eficiente pentru atingerea obiectivelor propuse.
Colegiul Național „Nicu Gane”
Nr. LXXVI - LXVII / 2014
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SWORDS AND FEASTS
ON CHRISTMAS EVE

A

Și oamenii mici pot
face lucruri mărețe!

cest fapt a fost demonstrat astăzi, la Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic” Fălticeni, unde
un grup de elevi din cadrul Colegiului Național „Nicu Gane” a prezentat un spectacol caritabil, fructificându-și roadele imaginației, ale lucrului în echipă, dar și ale unor lungi ore petrecute la repetiții.
Conservând tradiția croită începând cu anul trecut, clasele a XI-a B împreună cu a IX-a B și-au propus o nouă
misiune cu zâmbete aduse pe chipurile copiilor
de la grădinițele din localitățile Slătioara, Dolheștii Mici și Ruși. Scopul a fost dus la îndeplinire cu ajutorul sponsorilor și coordontorilor
Ciubotaru Alina și Șoldănescu Anca, în schimbul căruia, elevii au pregatit un spectacol numit
Swords and feasts on „Christmas Eve”. Bazat pe
obiceiurile de Crăciun, consacrate în țări precum Italia, Franța, Rusia, dar și altele printre
care se numară și România, elevii și-au evidențiat aptitudinile. Costumele, muzica și personajele armonizate
de atmosfera sărbătorilor de la un han obștesc au determinat reacția împânzită de aplauze
a publicului. Sărbătoarea sfântă ce urmează să ne bată la uși este un motiv în plus ce ne
demonstrează faptul că în fiecare din noi se găsește o rază de lumină ce ne conduce la o
înseninare a gândurilor, o atitudine mai caldă, o împăcare cu noi înșine, dar și cu ceilalți, astfel încât să putem împărtași o bucurie lăuntrică cu oamenii frumoși de lângă noi,
oamenii frumoși de pe stradă, oamenii frumoși pe care încă nu-i cunoaștem, dar care au
nevoie de un cuvânt sau o îmbrățișare de Crăciun.
Încă o dată, suntem bucuroși că am reușit ce ne-am propus, mulțumind celor
care ne-au sprijinit. Vă dorim Sărbători Fericite și, urmând exemplul, să găsiți propriile
mijloace prin care să dăruiți.
Daria Tofan,
Clasa a XI-a B
Colegiul Național „Nicu Gane”
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Arta de a

sculpta

Păşesc cu grijă pe podeaua veche şi mă îndrept
spre uşa atelierului. Apăs uşor pe clanţă şi un miros
puternic de substanţe toxice mă izbeşte deodată. Întredeschid uşa şi-l privesc îngrijorată. Nu a dormit toată
noaptea. Cearcănele i s-au accentuat în
mod vizibil şi arată mai bătrân ca niciodată.
Tot corpul pare stors de puteri, de mâinile
care lucrează cu frenezie neîncetat de astănoapte. Mirosul narcotizant al lutului care
îmi străbate adânc nările mă ameţeşte,dar pe el pare să nu-l afecteze. Nu-mi face
plăcere să-l deranjez,dar trebuie. Arată atât
de slăbit. Doar ochii ard în fundul orbitelor
de dorinţa nestăvilită de procreare,de realizarea a frumosului.
- Tată, am pregătit micul dejun,
şoptesc parcă să nu sperii geniul în timpul
creaţiei. Însă nu primesc niciun răspuns.
Rămân în tocul uşii şi continui să privesc.
Contururile siluetei se rotunjesc sub mâinile magice ale tatălui meu. Degetele lungi şi groase urmăresc să redea în întregime
voluptatea ei şi să însufleţească această
bucată de lut cu darul ce i-a fost hărăzit… să sculpteze. Mă uit la tatăl meu si-mi dau seama câtă pasiune, câte sentimente şi trăiri zac în mâinile lui pentru a
putea s-o reproducă pe ea. Când în sfârşit trupul ei
„a revenit’’ în cameră, mâinile tainice s-au mutat în
punctul cel mai înalt al sculpturii, chipul.
Privesc uimită cum un muritor poate avea un dar
aşa dumnezeiesc. Nu are nevoie de nicio fotografie,de
niciun lucru care să-i amintească de ea pentru că o are
deja în amintirea sa, în sufletul său, în fiecare celulă a sa

Am văzut îngerul în piatră şi am
sculptat până l-am eliberat.

Michelangelo

care tânjeşte după ochii ei, după zâmbetul său, după ea. Degetele sale
arcuiesc pe mica bucată de lut sprâncenele lungi şi dese ale ei, care
au stat sub o boltă înaltă şi netedă. Cu grijă, parcă să nu o lovească,
mângâie marginile chipului în doi pomeţi înalţi care se prelungesc
într-o bărbie firavă, dar semeaţă.
Sub îndrumarea amintirii sale, de- Foto: sculptură
getele tatălui meu modelează na- Raluca-Gabriela
sul acvilin ce se profilează elegant Costea
în umbra amiezii. Continui să
privesc chipul de lut ce capătă uşor
trăsăturile ei. Mi se înceţoşează
privirea şi clipesc cât pot de mult,
dar e prea târziu. Obrajii mi s-au
inundat de lacrimile ce au început
să curgă şiroaie. Mi-e atât de dor
de ea… îi simt lipsa în fiecare lucru pe care îl privesc. Seamănă atât
de bine cu ea. Ochii de piatră care
acum privesc în gol, altădată mă
priveau cu căldură. Iar zâmbetul pe care acum îl afişeză oricui,
altădată era unic pentru mine.
Îmi şterg repede cu dosul mâinii
obrajii ca să nu mă vadă tata, dar când îl privesc, ochii lui erau roşii
demult, iar lacrimile i s-au pierdut printre broboadele de sudoare ce
îi acopereau chipul. Dar asta nu l-a împiedicat să se oprească. Se ştergea şi continua cu mâinile impregnate de lacrimi minunata lucrare.
Astăzi, în muzeul oraşului, în capătul holului se află ea. Nemuritoare, impunătoare, frumoasă sfidează toate celelalte opere de artă,
stând deasupra tăbliţei pe care scria: „O soţie şi o mamă iubitoare’’.
Raluca-Gabriela Costea,
Clasa a XII - a B
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Hârtie igienică, pamperşi, detergenţi, crăpelniţă:
iată cercul sacru al omului, pe care noi avem
misiunea să-l descoperim, să-l înţelegem şi să-l
definim, şi chiar mai mult, să-l înfrumuseţăm,
să-l prefacem în cântec.
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Recenzie - literatura străină

„Jurnalul Anei Frank”
Jurnalul este sfânt pentru cei care
au şansa de a-şi rememora viaţa

J

urnalul rămâne de-a lungul veacurilor o atestare nu
numai documentară cu privire la cei care îl semneză, dar
şi deţinătoare a unei puternice încărcături morale, unde valorile
umane capătă sensuri profunde pe file eternizate. Timpul trece,
şi odată cu el, identităţile noastre se metamorfozează într-un chip
mai trecut, unde parcă toate ridurile din jurul ochilor se asimilează
unei cărţi de poveşti. Sub fiecare rid se ascunde clandestin un alt
capitol din viaţă. Uite-l pe cel din dreapta: e urma lăsată de ultima
îmbrăţişare de la prietenul tău înainte de plecare. E ultimul semn
pe care îl mai păstrezi de la eroul tău. Restul, s-a dus.
Jurnalul este sfânt pentru cei care au şansa de a-şi
rememora viaţa, dar şi pentru cei care nu l-au cunoscut pe scriitor, dar au ocazia de a trăi experienţele acestuia. Anne Frank a fost şi va rămâne prin jurnalul său, un nume mai puțin cunoscut ce şi-a
transpus trăirile prin cuvinte. Un om mare i-am
spune noi, la doar cei 13 ani ai săi, Anne a trăit
în perioada celui de-al II-lea Război Mondial, în
Amsterdam.
Pericolul
deportării
a
reprezentat principalul motiv pentru care
familia ei, împreună cu doi prieteni, au decis
să se refugieze într-o anexă a firmei tatălui său.
Deşi aceştia au reuşit să rămână în contact cu
noutăţile de afară, depărtarea de exterior se
face resimţită printr-un dor neîmblânzit, dor ce

de ANNE FRANK

a contribuit la o contemplare
adâncă cu privire la existenţa
umană.
Recent, lecturam o altă carte despre o
posibilă viaţă de dincolo, în care întreaga populaţie
umană se rezuma la cunoştinţele tale, cuprinzând
oamenii pe care îi întâlneşti zilnic, dar şi cei pe care
i-ai cunoscut în autobuz, sau poate doar i-ai salutat frenetic la alimentara de după colţ. Interesant
este că, trăindu-şi viaţa doar alături de oamenii cu
care e familiarizată deja, în sufletul unei persoane
se naşte un gol ce nu poate fi ameliorat.
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Anne Frank

Povestea Annei Frank se aseamănă tocmai prin nevoia de
nou, de a redescoperi valorile de care noi toţi avem nevoie, valori
ce cuprind cunoaşterea de sine. Astfel, Anne Frank îşi concentrează
atitudinea asupra propriei persoane, ajungând să diferenţieze trăsăturile proprii ce o caracterizau înainte, dar şi în timpul clandestinitaţii: “Ştiu exact cum aş vrea să ştiu, cum sunt în realitate”. Îndelungatul timp petrecut în Anexă rămâne în ipostaza unui martor
ce veghează convingerile Annei. Acestea sunt raportate la cele doua
medii asociate prin antiteza dintre pericol şi linişte. Cel de-al doilea
termen evidenţiază însă, parţial aşteptările sale. Aflată în perioada
adolescenţei, Anne se maturizează mult mai repede. Neînţelegerea
şi incapacitatea de a-şi găsi un refugiu reprezintă intriga confuziei:

Poţi să-mi spui cum se face că atâţia oameni
îşi ascund natura interioară?[…] Mi se pare
foarte trist că nu putem mărturisi nimănui,
nici măcar oamenilor care ne sunt apropiaţi ce
avem pe suflet.
Se ştie că orice persoană are nevoie să se descarce pe umărul altuia,
fie că este vorba despre sentimente pozitive sau nu. Jurnalul şi arta
scrisului deţine o importanţă deosebită pentru sentimentele pe care
protagonista le exteriorizeaza. Jurnalul capătă rolul pe care nicio fiinţă umană nu a reuşit să-l egaleze „hârtia e mai răbdătoare decât
oamenii”, de aici explicându-se și adresarea colocvială către o prietenă imaginară, Kitty, deși aceasta nu era decat legătura de file pe
care le completa în fiecare zi.
Precum Anne menţionează, “Scrisul meu, e cea mai
minunată avuţie pe care o posed”, am redescoperit puterea cuvintelor
ce substituie sentimente profunde, cuvinte dintr-un jurnal scris de cineva care deşi nu are experienţa vieţii, este înzestrat cu un talent şi o
poveste care impresionează lectorul. Rezultatul creaţiei, dar şi autoarea

lui, îndeamnă spre această artă a scrisului, ce determină o comoară morală pe care cineva o poate lăsa în urmă. Atunci când
viaţa nu se sinchiseşte a mai ocoli obstacolele, arta transpunerii
pe hârtie devine cu adevărat roditoare. Autorul deţine capacitatea
de a dărui, ca şi cum și-ar împărţi existența într-o mulţime de
părticele revendicate de lectori.
Lecturând, am găsit impresionantă atomsfera din acea
perioadă, întâmplări cu care nimeni nu poate realiza o confruntare directă, atât timp cât nu a trăit atunci. E uimitor felul
în care Anne parcurge sentimente de interiorizare şi disconfort
interior generat de relaţia cu cei din jurul ei. Gândul de siguranţă pentru propria persoană, atunci când ştii că cei dragi se
luptă pentru supravieţuire, departe de tine, e tragic: “A fost o
senzaţie ciudată, era ca şi cum i-aş fi trădat pe acei oameni, iar
acum mă uitam pe furiş la necazul lor.” La doar 13 ani, Anne
este cea care se confruntă cu o balanţă neechilibrată a naturii

De ce trebuie să sufere oamenii de foame, în
timp ce în alte părţi ale lumii, hrana abundentă se strică?
La vârsta ei, Anne dăruieşte o lecţie celor care-i citesc jurnalul.
Până la urmă, toți suntem oameni, deși ne mirăm de modul în
care mulți își ascund vinovat această rădăcină.
Jurnalul Annei Frank este cartea de care avem nevoie din
ce în ce mai mult. Cuprinde firmituri cu care ne-am putea potoli
foamea sufletului, cu care am reşi să diminuăm nemulţumirea şi
neajunsurile de astăzi.
Daria Tofan
Clasa a XI-a B
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HOTEL UNIVERSAL

de
SIMONA SORA

sau reconstrucția realului prin ficțiune

Romanul Hotel Universal al autoarei Simona Sora prezintă o ficţiune
autobiografică în care scriitoarea înfăţişează două continente istorice
diferite: secolul nouăsprezece plasat într-un cadru nord-estic şi anii
nouăzeci învăluiţi de nebunia studenţiei bucureştene.
Simona Sora (născută pe 8 iulie 1967) a
publicat cronici literare, studii, eseuri, traduceri în
reviste culturale române şi străine, prefeţe şi postfeţe la diverse volume de literatură contemporană.
A predat la Facultatea de Litere a Universităţii din
Bucureşti, iar în prezent este editor coordonator al
revistei Dilemateca şi membră a scriitorilor români
din România. În anul 2012 a publicat romanul            
Hotel Universal ce înfăţişează tainele căminului în
care aceasta a locuit multă vreme, locul pe care l-a
văzut ca universul ei propriu în care s-a simţit mai
bine decât s-ar fi putut simţi în oricare alt loc („Am
locuit în Hotelul Universal din Gabroveni   exact     
cinci ani, între octombrie 1991 şi octombrie 1996.
Aş fi putut să stau în orice alt loc, aveam rude în  
Bucureşti, aveam prieteni, pentru o perioadă am
închiriat o cameră undeva prin Cărămidarii de Jos,
dar m-am întors. Numai în Universal mă simţeam
„la mine“, liberă de tot felul de constrîngeri şi complezenţe. Cred că am priceput de ce mă simţeam acolo
acasă doar scriind această carte, scobind în tot felul
de hârţoage după istoria locului şi dând de bizarerii,

amănunte insolite, dar şi asemănări puţin probabile
cu alte hoteluri în care am locuit sau aş fi dorit să
locuiesc”).
Hotel Universal este o ţesătură de poveşti
întinsă pe un secol şi jumătate în centrul căreia se
află un imobil de tranzit de pe strada   Gabroveni
şi un neam de femei, legate prin timp de el, de la
stră-stră bunica Rada până la studenta Maia. O notă
distinctivă a romanului autoarei o constituie faptul
că nu personajul este elementul-cheie, ci toposul.
Construit
arhitectural
pe
momente                     
istorico-psihologice, romanul este structurat în  
capitole repetitive numite „Reguli”, „Meditaţii”,
„Recompuneri”, „Contemplaţii”, datorită cărora
cititorul oscilează între misterul plin de magie al
destinelor femeilor (Rade şi Marii) şi bărbaţilor
(Vasile Capşa) de la începuturile existenţei hanului
şi al celor din anii nouăzeci în care Hotel Universal
a fost transformat în cămin studenţesc.
Cartea este împărţită în douăzeci şi patru
de capitole în care Simona Sora înfăţişează tainele
hotelului misterios. Astfel, cel dintâi, intitulat
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„Compunerea locului” ne prezintă povestea
clădirii Hotelului Universal, numit la început
Teodoraki. Locul pe care urma să fie construită clădirea a fost cumpărat de Hagi Tudose în
anul 1849, care, pentru ridicarea hanului s-a
aliat cu Leon Manoach şi George San Marin.
Aceasta era povestea pe care o ştia Maria de la
mama ei Rada şi pe care i-o povestea nepoatei
sale Maia în timp ce făceau dulceaţă de trandafiri. La începutul anilor nouăzeci Hotelul
Universal din strada Gabroveni a fost transformat în cămin studenţesc. "Delabrat și igrasios,
plin de şobolani ce mişunau pe lungile culoare
acoperite cu mocheta de culoarea muştarului
vechi, din care, mai ales vara, ieşea un miros
de mlaştină stătută, Universalul a fost cedat,
după nopţi întregi de negocieri prefăcute,
Ligii Studenţilor din Universitate ".
Astfel Maia, locuind de la început în
această clădire, şi-a petrecut o bună parte de
timp aici, într-o cameră de la ultimul etaj al
stabilimentului.
Cel de-al doilea capitol ne prezintă
moartea bunicii Maiei, persoana care pentru
tânără era una dintre cele mai importante din
viaţa ei. Cu bunica ei îşi petrecea o mare parte
a timpului făcând dulceaţă sau ascultând poveştile pe care aceasta i le repovestea la fiecare
întâlnire a lor.
Romanul autoarei Simona Sora ne
poartă pe aripile ficţiunii, într-o lume îndepărtată de generaţia noastră, în anii `90 ai
studenţiei bucureştene. Astfel păşim pragul
hotelului cunoscând locuitorii săi şi luând
parte la situaţii neaşteptate şi noi mistere la
tot pasul. Unul dintre capitolele ce ne introduc
în Hotelul Universal este cel intitulat „Meditaţii asupra celor trei perechi de oameni” în
care este prezentat profesorul de litere Pavel

Dreptu: „Pavel Dreptu era profesor la Litere,
îl cunoşteau cu toţii în cămin. Nu se ştie însă
cine îl adusese în Universal. Dădeai de el jos,
în hol, stând drept, cu o geantă pe umăr şi
aşteptând. Îl salutau şi el răspundea prea politicos, cum făcea şi la şcoală”.
Clarvăzătoarea Aliona care citea viitorul în cărţile de tarot tuturor celor din
hotel, bolnavul Mohicanu, Vasile, ciudata
Diana sunt personajele ce dau contur hotelului
Universal creând poveşti uimitoare şi mistere
greu de elucidat precum moartea suspectă a
profesorului Pavel Dreptu.
Oscilând între două perioade de timp
diferite şi îmbinând grotescul, ironia și absurdul, Simona Sora reuşeşte să creeze o comparaţie între Hotelul Universal al secolului al
nouăsprezecelea şi cel al anilor ’90, conturând
viaţa fermecătoare a unui student.
În acest roman lectorul poate descoperi adevărate lecţii de viaţă, rămânând captivat de misterul impresionant pe care aceasta îl
prezintă. Fiind posesoarea unui talent artistic
incontestabil, cultivând enigmaticul cu aripi
bătând către fantastic, autoarea Simona Sora
a reuşit să scrie o poveste fascinantă ce atrage
orice cititor prin dorinţa de cunoaştere, de
elucidare a misterelor.
Mateiana Anechiforesei,
Clasa a X-a G
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Povestea Elisabetei
Rizea din Nucșoara

Trei zile dacă mai trăiesc, dar
vreau să știu că s-a limpezit lumea.

urmată de mărturia lui
Cornel Drăgoi

Povestea Elisabetei Rizea din Nucșoara urmată de mărturia lui Cornel Drăgoi este cartea ce
învie amintirile dureroase a doi oameni simpli, care
au dus o luptă crucială împotriva comunismului.
Irina Nicolau și Theodor Nițu, etnologi la Muzeul
Țăranului Român din București, au reușit să surprindă esenţa relatărilor culese în filele cărții publicate la Editura Humanitas. Aflată la a treia ediție,
cartea apare pe rafturile librăriilor în anul 2012 în
colecția‘’Memorii.Jurnale’’.
Parcă o și văd în paloarea soarelui stând pe
prispă și privind spre obiectivul camerei de fotografiat a lui Dan Dinescu pentru a fi imortalizată pe
vecie pe coperta cărții.Ochii mici și senini, încadrați de un chip pe care timpul nu l-a iertat, ascund
suferința anilor petrecuți în închisoare. În încercarea de a zâmbi, chipul Elisabetei Rizea îmi captează
interesul și deschid cartea. Nici după câteva ore de
la finalul lecturii nu pot uita personajele și întâmplările. Rămân tulburată de poveștile celor doi protagoniști încontextul comunismului care ‘’a fost o
crimă organizată la adăpostul legii și legitimată prin
minciună,‘’după cum amintește și Gabriel Liiceanu
în prefața cărții.
Din punct de vedere literar, cartea surprinde
atât genul dramatic, cât și genurile epic și liric. În
mărturia Elisabetei Rizea, acestea se îmbină cel mai
bine într-un limbaj popular ce conferă veridicitate și
autenticitate spuselor acesteia.

În evocarea amintirilor apar unele indicații regizorale ce arată manifestarea Elisabetei față de rememorarea dureroasă a trecutului (plânge). Ca urmare a schimbului de replici dintre autoare și fiica
sa, Laurenția, cea din urmă, recită o poezie scrisă
din timpul anilor de închisoare împreună cu colegele de celulă.

Tu, Jilavă blestemată,
Pentru ce-ai fost destinată?
Pe recele tău ciment
Ținea țara armament
Azi sub zidurile tale
Zace floarea țării mele
Elisabeta Rizea, nepoata liderului țărănist
Gheorghe Şuta, este o femeie simplă, dar dârză, ce a
locuit la poalele Făgărașilor în două sate: Domnești
și Nucșoara. Aceasta a sprijinit grupul anticomunist
chiar și după ce a ieșit din închisoare, unde a revenit
din cauza aceasta. După doisprezece ani de închisoare, aceasta mărturisește emoțiile pe care le-a trăit
la unison cu grupul anticommunist, dar și felul în
care comuniștii făceau dreptate și cât preț puneau
pe deținuți, care nu costau mai mult de un glonț,
adică trei lei’’.
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Acest personaj puternic m-a impresionat prin răbdarea cu care
a îndurat torturile (dinţii scoşi cu cleştele de cuie, părul smuls din cap).
Faptul că nu şi-a trădat confraţii este, de asemenea, un act admirabil,
rar întâlnit în ziua de astăzi. ,,Nu-i vindeai, că aveai sânge de român în
tine, n-aveai de tâlhar şi de vagabond, din ăia care nu muncesc şi iau
banii de pomană, aşa, numai pă minciuni”. Însă, frica faţă de comunişti
încă nu se stinse. Secrete multe nedezvăluite etnologilor vor fi păstrate
până la moarte. În timp, figura acestei femei simple a devenit unul dintre
cele mai puternice simboluri ale rezistenţei anticomuniste româneşti.
Protagonistul celei de-a doua mărturii este finul Elisabetei
Rizea, Cornel Drăgoi. Student la Litere, acesta se alătură grupului
anticomunist Arsenescu-Arnăuțoiu, însă este prins și închis pentru
șapte ani.

După ispășire, mai face treizeci și șase de luni de muncă
silnică în Deltă. Martor, la fel ca Elisabeta Rizea la torturile
comuniștilor, acesta m-a impresionat prin ajutorul dat colegilor de breaslă. Credința în Dumnezeu este, de asemenea, de admirat la ambii protagonişti pentru că datorită Lui
sunt vii în ziua de astăzi pentru a oferi o carte tulburătoare
cititorilor pasionați de memorialistică, istorie și nu numai.
După părerea mea, cartea va rămâne memorabilă.
Este o parte a istoriei românilor, chiar dacă neplăcută, după
fapte. Important este să spunem numai ce știm sigur, nu
este nevoie să strecurăm, să hiperbolizăm. Faptele noastre
sunt oricum destule ca să facă o istorie. Față de alte cărți
pe aceeași temă, aceasta prezintă o înșiruire de fapte care
mi-au stârnit curiozitatea și fără metafore. Este o lecție de
is torie, dar și o lecție de viață, despre credință, ajutor şi
iubire. O istorie de care puțini știu.
,,Dar ce se întâmplă aici, îți venea să strigi, unde sunt
ura veche și ura nouă, unde sunt amintirile dureroase, aici a
curs sânge! Nu se vedea nimic. Există în filmul Oblomov o
secvență care face elogiul somnului - o casă care e stăpânită
de un somn definitiv, o casă care doarme din temelii. Am
suprapus cele două imagini și mi-am spus: „Nucșoara
doarme. Oare câți dintre oamenii satului visează urât?"

Colegiul Național „Nicu Gane”
Nr. LXXVI - LXVII / 2014

Raluca-Gabriela Costea,
Clasa a XII-a B

31

32

Recenzie - literatura străină

SFATURILE UNUI DIAVOL BĂTRÂN

CĂTRE UNUL MAI TÂNĂR
Clive Staples Lewis a fost un scriitor irlandez ce s-a afirmat prin impresionantele sale lucrări de critică şi romane de acţiune, prin scrierile despre literatura medievală şi mai ales având un
impact uriaş asupra micilor adepţi ai lecturii prin ciclul narativ
Cronicile din Narnia.
Printre operele sale excepţionale se numără şi cea intitulată
Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr, ce abordează tema
creştinătăţii într-o manieră diferită şi anume din punctul de vedere
al forţelor răului ce se sfătuiesc în privinţa distragerii fiinţei omeneşti de la o viaţă creştină şi îndreptarea acesteia către capcanele
păcatelor, ale răutăţii şi indiferenţei.
Astfel cartea este repartizată sub forma unor scrisori adresate lui Amărel, demon novice în ceea ce priveşte meseria sa, scrise
de către bătrânul diavol Sfredelin, ce îl iniţiază pe elevul său în
tainele ispitirii omului. Aceste lecţii au ca învăţătură principală
îndepărtarea insului de Biserică şi de tot ceea ce priveşte credinţa
şi ademenirea acestuia către o societate materialistă, alcătuită din
oameni atei, ignoranţi şi lipsiţi de sensibilitate, astfel îndeplinindu-se ordinele răului suprem.
Totodată individul nu trebuie lăsat să reflecteze la scopul
lui pe pământ, nu trebuie să apeleze la propria raţiune, ci doar să se
îndepărteze treptat de tot ceea ce este legat de Biserică: („Jargonul
şi nu raţionamentul este cel mai bun aliat al tău, dacă vrei să-l ţii
departe de Biserică”). Fiind atras de ceea ce vede şi nu de ceea ce
îi transmite raţionamentul, omul este uşor de influenţat în ceea ce
priveşte materialismul şi gândurile rele chiar şi atunci când se află
în lăcaşul sfânt. În această privinţă, Amărel este învăţat să-i distragă
atenţia creştinului atunci când se află la slujbele religioase şi să i-o
îndrepte către aspectul fizic şi material al celor din jur, judecarea
preotului, a Bisericii şi a tot ceea ce îl înconjoară.
O altă ispitire a diavolului este introducerea „mărului discordiei” în relaţiile cu familia şi prietenii, Amărel trebuind să creeze

de
Clive Staples Lewis

cât mai multe situaţii de conflict între
aceştia pornind de la ignoranţa fiecăruia
(„Nu-ţi dai seama cât de înrobiţi sunt
oamenii impulsurilor celor mai banale”).
Una dintre cele mai interesante sarcini ale demonilor este faptul
că ei trebuie să distragă omul de la cunoaşterea ştiinţei şi a logicii, pentru a-l
împiedica să raţioneze şi să reflecteze la
ideea că totul are un creator, trebuind să
se focalizeze pe cotidian pe ceea ce este
lesne de văzut, ceea ce reprezintă doar
prezentul şi nimic altceva. Trebuie să fie
îndreptat către ideea că rugăciunea este
un lucru neimportant, obişnuit, ce nu necesită supunere, voinţă şi
implicare afectivă, că binele trebuie să ocupe un rol secundar în
viaţa oamenilor, că nu este necesar pentru a duce o viaţă fericită şi
lipsită de problemele cotidiene.
Întreaga operă reprezintă o oportunitate deosebită de a reflecta la viaţa noastră şi la ceea ce se ascunde în spatele acesteia,
la problemele cu care ne confruntăm în ceea ce priveşte activitatea spirituală. Parcurgerea strategiilor, a dorinţelor, eşecurilor şi
realizărilor micului demon atrag cititorul înzestrându-l cu o impresionantă lecţie de viaţă, cu o dorinţă aprigă de necunoscut, conştientizarea faptului că este o marionetă uşor influenţabilă, ce îşi joacă
rolul într-un univers al ispitirii şi al influenţei răului, dar totodată
această carte îi oferă şi soluţiile la unele probleme religioase.
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Vietile
paralele
,
sau eterna actualitate eminescianã

Motto:

Şi când mă gândesc la viaţa-mi, îmi pare că ea cură
Încet repovestită de o străină gură,
Ca şi când n-ar fi viaţa-mi, ca şi când n-aş fi fost.
Cine-i acel ce-mi spune povestea pe de rost
De-mi ţin la el urechea – şi râd de câte-ascult
Ca de dureri străine?... Parc-am murit de mult.
(Mihai Eminescu)

Nisipul dintr-o clepsidră aduce în faţa cititorului,
într-un zbuciumat vârtej al timpului, întrebări, răspunsuri, voci care denigrează sau care salvează, ce fac parte
dintr-o poveste a unei vieţi mai puţin cunoscută a unui
om, a lui Mihai (nu a legendei Eminescu). Romanul
Vieţi paralele al Florinei Ilis trece de imaginea Poetului
naţional, a geniului, a legendei Eminesciene şi priveşte
în oglindă omul, sufletul, gândurile şi fiinţa lui Mihai
Eminescu aduse la cel mai înalt grad al purităţii.
Născută în anul 1968, Florina Ilis a reuşit în relativ scurt timp să evolueze şi să impresioneze publicul
iubitor de proză cu titluri precum: Haiku şi caligrame
(opera de debut), Coborârea de pe cruce, Chemarea lui
Matei, Cruciada copiilor, Cinci nori pe cerul de răsărit.
Membră a Uniunii scriitorilor din România, aceasta are
în palmares numeroase premii precum Premiul pentru proză al revistei România literară (2005) pentru romanul Cruciada Copiilor, Premiul Ion Creangă acordat
de Academia Română, Premiul Courrier International
pentru cea mai bună carte străină, cărţile fiind traduse în
franceză, ebraică, spaniolă, maghiară, italiană.
După cum se observă şi în lucrările anterioare,
autoarea doreşte ieşirea din cotidian, din banalitate, fuge

de lucrurile care au mai fost spuse, alegând drumuri mai
puţin bătătorite şi încearcă să descopere prin intermediul detaliilor alte feţe ale întâmplărilor, noi moduri de
abordare, îndreptându-şi atenţia nu asupra focului, ci a
umbrelor create de acesta.
Romanul Vieţi paralele a fost publicat în România
(anul 2012 ) la editura Cartea Românească (editura de
prestigiu ce are ca scop promovarea literaturii române
contemporane). Cartea vede lumina tiparului după şapte
ani de muncă în care Florina Ilis a „cules” informaţii
din jurnale, documente oficiale, mărturii ale celor apropiaţi lui Eminescu, dosarele Securităţii, toate îmbrăcate
de talentul scriitoarei, de unele intervenţii ficţionale ce
par a fi desprinse din realitate. Cele 688 de pagini sunt
împărţite în patru părţi, având în total 71 de capitole,
împachetate într-o copertă sugestivă. Aceasta înfăţişează
înmormântarea lui Eminescu conturată pictural de către
Constantin Jiquidi în tonuri de bej şi maro, oferind un
aspect de fotografie învechită de trecerea timpului, singurele accente de culoare fiind titlul si felinarul roşii.
În a doua parte, capitolul al nouălea (pagina 215),
într-un acces al nebuniei, Eminescu afirmă nişte lucruri
aparent fanteziste colegului de cameră din sanatoriul,
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Filipescu (informator), însă pline de adevăr: „ Omoară-mă! I se
adresează cu convingere Eminescu. Ai să vezi că n-am să mor.
M-au omorât şi alţii şi n-am murit. Fiindcă sunt etern. Omoarămă!”. Poetul aspiră către o eternitate spirituală, nu către una fizică,
socială, reuşind ca dintr-un simplu om să devină o legendă . Un
om care, pe lângă greutăţile zilnice, se confruntă şi cu destinul de
a fi geniu, veşnic într-o căutare, o nemulţumire şi o neînţelegere
din partea celor din jur ce nu îi înţeleg existenţa. Astfel se încearcă
expunerea a două vieţi paralele, formulă consacrată de Plutarh, dar
care își dezvăluie semnificațiile în contextul scrierii Florinei Ilis:
cea a omului Eminescu (un bolnav copleşit de greutăţile financiare
ale vieţii şi dezamăgit în dragoste care, totodată, este înzestrat cu o
inteligenţă şi un talent ieşite din comun) şi cea a Poetului naţional
Eminescu ( a legendei ce planează asupra tuturor, apăsând cuvinte
grele asupra celora pe care îi dispreţuieşte, cel căruia nu îi este frică
să vorbească şi de care mulţi se tem dorind retragerea sa de pe scena vieții publice, având în vedere timpul, societatea şi politica din
vremea respectivă). Astfel autoarea nu caută să prezinte renumele
şi imaginea unei embleme, a unui mit ce devine oarecum un clişeu
( „Luceafărul poeziei româneşti”) ci tocmai perfecta imperfecţiune
a sufletului uman , sentimentele şi gândurile unui om , întâmplări
ce pot apărea în viaţa oricui (chiar şi în viaţa unui geniu )ce nu au
fost expuse ci ferite de prejudecăţile şi privirile distrugătoare ale
lumii.
150 de ani de Eminescu sunt cuprinşi între aceste pagini
începând cu data de 28 iunie 1883 – momentul declanşării bolii şi
internarea acestuia, şi până în momentul morţii sale. Apar nume
precum Caragiale, Ion Creangă, Titu Maiorescu, Veronica Micle
ce de-a lungul vieţii l-au marcat pe scriitor. Informatori precum
Filipescu, Elisabeta, bătrânul cu joben îi urmăresc paşii (existând
în cadrul romanului note de subsol cu privire la declaraţii şi notele
scrise de aceştia), Securitatea găsindu-se într-o ipostază oarecum

comică, înconjurată de informaţii de peste tot ( trecut, prezent şi
viitor), iar colonelul Mărişeanu nu pare a fi capabil în a le folosi şi a
crea acea legătură între ele.
Florina Ilis nu lasă romanul să devină un documentar
apelând la libertatea de care dispune în calitate de autor, prezentând
anumite fapte mai mult sau mai puţin adevărate precum gândurile
şi senzaţiile lui Eminescu ( în timp ce era internat, în timp ce îi
scria Veronicăi, când era la înmormântarea mamei etc.), impresiile
Veronicăi, frământările acesteia, discuţii despre care nu vom putea
şti niciodată dacă au avut loc, precum şi conversaţia geniului cu una
dintre cele nouă muze, fiice ale lui Zeus : „ Oh, muză, spre îndepărtatul 1960 îmi poartă acum visarea. (....) Fii bună dar şi spune-mi
de anul pomenit! (....)Înţeleg, oh, muză, dar spune-mi, înainte ca
viaţa să fie atât de frumoasă, cum meşteşugit ai descris-o, n-ar trebui să fie şi ceva mai bună ?” , realizându-se, în acelaşi timp, salturi
uimitoare din trecut în viitor şi invers ce dau un anumit mister
operei precum şi o doză de senzaţional, Eminescu fiind încă un subiect de actualitate.
Un roman în care ficţiunea se îmbină cu realitatea, în care
imaginaţia şi abstractul fac loc concretului formând un tot unitar
ce surprinde prin inteligenţă, tact, eleganţă şi originalitate. Vieţile
paralele distruge şi depăşeşte legile naturale precum şi aşteptările
cititorului care va descoperi mult mai mult decât o biografie, va
descoperi o viaţă, un suflet, „ colorate” de măiestria Florinei Ilis
lăsând pentru o lungă perioadă de timp în memorie sunetul furtunii din clepsidră.
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Simona Gavriluță,
Clasa a X-a G

Recenzie de film

12 Years a Slave
12 ani de sclavie

REGIA:
Steve McQueen
SCENARIU: John Ridley (scenarist) și
		
Solomon Northup (autorul cărții „12 ani de sclavie”)
DISTRIBUȚIA: Benedict Cumberbatch,
			
Chiwetel Ejiofor,
			
Michael Fassbender
I will survive! I will not fall into despair! I will keep
myself hearty until freedom is opportune!
Am urmărit filmul lui Steve
McQueen, „12 Years a Slave” cu sufletul la gură și am rămas marcată de
această dramă extraordinară.
Twelve Years a Slave, cu
şapte nominalizări la Globurile de
Aur şi 13 la Critics Choice Award,
este adaptarea cinematografică
a romanului bibliografic al lui
Solomon Northup, apărut în secolul
al XIX-lea. Considerând că această
remarcabilă dramă a unui om poate
avea mult potențial, regizorul Steve
McQueen și producătorul John
Riley au luat hotărârea să facă un film
memorabil, care să readucă în primplan istoria zbuciumată a Americii.
Așadar, temele principale ale filmului

sunt evenimentele istorice ale acestei țări și soarta sclavilor în secolul al
XIX- lea.
Scenariul acestui film este
liniar și urmărește destinul lui
Solomon Northup, un om de culoare, care se trezește scos cu forța
din viața sa liniștită și aruncat
într-un coșmar lung, care îl forțează
să își uite familia, identitatea și personalitatea, un coșmar care îl va
schimba pentru totdeuna. Părinte
al unei familii fericite, Solomon,
interpretat de Chiwetel Ejiofor,
este un negru liber, un om educat,
care trăiește alături de familia sa în
Saratoga, în apropiere de New York.
Colegiul Național „Nicu Gane”
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Soarta lui se schimbă în momentul în
care acceptă o slujbă la un circ ambulant,
oferită de doi barbați, care îl vor răpi și îl
vor vinde ca sclav. Astfel, Solomon ajunge
în New Orleans, unde oamenii de culoare
sunt simple obiecte, aflate la dispoziția
stăpânilor lor. Aici este cumpărat de un
pastor, interpretat de Benedict Cumberbatch, care va fi silit apoi să îl vândă unui
om care deținea o plantație de bumbac,
obligându-l, astfel, să înfrunte cruzimea
de nedescris a noului proprietar, interpretat de Michael Fassbender. Solomon
va încerca nu doar să supraviețiuască, ci
și să își păstreze demnitatea, jurând că
nu va dispera niciodată : „I will survive!
I will not fall into despair! I will keep myself hearty until freedom is opportune!”.
Întâlnirea accidentală cu un aboliționist
canadian, interpretat de Brad Pitt, îi va
schimba viața pentru totdeauna. Acesta, auzind povestea incredibilă spusă de
Solomon, decide să pună capăt suferinței
sale și a tuturor sclavilor de pe plantație.
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Distribuția este una de excepție cu nume precum Michael
Fassbender,
Chiwetel
Ejiofor,
Benedict Cumberbatch, Brad Pitt,
Paul Giamatii, Sarah Paulson, regia îi
aparține lui Steve McQueen, iar coloana
sonoră este semnată de Hans Zimmer.
Comparat de critici cu „Lista lui
Schindler”, filmul „Twelve Years a Slave”
este povestea adevărată a unui bărbat
și a luptei sale pentru supraviețuire și
libertate care te face să simți cu adevărat
istoria, fiind interpretat superb, dar fiind, totodată, șocant prin brutalitate.
Un film excepțional, despre o viață furată, care va lăsa urme adânci în sufletele cineaștilor. Nu trebuie să îl ratați!
Ioana Palade,
Clasa a XII-a F
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Literatura pentru toti
,
ACEASTĂ CATEGORIE CONȚINE:

Elev sau dependent?
Firidă în orizont
Cum să nu...
Inerția neînțelegerii
Întunericul din lumină
Nepăsare
Nostalgie de teatru
Portative
Paradoxal de intangibili
Printre tei
Statuile din noi
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Elev sau dependent?
Cu toţii ştim că problema elevilor din zilele noastre este calculatorul.A început şcoala,au început şi problemele! Mulţi dintre ei
consideră că Internetul va fi viitorul lor,sperând ca ,,mami’’ şi ,,tati’’ să îi hrăneascăşi să le plătească abonamentul. Elevul de azi nu mai
citeşte atâtea carţi,preferă să caute pe Internet detalii despre informaţiile care îi trebuie.Probabil, în viitor, cărţile vor dispărea.Poate şi
scrisul „de mână”. Noua generaţie de elevi nu este preocupată de şcoală. Astfel, şcoala devine o închisoare de elevi, în care majoritatea stau
ca ,,mămăligile’’ în bănci, restul fiind ,,specimene pe cale de dispariţie’’ ce îşi învaţă sau îşi fac temele. Ei mai sunt numiţi şi tocilari. Însă
ne axăm pe ,,mămăliguţele’’noastre. În mentalul lor, profesorul de matematică vorbeşte chineza, cel de fizică japoneza, iar cel de română
rusa. Astfel, când termină şcoala, o mare parte din elevi constată că în cei opt ani de studii ei au reuşit să înveţe drumul de acasă la şcoala şi invers. Ce se va întâmpla cu ,,Gaudeamus Igitur’’?Se va transforma în noul imn al elevilor:,,Hai să dăm mână cu mână,/Cei cu patru
la română,/Şi cu doi la geografie,/Dă-o’ncolo de chimie./Hai să copiem vecine,/Vino-ncoace lânga mine,/Dă fiţuica la un loc,/Amândoi
s-avem noroc./Amândoi urâm franceza,/Amândoi urâm engleza,/Mate chiar că ne frământă,/Şi diriga nu ne-ncântă./Unde-i unul nu-i
putere,/La suflat şi copiere,/Unde-s doi puterea creşte,/Ş-apoi nota se măreşte.’’?Problema elevilor din zilele noastre devine tot mai tragică,
fiind foarte serioasă.
Însă întrebarea ,,întrebătoare’’ este:Generaţiile viitoare vor fi ,,mămăliguţe’’ sau ,,specimene rare’’?
Brana-Maria Nistor, Clasa a IX-a D

Firidă în orizont

Propun să încercăm un exercițiu de imaginație: să redescoperim toate lucrurile care ne fac fericiți, care ne luminează imperceptibil privirile, care ne îndeamnă să gândim pozitiv. Să stingem becul monotoniei și al amorțirii în doctrinele proprii și să aprindem lumina
trăirii efective. Propun să ne lăsăm aripile gândirii într-un anotimp care se tot întoarce...
Hai să ne urcăm pe acoperișurile blocurilor. Să privim de acolo sclipirile orașului. Să analizăm structura diformă a stelelor și să pătrundem dincolo de constelații. Să închidem ochii. Să-i închidem treptat ca pe o cortină ce se trage la teatru după un spectacol reușit. Să ne
vegheze doar cuvintele șoptite la ureche. Să ne învelim în textura pielii bronzate la mare, la răsărit. Să dansăm acolo, deasupra tuturor,
pe muzica din amiezile vechilor începuturi.Să nu ne imaginăm nimic, să nu ne facem planuri.Să se joace vântul prin părul nostru. Să
strigăm cât putem că iubim. Să simțim că suntem liberi. Să întindem brațele paralel cu tot ce ne înconjoară. Să ne imaginăm că suntem
păsări ce duc în zbor flori cu rădăcini de litere.
Să ne deschidem fermoarele ochilor și să ne închipuim că suntem doar noi. Să vedem o stea căzătoare. Să credem că o vom putea pune
din nou în spațiul cosmic, așa cum ne puneam dorințe când eram copii, uitându-ne la rănile galbene ale cerului.Să ne privim în ploile
din suflet fără să ne vedem conturul umbrei din noi. Să căutăm ceea ce am pierdut de mult, printre furtunile de cenușă ale timpului. Să
capturăm minutele și să le ținem pentru noi. Să le punem în buzunar și să le scoatem pe fiecare ca și cum am aprinde un chibrit ce durează veșnic. Să ne privim așa cum suntem, tineri.
Manuela Moroșanu, Clasa a XI-a H
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Cum sa nu...

Stând și gândindu-mă la ce aș putea scrie pentru Revista Noastră, o revistă unde multe persoane au depus multă muncă, îmi dau
seama că e greu să găsești ceva care să fie și literar, și amuzant și, poate, puțin adevărat. Prima oară mi-a trecut prin cap că aș putea scrie
ceva fantastic, utopic însă m-am cam plictisit să mă mai gândesc la lucruri fantastice, irealizabile. Așa că în seara asta voi scrie despre cum
să nu scrii un articol.
Pentru a putea să nu scrii un articol ai nevoie de două instrumente: PLICTISEALA și SOMNUL. După 2 săptămâni de muncă eroică depusă pentru editarea grafică a revistei colegiului nostru, ajungi ca în ultimul moment, chiar înainte de a scrie cuprinsul revistei, să fii
plictisit de toate, inclusiv de scris. Probabil vă veți întreba „atunci de ce mai scriu acest articol?”. Îl scriu pentru că vreau să înțelegeți că o
revistă nu se realizează așa de ușor. Cu câteva zile în urmă cineva mi-a spus ca o revistă poate fi terminată în două ore. Bineînțeles, pentru
el două ore însemnau 756 de minute. Chiar și așa tot nu poți reuși să o termini.
Pentru a realiza o revistă trebuie, în primul rând, să te dedici acesteia. Trebuie să știi de la început cum vrei să arate, ce format să-i
dai și nu în ultimul rând să ai răbdarea necesară să așezi în pagină toate articolele pe care ai tăi colegi ți le-au trimis. Dar asta nu e totul...
trebuie să ai și destulă imaginație pentru că o revistă ca a Noastră nu înseamnă doar scris, doar informație, doar cultură. Revista la care
eu am lucrat înseamnă creație, înseamnă să ai capacitatea necesară să alegi pozele potrivite, să cauți fundaluri care să se asorteze cromatic
între ele, pentru ca mai apoi să mai știi ce înseamnă și toate butoanele din programul de lucru. E adevărat, aici nu mă plâng sau mă laud,
doar spun că cei care editează un anumit lucru (o revistă, un film, o carte) trebuie să aibă o gândire inovatoare, libertină. Nu trebuie să
li se impună reguli de editare grafică. Ei sunt cei care creează. Nu ei sunt responsabili pentru articolele celorlalți, ei doar le aranjează în
pagină și dacă sunt sau nu corectate e problema redactorilor.
De cele mai multe ori, editorii sunt lăsați pe final, ca și cum ei n-ar fi importanți. Aici nu vorbesc doar de faptul că pe pagina
colectivului de redacție noi suntem trecuți la sfârșit (deși noi am editat și scris inclusiv acea pagină) vorbesc în general despre cum editorii, cameramanii sau sunetiștii sunt scriși pe o bandă în josul paginii care rulează cu o viteză care nu permite citirea. Dar asta nu e nicio
problemă, editorii nu vor laude ei știu ce au făcut, ei știu că sunt creatorii adevărați ai materiaului la care au lucrat. E adevărat că, de cele
mai multe ori, editorii urmează un scenariu sau indicațiile regizorului, însă câteodată ei realizează totul după imaginația lor, e adevărat că
poate le mai scapă câte o eroare fapt pentru care există un coordonator care observă aceste lucruri și le aduce la cunoștință pentru ca mai
apoi să fie modificate tot de editori.
În general, ar trebui să fie doi editori pentru orice, astfel ei pot colabora, pot vorbi până seara târziu la telefon pentru a crea conceptul de bază a materialului la care urmează să lucreze, asta în cazul în care nu trebuie să urmeze niște indicații și au posibilitatea să-și
folosească imaginația la capacitate maximă. Adevărații editori sunt părinții spirituali pentru materialele la care lucrează, ei analizează,
vizualizează dupa care editează, creează și reîmprospătează.
După 3 ani de muncă la Revista Noastră, în sfârșit pot spune că, anul acesta, conceptul nostru este unul modern, tineresc, libertin
deși toate acestea nu ni se datorează numai noua, editorilor; noi suntem cei care l-am creat și apoi l-am editat. Întreg colectivul a muncit
mai mult sau mai puțin, iar noi toți am avut un coordonator care ne-a unit și a fost cinstit. În concluzie, editorii buni sunt cei nerecunoscuți
și, cu toate acestea, ei sunt crème de la crème în crearea unui material.
Șerban Damian,
Clasa a-XII-a G
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Inerţia neînţelegerii
Nu ştiu despre ce aş mai putea scrie. Nu este adevărat că toate subiectele au fost epuizate? De ce aş mai dori să reiau nişte teme profund umane care, evident, sunt extrem de importante, dar care au ajuns să plictisească, pe o scară de la 1 la 10, ajungându-se la 100, receptorii? Aş fi deosebit de comună în cuvinte dacă aş relua tot ceea ce alţii au clădit cu atâta sârguinţă.
În tot acest context, se pare că nu prea îmi mai găsesc locul. Cum aş putea? Sunt o neînţeleasă prin absolut tot ceea ce mă reprezintă: vestimentaţie, atitudine, felul de a păşi pe stradă, maniera de a vorbi, chiar şi modul în care ţin stiloul în mână. Oare cum aş putea să
mă multiplic, dar nu într-o multiplicare perfectă, ci mai degrabă imprecisă spre a putea realiza coeziunea impresionantă cu lumea externă?
Sau poate că ar fi suficient să mă comprim, să mă transform într-un atom de praf sau poate de aer ce va fi purtat la infinit dintr-un mediu
într-altul.
Mai presus de orice sunt o insensibilă. Ce caut eu printre suflete sensibile ce doresc manifestarea binelui prin orice mijloace când
eu încerc să caut perfecţiunea, ajungând să comit crima odioasă a orgoliului? Nici nu e nevoie să adaug faptul că mintea mea se transformă
într-o ciclicitate în care, mai nou, ca partener de călătorie mintea a recurs la suflet. Sunt o fiinţă pierdută ce se află pe malul incertitudinii,
respirând cu greu aerul rece, tomnatic ce-mi învăluie trupul.
Dar dacă nu sunt compatibilă lumii exterioare? M-am gândit vreodată la asta? Cred că nu, cel puţin nu până în acest moment. Cum
aş putea însă folosi termenul de „compatibilitate” atâta timp cât nu mă regăsesc nici în cel mai mic suflu de aer pe care îl inspir? Recurg des
la sacrifiuciul sau, mai bine spus, la ascunderea nevoii de reidealizare a concepţiilor pur estetice pe care le contopesc în abisul subconştientului doar pentru a nu-i îngreuna existenţa.
Observ cât de egoistă am devenit. Într-un dezastru al operelor inexacte de contemplaţii din care sunt creată, am recurs la stingerea
sufletului spre a face loc raţiunii să se conserve. Despre ce vorbesc? Tocmai ce spuneam că atât raţiunea, cât şi simţirea sunt departe de
adevărata faţă a lumii de zi cu zi şi tocmai de aceea cred că sunt, mai presus de toate, în dezacord cu mine.
Caut imposibilul în regulile obişnuinţei, ceea ce nu-mi este permis având în vedere că ating inefabilul anxietăţii. Posibil că am ajuns
la dilatarea sufletească şi comprimarea raţională.
Mă transform într-o unealtă a propriilor sentimente, ceea ce mă face să devin imaterială. Dar oare nu este scopul vieţii? Obţinerea
imaterialului şi a contemplării eterne prin trudă neîntreruptă? Acum realizez că am scris atât de mult, dar atât de puţin. Ce subiect am
dezbătut? Ce crud! Din atâtea viziuni pur simpliste şi marcante ale vieţii am decis să discut tot despre mine. Egoismul înconjoară zidurile
arzând de nerăbdarea redescoperirii sufletului şi, totuşi, mă simt eliberată ca dintr-un acvariu prea strâmt... Existenţa-mi e marcată doar de
inerţii ale neînţelegerii...
Larisa-Andreea Pălie,
Clasa a XI-a G
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ÎNTUNERICUL DIN LUMINĂ
•

fragment de roman

Bună, eu sunt Alice Hamingway şi am 14
ani, iar aceasta e viaţa mea…

Prolog
Binele şi răul sunt termeni relativi în
universul meu. Având în vedere că nu mai am
control asupra propriei persoane, iar egoul meu
malefic încearcă să învingă, sunt pe marginea
prăpastiei, cum s-ar spune. Bine este rău şi rău
este bine. Nu mai pot conştientiza ce se întâmplă în jurul meu. Sunt mai mereu înconjurată
de întuneric şi încerc mereu să ajung la lumina de de-asupra mea. Însă Ea nu mă lasă. Mă
vrea captivă, pentru a lua controlul total asupra
minţii mele, dar are de luptat cu sufletul meu. O
luptă continuă, care s-a dovedit a fi nesfârşită.
Confruntări mici, care s-au transformat într-un
război.

1

•

ÎNCEPUTURILE
Colegii mei mă cataloghează ca fiind ciudată, ca o boală contagioasă, dar în realitate nici nu
mă cunosc. Ceea ce cunosc ei defapt este carapacea
mea pe care o numesc corp şi masca pe care o port
în fiecare zi, ei spun că sunt dusă şi bleagă şi în multe
alte feluri, pentru că nu sunt genul de persoană care
să socializeze – şi pentru că nu mă cunosc, nu ştiu
la ce să se aştepte, şi astfel înceacă să mă intimideze,
dar nu reușesc fiincă îi sperii; nu mă las aşa uşor, deşi
par timidă şi rece, tocmai răceala aceasta mă ajuta să
privesc fără prejudecăţi şi să pot vedea adevarul în
orice.
Viaţa nu e corectă, în zilele noastre cei ingraţi
şi plini de sine sunt acei care se cred mai “mari”, iar cei
buni si drepţi ajung să nu aibă unde locui.
În fiecare zi din viaţa mea se întâmplă mereu acelaşi
lucru, nimic care să te uimească sau ca alţii să îţi recunoască existenţa. asemenea, atunci de ce o fac? Ca să
ne chinuie şi pe noi?
Ajung la şcoală şi mă duc direct în banca mea – în
ultima de la mijloc. Deşi nu sunt chiar aşa de înaltă, fiind doar în clasa a 8-a şi am 1.69 m, dirigintă m-a pus
în ultima bancă pentru că nimeni nu vroia să stea
2
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cu mine. M-am certat cu cea mai bună prietenă a mea, dacă se putea numi aşa, deoarece nu prea am iesit din casă toata vara, învăţând la
română şi matematică pentru examen. Eu muncisem toată vara la temele pe vacanţă şi dintr-o dată, pe la începutul lui septembrie, vine
ea şi îmi cere temele. Cum sa nu mă cert cu ea, cand nu a facut nimic şi s-a distrat, cât timp eu am stat şi am scris ca o proastă, să pot să
trec de examene şi vine numai şi îmi cere munca, numai ca să o “salvez”. Îmi pare rău, dar aşa ceva nu pot să accept.
Îmi agăţ haina de pe mine în cuier şi îmi scot cărţile pentru oră. Mă uit la alţii cum vorbesc şi râd la glume prosteşti, iar eu când mă uit
lângă mine văd doar un alt căţeluş care umblă după sclifositele de “puicuţe”.
Azi fiind zi de joi am până la ora unu, deoarece în restul săptămânii am ore până la două. Prima oră fiind biologia am dat test, care ne-a
fost pregătit cu două săptămâni în urmă . Noroc că am învăţat de alfel chiar-că mă uitam “ca mâţa în calendar “, deşi a fost uşor. Colega
mea nu ştia nimic şi a trebuit să o ajut cu desenul inimii, pe care l-am făcut pe ciornă pentru a rezolva un exerciţiu greu. După am avut
română, la care ştiam deja lecţia aşa că am stat şi m-am uitat pe pereţi. Următorea ora fiind franceza…nu mă atrăgea cu nimic.
Ora de fizică, bineînţeles a fost plictisitoare, deoarece a ascultat un coleg care avea nevoie de notă.
Ultima ora mate.
Vă place matematica? Poate vouă, dar mie nu.
Şi aşa se duc pe râpă zilele şi săptămânile din viaţă mea. Deşi nu este întotdeauna aşa, mai am şi zile norocoase când mă abordează cineva cu o întrebare sau care, la rândul său, nu are ce face.
În prezent mai am o singură săptămâna până la careu, apoi…LIBERTATE timp de mai puţin de trei luni.
Ei bine, este cineva în clasă care mă respectă şi eu la rândul meu o respect. De fapt, suntem un grup de patru persoane cu care mă înţeleg
şi împărtăşim aceleaşi idei, dacă aş putea spune aşa, asupra vieţii. Eu, Iasmina Pond - noi îi spunem Mina - Melanie Hill şi singurul băiat
din grup Eddy Mark. Ei stau în băncile din faţă pe rândul de la geam aşa că nu putem discuta sau împărtăşi părerile în timpul orelor care
necesită asemenea conversaţii, dar în timpul pauzelor normal că nu stau numai în banca mea şi ascult muzică rock.
S-au terminat orele şi colegii sar afară repede cu ghiozdanele şi sacourile în mână, fiecare cu prietenii săi. Îmi iau grămada de kilograme
în spate şi mă îndrept spre Melanie.
-Hei! Mergi astăzi cu mine? M-am cam săturat să merg singură.
Da, deşi am cu cine merge, prefer să stau singură.
-Desigur, chiar vroiam să îţi propun acelaşi lucru. Eddy, Mina, mergeţi cu noi?
-Mai întrebi? Sări ea şi ne apucă de după gât sufocându-ne.
-Agh! am scos eu un geamăt. Mă… sufoci …Mina!
-Ha, ha, ha...scuze, chițăi ea.
-Bine fetelor, terminaţi cu chestia asta aşa numită îmbrăţişare şi hai acasă, clasa este goală şi numai noi am rămas.
-Ştii, întotdeauna m-am întrebat de ce stai numai cu noi, care suntem numai fete, am zis eu.
-Nu ştiu….spuse îndoielnic.
Am râs toate în cor, iar el a scos o grimasă amuzantă. Ne–am îndreptat spre ieşire voioşi şi cu zâmbetul pe buze. Mina vorbea cu Eddy
despre nişte desene, dar apoi când am vrut să întreb despre ce este vorba am văzut cum se uită unul la celălat şi mi-am dat seama după
cum se priveau, că se plac reciproc şi nu i-am mai deranjat.
-Auzi, Melanie, să vezi ce am observat la ăştia doi, am şoptit eu.
-Ce? M-ai făcut curioasă.
-Se plac. Uită-te numai la ce conversaţie înfăcărată au. Parcă sunt un cuplu care îşi discută problemele. Le-ar sta bine împreună.
Şi chiar se potriveau, Mina este scundă, cam 1,56 m, slabă dar cu forme frumoase. Are părul lung, de culoare castanie, dar mai închis.
Îl are ondulat, dar nu ca al meu, care are multe şuviţe în spirale, ci mai de grabă pieptănat neîngrijit şi care sincer arată ca o tufă . Părul
acesta încadrează o faţă în formă de inima mică, dar cu bărbia ascuţită şi cu câteva coşuri. Are ochii căprui, mari, cu gene lungi .
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Eddy pe de-altă parte arată….mai băiețos. Înalt şi drept, are o faţă copilăroasă, o mandibulă lată, dar oarecum atrăgătoare. Fruntea lată şi sprâncenele groase scot ochii negri în evidenţă. Părul este tuns scurt, dar ciufulit, care dă un aer de model, culoarea este de un
negru profound, ca smoala. Se completează unul pe celălalt, de aceea se potrivesc.
După o pauză de douăzeci de secunde Melanie se gândi să răspundă.
- Asta îmi da de idei….
Eram deja la intersecţia unde trebuia să ne despărţim. Mina cu Eddy, iar Melanie cu mine.
O cunosc pe Melanie de-o viaţă. Înaltă 1.65, plinuţă, dar nu în sensul de grasă, o faţa ovală cu pistrui pe nas şi obraji, ochii verzi şi părul
drept lung până mai jos de umeri, blond cu nuanțe roșcate. Am stat în acelaşi bloc pe strada Pictorilor nr. 23, eu la apartamentul 17, ea
la 20, aşa că eram de nedespărţit de când ne-am cunoscut de la 6 ani. Până atunci nu am avut curajul să o abordez, eu şi cu familia mea
fiind plecaţi mai tot timpul din ţară.
Ne-am salutat şi am înaintat pe faleza plină cu oameni care se grăbeau în treburile lor.
- Ce avem mâine în orar? Azi e joi, încă o zi şi weekend şi tot odată şi vacanţă!
-Da mâine e vineri….ce bine mă săturasem de toată plictiseală asta… stai să mă gândesc, păi mâine este careul şi am terminat şcoala.
-Yey!! Exlamă Melanie de mă băgă în sperieţi.
-Mai uşor, suntem pe stradă…şi se holbează adolescenţii fiţoşi la noi.
-Ha, ha, ha, râse Mina cu pofta, bună asta, dar ce să aibă cu noi câţiva ,,brazi’’, când ştiu şi ei că au fost şi ei ca şi noi?
- Se cred superiori nouă, aşa cred. Nu cred ca ar avea niciun elev de gimnaziu curaj să-i întrebe. Nici să nu-ţi treacă prin gând, am
spus când am văzut ce vroia să facă.
-De ce? Doar pentru că sunt mai mari asta nu înseamnă că sunt mai buni ca noi. Mai avem o săptămână şi terminăm clasa a opta.
Dăm examenele pentru liceu şi suntem boboci.
-Într-adevăr… nu am realizat cât de aprope suntem de liceu, până să-mi spună ea. Au trecut anii aşa de repede, încât copilăria noastră
trecuse aproape neobservată.
-Aloo! îmi flutură ea mâna prin faţa mea, trezirea, ce ai păţit?
-Nimic…mă gândeam doar…
Nu ne-am mai vorbit până acasă, eram prea îngrijorată de viitor, pentru a mai spune ceva.
Ca deobicei fratele meu enervant a sărit şi m-a îmbrăţişat cu toată puterea lui …. Dar care mi s-a părut mai mult una plină de dragoste,
nu una în care să rămâi fără aer.
-Ce ai făcut astăzi ? l-am întrebat.
- Am luat un foarte bine!
- Mă bucur pentru tine. Ai mâncat? Dacă da, du-te şi fă-ţi temele, ca să nu se supere mama pe tine.
- Bine! a exlamat cu toată inocenţa sa.
Mă întreb cât timp va mai fi aşa … Este abia în clasa a 3-a şi deja ştie mai multe decât mine când eram de vârstă sa. Măcar ştiu că eu nu
pot fi înlocuită, dar văd deja clar că încearcă să mă copie, chiar dacă nu îi iese tot timpul, ceea ce mă şi bucur, pentru că nu vreau să fie
dublura mea în variantă masculină, vreau să îşi formeze o personalitate proprie.
Am mâncat, m-am schimbat de hainele de şcoală în pijamale şi m-am aruncat direct în pat, fiind prea obosită pentru lecţii.
Se pare că în timpul somnului, ca orice om am vise, dar nu unul pe care să îl uiţi imediat ce te trezeşti, ci unul care să te facă să tremuri
de frică. În general nu mă tem de nimic, dar am descoperit de curând că îmi este frică de singurătate. Nu mă întrebaţi de ce, pentru că
nu ştiu cum voi răspunde. Am visat că stau într-o încăpere, nu încăpere, nu este cuvântul potrivit, o sală imensă – dacă aţi fost vreo-dată
într-un
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aeroport , presupun că vă puteţi imagina cât este de mare – cu oameni care nu mai încap unul de altul, toţi fără faţă. De-a lungul sălii, pe
o parte şi de alta se aflau scaune lipite unele de altele, în care stăteau oamenii – nu o să va vină să credeţi – plini de răni, femeile erau
dezbrăcate şi mutilate, bărbaţii care mai de care arătau mai groaznic şi plin de copii ce plângeau. Şi eu eram într-un scaun şi m-am uitat
la mine şi am observat că sunt în regulă, dar când am început să mă analizez de-aproape, am văzut. Am început să plâng.
Mâinile îmi erau roşii şi mă usturau. Mi-am dus mâna la cap şi am simţit o durere surdă, care se răspândea în întregul corp. Hainele pe
partea dreapta erau sfâşiate şi murdare.
Mi-am ridicat privirea, ca să nu încep să strig de disperare. Unde eram? De ce eram acolo ? Ce făcuse-şi?
Nimic, nu ai făcut nimic. Altcineva ţi-a făcut asta. Cum adică ? Nu trebuie să ştii încă.
Cum adică “ nu încă”?
Şi m-am trezit . Tremuram.
De frig? Nu.
De frică? Da
Eram în stare de şoc. Niciodată nu mi se întâmplase să am un vis, după care să rămân cu sechele. Vedeam negru în faţă ochilor – e ca
atunci când te uiţi prea mult într-un punct , iar după ce îţi iei privirea începi să ameţeşti şi să nu mai vezi bine.
Mâinile îmi tremurau încă, dar nu numai ele, ci întreg corpul.
Mi-am pus instinctiv capul între picioarele stânse la piept. Stăteam ghemuită cu ochii larg deschişi, dar nu îi puteam închide şi începeau
să mă usture.
Am început să mă liniştesc, inima nu îmi mai bătea nebuneşte…am reuşit să închid ochii, iar corpul nu îmi mai tremura. Nu a fost un
vis obişnuit, deobicei sunt mai liniştite şi le uit după un timp. Am avut unul sau două aşa, dar nu la fel de violent. Ce o fi însemnând?
Cum adică “ nu încă”.
Mai am puţin şi înnebunesc.
Bianca Pavel,
Clasa a IX-a F

er
Întun

mină
u
l
n
i
icul d

44
Colegiul Național „Nicu Gane”
Nr. LXXVI - LXVII / 2014

Literatura pentru toți

Nepăsare

➢

➢

Ziua era pe sfârşite, iar programul meu era aproape gata. Am intrat în vestiar şi mi-am luat haina, păşind grăbită
spre ieșirea din librărie. Am căutat apoi restaurantul la care mă aştepta Denisa, prietena mea cea mai bună, încă din
copilărie, şi am intrat grăbită.
-Mă bucur că ai reuşit să ajungi, a spus ea. Am nevoie de tine.
-De când nu ne-am mai văzut, Denisa!, am exclamat eu. Spune-mi cu ce te pot ajuta!
-Uite cum stau lucrurile. Am o problemă la birou. Trebuie să scriu ceva nou şi interesant până săptămâna viitoare,
altfel îşi vor găsi altă jurnalistă. Problema e că nu prea am idei şi am atâtea pe cap în acest moment, ştii, nunta, mama e
în spital de câteva zile şi trebuie să mă ocup de renovarea apartamentului. Mă gândeam că poţi să mă ajuţi puţin, să-mi
dai o idee, ceva, te rog.
-Desigur.Te voi ajuta, am răspuns eu sorbind din ceaiul cu aromă de portocale. Am să-ţi povestesc o întâmplare care
m-a impresionat profund, care s-a petrecut chiar zilele trecute. A intrat în librărie o fetiţă de vreo 8 anişori, cu un păr
bălai, foarte des, care se uita confuză la rafturile împovărate de cărţi, căutând parcă ceva, însă ceva ce nu se ascundea
pe rafturile librăriei mele. Era o fetiţă mică, extrem de firavă, de o paloare neobişniută, ai cărei ochişori erau ca nişte
oceane adânci şi întunecate de cine ştie ce probleme, căci ascundeau o tristeţe profundă, nejustificată la o vârstă atât
de fragedă. Văzând-o atât de speriată şi de mâhnită, am mers la ea prinzându-i mânuţa firavă, şi am întrebat-o cum o
cheamă, ce face aici şi cu cine a venit. Mi-a răspuns cu o voce sugrumată că numele ei este Maria, că este singură şi că a
venit aici deoarece îi plac foarte mult cărţile şi iubeşte lectura.
-Dar cum de ai venit singurică, draga mea? Te lasă părinţii tăi să umbli singură pe drumuri?
-Eu nu am părinţi, mi-a răspuns mititica îndurerată. Sunt singură şi aşa am fost mereu. Nu mi-am cunoscut părinţii,
am fost crescută într-un orfelinat.
-Oh...Înţeleg. Dar te-aş putea ajuta cu ceva? Cauţi vreo carte?
M-a rugat atunci cu lacrimi în ochi să îi citesc ceva, orice, căci ar vrea tare mult să-i citească cineva ceva frumos, o
poveste cu prinţese sau cu cavaleri. Am aşezat-o atunci într-un fotoliu, uimindu-mă cât de slabă poate fi copila, apoi
i-am adus nişte prăjituri şi m-am apucat de citit. Astfel am pătruns împreună în universul basmelor, în Neverland, în
Camelot sau pe Insula Misterioasă, am vizitat Castelul Peleş, Poarta Sărutului, castelul Cenuşăresei, căsuţa celor şapte
pitici sau am fost în vizită la mari regi şi împăraţi, precum Regele Arthur sau împăratul Roş, am fost invitaţi de Regele
Ferdinand la Castelul Peleş, am zburat alături de Peter Pan şi de Wendy şi am înotat cu Mica Sirenă. I-am arătat apoi
câteva albume foto cu picturi celebre şi locuri cunoscute din lume. Am ajuns astfel la muzeul Luvru din Paris, unde am
admirat „Noaptea înstelată” a lui Van Gogh, am pătruns în universul magic de la Stonehenge, am rămas fără cuvinte în
faţa piramidelor de la Gizeh sau am descoperit minunile vieţii subacvatice.
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Se făcuse acum destul de târziu, iar Maria a simţit că ar fi timpul să plece.
-Mulţumesc!, mi-a şoptit micuţa sărutându-mă pe obraz.
Şi-a ridicat trupuşorul firav şi s-a îndreptat spre ieşire.
-Poate mai vii mâine, i-am spus.
-Pentru mine nu ştiu dacă va mai fi mâine, mi-a răspuns fetiţa cu lacrimi în ochi. Am venit aici pentru că am vrut să
mă despart de această lume prin cel mai frumos lucru produs de ea: cărţile. Vreau să-mi amintesc ceea ce mi-ai citit
azi în ultimele clipe, să trec dincolo cu ele în inimă. Am cancer, iar doctorii nu mi-au mai dat mult timp, însă aş vrea să
simt că trăiesc cu adevărat momentele pe care le mai am, a mai spus ea.
Am rămas împietrită şi cu inima zdrobită de această nedreptate a vieţii. Am privit-o apoi ieşind şi aruncându-mi un ultim zâmbet, înainte de a se pierde în întunericul nopţii.Rămasă singură, m-am prăbuşit sub greutatea lacrimilor vărsate
pentru acest suflet nevinovat, iar seara m-am rugat lui Dumnezeu să aibă milă, să nu-i răpească lumina...De ce a ales El
să ia o fiinţă atât de frumoasă şi pură ca Maria?
-Şi ce s-a întâmplat cu ea?, a întrebat Denisa ce ochii înlăcrimaţi.
-Am aflat că s-a stins în dimineaţa următoare şi că o familie de la spital s-a ocupat de funerarii, am răspuns cu glasul
pierit.
De ce suntem atât de nepăsători la aceste cazuri? Poate că biata fetiţă ar fi avut o şansă la viaţă dacă societatea ar arăta
că îi pasă de aceşti oameni suferinzi, uitaţi într-un registru la spital, care nu mai au familie şi care au uitat ce înseamnă
fericirea. Să arătăm că ne pasă, să arătăm că suntem umani!
Ștefana Palade,
Clasa a XII a F
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Nostalgie de teatru

Trec alene printre rânduri și ascult ecoul pașilor mei ce
au străbătut acest drum de nenumărate ori. Pășesc timid pe scena teatrului și reflectorul se aprinde deasupra mea. O viață întreagă mi-am petrecut-o printre zidurile dragului meu teatru.
O viață în care am râs, am plâns și am trăit laolaltă cu publicul
pentru marea mea pasiune... actoria. Totul mi se derulează ca
un film vechi păstrat cu foarte mare grijă în încăperile minții.
Privesc scaunele din primul rând, uzate de oamenii iubitori de cultură și frumos. Peticite pe alocuri, acestea lasă de dorit față de cele de odinioară, pe care cu multă mândrie se așezau
părinții mei. În timpul spectacolelor le zăream ochii înlăcrimați
care mă priveau ca pe ceva de neatins, mândri de odorul lor.
Acest tablou îmi este la fel de proaspăt în minte, de parcă s-ar fi
întâmplat ieri. Părul grizonat al tatălui meu acoperea o frunte
lată și limpede ce se rotunjea la bază în doi ochi în colțul cărora
strălucea câte o lacrimă cu greu stăpânită. Alături de el, o ființă
se sprijinea cu eleganță de spătarul scaunului. Mama, al cărei păr
buclat îi curgea peste umeri, mă privea cu emoție, urmărindu-mi
fiecare mișcare. Simțeam tot sprijinul pe care mi-l ofereau prin
aparițiile la fiecare spectacol al meu. Dar acum nu mai sunt…
Întind mâna ușor spre fața mea și-mi mângâi obrazul.
Nici el nu mai e la fel ca acum 30 de ani. Unde e pielea catifelată
pe care am primit atâtea săruturi actoricești? Unde e tinerețea
obrazului de care orice actor e mândru? S-a dus… Nu trăim
veșnic. Facem ce iubim, încercăm să trăim clipa, dar degeaba.
Poate că sunt consecințele chemării mele ca actor? Să trăiesc
atâtea vieți într-una m-a consumat. M-am ofilit prea repede sub
povara atât de dulce de a fi actor, dăruită unui muritor… Să las
cortina să închidă definitiv spectacolul vieții mele? Nu vreau!
Încă nu mă simt în stare. Iubesc teatrul! Aici am simțit ce e viața.
Am învățat să sper și am trăit altfel decât ceilalți. Am fost un
demiurg ce s-a jucat cu marionetele vieții pe o scenă a fanteziei.
Am fost un sculptor ce a continuat să se modeleze în căutarea
siluetei perfecte. Am fost un pictor ce a pictat cu atâta pricepere
pe pânza falnică a scenei. I-am cântat în strună vieții de actor.

E atât de liniște în sală, dar pe scenă e un amplu joc de
stări, sentimente și imagini ce parcă se desprind de mine și învăluie rândurile uitate și liniștite ce se îndepărtează în întunecimea
teatrului. Am jucat cărți cu soarta și simt că într-un final am pierdut. Viața e prea scurtă pentru o plăcere atât de mistuitoare cum
e actoria. Deodată picioarele mi se clatină și mă prăbușesc melodramatic pe lemnul vechi al scenei. Respir cu greutate și un ropot
de aplauze se stârnește în următoarea clipă. A fost unul dintre
monologurile jucate cel mai natural, căci povestea nu e departe de
realitate.
Raluca-Gabriela Costea, clasa a XII-a B

Portative

Cele mai importante momente din viața noastră sunt atunci când ne naștem și atunci când găsim o cale de ieșire: moartea.
Suntem niște note muzicale aruncate pe un portativ infinit. Fiecare liniuță din portativ reprezintă cele cinci etape din viața noastră: copilăria, adolescența, tinerețea, maturitatea și bătrânețea. Unii
trec prin toate, alții doar prin trei-patru, și alții se nasc doar ca să-și
ascundă umbra de lume, fără certitudinea că au trecut sau nu prin
liniile portativului. Spectre multicolore sau monocrome, degradate
care ajută / strică liniile portativului sau câteodată și notele muzicale.
Aceste note muzicale au, desigur, un Compozitor sau
un Păpușar, cum îmi place mie
să-i spun. El este dirijorul notelor, dirijorul nostru. El ne veghează, ne lasă în căderile, în urcușurile și coborâșurile noastre și să ne etalăm puterile, energia și, până la urmă, și sentimentele. Acest univers
de simțuri care ne deosebește și ne apropie, în același timp.
În goana noastră de a-L înlocui pe Dirijor sau în goana după lucruri neînsemnate, uităm să mai privim în jur. Uităm
să mai zâmbim, să oferim un zâmbet, să oferim îmbrățișări și să
oferim ajutor, sprijin. Notele muzicale se vor transforma, într-un
final, într-un spital de suflete, pe holurile cărora se vor plima
roboți, lipsiți de culoare, lipsiți de sentiment, oameni ai Nimicului.
Maria Rusu,
Clasa a X-a G
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Paradoxal de intangibili

Nu-i o agonie şi un extaz tot ce trăieşti zilnic? Nu te trezeşti
dimineaţa lipsit viaţă, iar, mai apoi, îţi dai seama că ai atât de multă
energie încât poţi să faci pe oricine fericit? Nu este foarte complicat
să te decizi dacă iubeşti sau eşti indiferent sau dacă, mai mult decât
atât, trăieşti la limita dintre cele două sentimente? Totul este atât de
complicat când ai doar 17 sau 18 ani şi nu poţi să-ţi imaginezi cum
va fi ziua de mâine pentru că tu nu te-ai decis ce vei face în minutul
următor.
Perioadă a riscurilor, a eşecurilor, dar şi a împlinirilor,
adolescenţa reflectă capacitatea fiecăruia dintre noi de a merge
prin ploaie şi de a suporta picăturile reci de reproşuri care ne consumă în orice moment. În acelaşi timp, este vârsta la care suntem
capabili să uităm cât de trişti eram acum câteva minute pentru a
ne putea bucura de prezentul ce asigură consolidarea amintirilor.
Este interesant cum avem capacitatea de a depăşi tot ceea ce ne
loveşte puternic spre a face loc unor sentimente noi, calde prin care
sperăm să ne găsim liniştea.
Nu ştim cum să explicăm tot ceea ce simţim pentru că nici
măcar noi, cei care le trăim nu le putem defini. Ni se pare tragic
faptul că nu putem ieşi cu prietenii sâmbătă seara pentru că diferite
obstacole ne împiedică, dar atunci când părinţii noştri ne spun că
au avut o zi grea râdem în sinea noastră deoarece ne punem următoarea întrebare: „Hm... Dar oare dacă ai fi în locul meu ai rezista o zi? Eu sunt sigur ca aş reuşi în locul tău!”
Suntem foarte radicali în ceea ce-i priveşte pe ceilalţi şi în
special pe părinţi. Totuşi, totul capătă o altă coloristică în momentul în care îşi face apariţia grupul de prieteni. Loc al reculegerii,
dar şi al dezlănţuirii metafizice, grupul de prieteni ne oferă stabilitate şi energie spre a putea înfrunta absolut orice „calamitate” adolescentină. Dincolo de orice, pactul pe care îl facem cu
ceilalţi membrii ne individualizează, ne conferă siguranţă şi ne
oferă posibilitatea de a redescoperi esenţa pierdută pe drumul
anevoios al schimbării.
Departe de grupul de prieteni, dar şi de familie se află
raţiunea şi simţirea într-un acord complet. Am înţeles cu toţii că
niciodată nu punem în balanţă cele două elemente esenţiale ale
vieţii şi de aceea ajungem ori să judecăm prea dur, ori să suferim

Mereu catalogăm totul drastic sau emoțional şi
de aceea ne confruntăm cu numeroase dezacorduri între
noi şi restul lumii, dar şi între raţiunea şi simţirea proprie.
Nu ştiu cât de cerebrali suntem atunci când nu ne asumăm
greşelile, dar nici cât de aerieni suntem când afirmăm ceea ce nu ne
reprezintă absolut deloc. Cu toţii dorim să fim remarcaţi, să ni se
spună cât de bine am procedat într-un anumit moment, iar atunci când avem o zi în care ni se reproşează două sau trei abateri,
credem că suntem inutili şi tot universul se transformă în cenuşă.
Este evident că nu ne apreciem la adevăratul standard şi căutăm
repere inexistente sau nepotrivite, dar nu se poate contesta faptul
că ne place să facem pe inabordabilii, pe neştiutorii sau pe naivii!
Alergăm dupa vise imposibil de obţinut, dar ne iluzionăm până la
amăgire, ceea ce ne satisface şi ne distruge în acelaşi timp. Nu este
oare incredibil cât de paradoxali suntem şi, cu toate acestea, trăim
într-o lume a căutării echilibrului imposibil de dobândit? Suntem
impresionant de creativi doar pentru că atingem cu vârful degetelor fiecare sentiment şi ne rănim, dar nu renunţăm să sperăm!
Larisa-Andreea Pălie,
Clasa a XI-a G

Printre tei

Îmi îndrept în tăcere paşii pe drumul pavat, învăluită de
parfumul narcotizant al teilor proaspăt înfloriţi de pe renumitul şi veşnicul Copou al Iaşului. Intru în parcul cu acelaşi nume,
urmărind cu privirea copacii atât de bogaţi ai parcului şi inspir
aerul proaspăt al verii debutante. Teii îşi etalează coronamentul
încărcat de flori înmiresmate, iar albinele îşi încep degrabă zborul ludic, odată cu celelalte vietăţi ale cerului. Acestea îşi expun
penajele viu colorate, alături de nelipsitele simfonii tandre ale
pieptului lor, în timp ce vântul străbate domol crengile copacilor.
Cât de strălucitor poate aarăta Iaşul în această perioadă a anului! Totul pare desprins din basme, totul este mai curat, mai bogat şi mai profund. Oraşul captivează prin valoarea
estetică, prin valorile istorice inconfundabile, de standard internaţional, dar şi prin bogăţie, bunăstare, dovedită în primul rând
de grandioasa Mitropolie sau de exuberantul Palat al Culturii.
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Iaşi, oraş al studenţilor, al vieţii tumultoase, excentrice, al rafinamentului şi al culturii române, dezvăluie-ţi tainele ascunse prin eternele
cartiere studenţeşti, acolo unde viaţa ni se arată în toate ipostazele ei!...
Parcul este aglomerat, aleile mişună de copii cu zâmbete nestingherite, de tineri îndrăgostiţi, de proaspete mămici
cu puii în braţe sau de bătrâni care se refugiază de căldura apartamentelor printr-un joc de remi. Peste tot fericirea pluteşte în
aer, dragostea răpeşte sufletele adolescenţilor, iar bucuriile celor
mici răsună printre crengile de tei ca nişte ecouri ele purităţii.
Mă aşez pe o bancă liberă, cu caietul şi creionul în mână,
în aşteptarea inspiraţiei, şi îmi rotesc privirea împrejur. Pe banca
alăturată se află un cuplu de îndrăgostiţi care îşi şoptesc dulci vorbe
dictate de un Cupidon renăscut şi se lasă înlănţuiţi în îmbrăţişări
tandre, iar mai încolo, sub un salcân grandios, se află o altă ipostază a
iubirii, la vârsta senectiţii, în imaginea unui cuplu de pensionari care
se ţin de mână şi privesc melancolic în jur, în amintirea vârstei de aur.
Pe alee apar doi copii, un băiat şi o fată , care par a fi de vreo
10 ani, şi care răspândesc în zonă o atmosferă tinerească, ludică,
vie, prin râsetele lor zgomotoase şi prin zâmbete şmechere. Cei doi
se ţin de mână, înaintând împreună în universul magic al parcului
ca şi cum degetele lor strânse ar detrona neajunsurile lumii cotidiene, bineînţeles, acest lucru fiind posibil doar într-o poveste, însă
realitatea este alta, de multe ori, mult mai dură. Copiii se opresc în
dreptul meu şi îşi scot nişte bomboane de prin buzunare, apoi îşi
continuă marşul candid în căutarea unei banci libere, pe care se pare
că nu o ochesc, căci se aşează imediat pe iarbă. Uitându-mă mai
atent la ei, observ că sunt fraţi, datorită unor trăsături fizice izbitor
de asemănătoare. Aceiaşi ochi căprui, acelaşi zâmbet şiret, aceeaşi
privire catifelată, izvorâtă dintr-un naiv suflet de copil. Acum cei
doi privesc imbujoraţi teii proaspăt înfloriţi, încercând să găsească
o deosebire între Teiul lui Mihai Eminescu şi ceilalţi tei. Râd şi
cochetează cu soarele, care este îmbătat de veselia lor...Sunt atât de
fericiţi şi plini de voie bună! Uitându-mă mai atent la aceste mici
suflete, realizez câte subiecte pentru povestea mea se ascund în spatele cotidianului, în spatele fiecărui gest,în spatele fiecărul cuvânt,
în spatele fiecărei priviri sau în spatele fiecărei îmbrăţișări.
Înalţ capul şi privesc cerul de un albastru mirific... Parfumul teilor îmi îmbată simţurile, iar magia Copoului mă învăluie încet şi mâna mea începe să contureze primele litere:
„Printre teii Iaşului am zărit într-o zi nişte copii... ”

Statuile din noi

Azi mi-am aliniat gândurile la soarele toamnei încărcate
de galben călător. Le-am pus la uscat, deși nu sunt ude, le-am
pus așa să le văd ca la o radiografie a propriei existențe. Le-am
întins cu o migală improprie mie și le-am țintuit cu niște cârlige
cam vechi, cu arcurile ruginite și pline de praful unor sentimente
de mult apuse. Am conștientizat cam târziu că oricât încercam,
unele gânduri se încăpățânau să rămână neaerisite, uitate într-un pod imaginar în care nimeni nu a mai pășit de secole. Însă,
o singură rufă născută din ițele încurcate ale minții mele, udată
de roua unei dimineți de primăvară și cuibărită într-un cotlon al
unei năluciri de moment, se dorea lăsată la soarele privirii mele,
se dorea cotemplată ca un tablou celebru de Klimt sau Chagall.
I-am analizat fiecare cută a timpului pierdut în neant, i-am
absorbit mirosul de nucă verde, i-am simțit materia dizolavată în
lazulitul miopiei mele sufletești. Am vrut să păstrez acest gând
veșnic, să-l așez într-un insectar al amintirilor, să-l pun cu meticulozitate la presat într-o carte necitită de nimeni, cu litere chirilice,
cu parfum de dor. Nimic nu părea să conserve mai bine această virgulă a minții decât o fotografie. O fotografie specială care să-mi inunde sufletul cu puful de păpădie al trăirilor, o fotografie care să mă
poarte până la nuanța incertă a unui răsărit de soare, o fotografie
pe care să o pun într-o ramă incrustată cu motive antice și pe care
să o admir în fiecare zi la umbra propriei ființe, o pictură vibrantă
care să mă ia la horă în noaptea de Sânziene. Am luat vechiul aparat
de captat iluzii veșnice și m-am ascuns sub cortina sa minusculă...
Lumină! Păsări din ceară scăldate în focul tornadei de amintiri mă aruncă în realitatea pe care de mult nu am mai trăit-o. De fapt,
nu mai știu dacă asta e realitate; buretele imens al timpului mi-a absorbit orice rămășită a cunoscutului himeric. Cum pot realiza în ce
trăiesc acum, dacă efigia existenței efective s-a tocit de atâta uitare?
Am ieșit din pictura lui Dali pășind ca una din acele iele amorțite de
longevitatea jocului fantastic al nopții. Am ținut de mână numerele
ce odată erau țintuite pe ceasul conștientizării acute a prezenței
noastre pe pământ. Am lăsat în urmă stâncile ancorării în trecut,
furnicile deziluziilor, tabloul agitației tulbure a inconștientului.

Ștefana Plade, Clasa a XII-a F
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Hoinăresc pe străzile vechi ale orașului care-mi cunoaște
literele chirilice ale sufletului; hoinăresc în neștire, învăluită în culoarea ștearsă a unui apus de soare singuratic. Pietrele mari, cubice
își înghesuie forma în asfaltul rudimentar ce amintește de un timp
ancestral, în care doar o felie de măr incandescent lumina poteca
gândurilor. În umbra lor, între frunze amorțite de armura timpului
stă o statuie de bronz, nemângâiată decât de albastrul deschis al
unui nor, împietrită parcă într-o coajă de nucă și aruncată ca un
zar pe o masă a jocurilor de noroc. E ciudat că deși încearcă să
atragă atenția, nimeni nu o privește. Mint. Am vazut câteva persoane analizând-o. Dar n-au privit-o. N-au încercat să-i deslușească enigmele ce se ascund în spatele aliajului dur, nu i-au văzut
tremurul buzelor în mijlocul ploii de vară, nu i-au ascultat cuvintele rostite fără noimă într-o seară în care stelele desenau pe cer
ramuri de suflet, i-au observat doar chipul ce nu exprima nimic.
În întunecimea gândurilor, statuia asta stingheră pare că
s-a pierdut în spațiul nedefinitului. Pare că și-a pierdut castelul de
nisip, alergând prea departe de mal. Pare atât de stea între ne-stele...
E interesant cum poți privi minute în șir, fără să te plictisești ceva
ce altora li se pare banal. E ca și cum ai privi un tablou abstract într-un muzeu celebru, încercând să deslușești ce s-a străduit pictorul
să exprime, sau, mai degrabă să ascundă. Așa privesc și eu statuia.
Poate mă înșel, dar am certitudinea că mă vede și ea, o
privesc de prea mul timp ca să nu mă remarce. O să mă întorc
cu spatele și sigur va schița un gest, un gest imortalizat în lutul
galvanizat care îi va desconspira adevăratele gânduri. De ce tot
mă amăgesc? E imposibil ca o statuie să se miște, să zâmbească, să mediteze la cine o cercetează sau nu. Care e rostul venirii
mele aici? M-au purtat ochii din talpă către un spațiu necunoscut,
incert, pe care am mai încercat să-l vizitez, de fiecare dată nereușind. De fapt, m-am căutat pe mine, nu am știut că m-am pierdut.
Degete reci de ceară îmi ating muchiile răsfirate ale
mâinii mele trandafirii. Mă prind încet ca într-un ceremonial vechi al indienilor, ajungând într-un final să acopere în
totalitate nemângâiatul meu spațiu de piele cincinal. După o
scurtă pulsație a seismografului inimii, mă găsesc alergând desculță pe un nisip polaric, având în față doar mâna ce mă ține
strâns, mâna care nu îmi dă drumul, mâna de care nu vreau să mă
desprind. E atât de ciudat că urmez ceva ce nu cunosc, așa cum nu
am făcut-o niciodată. Unde mă îndrept cu ploi de vară în suflet?

Soare metalifer pe cer. Ca după o furtună, ca după o
vâltoare a sufletelor neprihănite, totul începe să capete o nuanță neobișnuită. O coajă de portocală dată pe răzătoarea bunicii coboară
alene peste noi, ca o ploaie de meteoriți. Încă simt mâna ce îmi
capturează în pânza de păianjen a închipuirii palma mea amorfă.
Și-apoi, simplu, fără nicio metaforă existențială, ne îmbrățișăm într-o perfecțiune simbiotică. În tot acest cosmos al gândirii noastre,
împietrim. Cu fluturi de lumină în jurul a noi doi, amorțim în timp.
Statuia aceasta m-a furat conștient și m-a transformat în ea, în lutul
galvanizat în care plănuiam să-i imortalizez gesturile. Statuia nu
poate să se miște, să zâmbească, să mediteze la cine o cercetează.
Am cunoscut un sentiment ciudat ce m-a aruncat în plasma coconului retoricii. Am fost eu statuie de la început? M-am analizat în oglindă fără să conștientizez? Suntem toți niște statui care mișună pe drumuri
pecetluite cu sentimente? Dacă-i așa, unde-i statuia hărăzită mie?

Colegiul Național „Nicu Gane”
Nr. LXXVI - LXVII / 2014

Manuela Moroșanu,
Clasa a XI-a H

Poesis

•

Nu ştiu absolut deloc pentru ce trebuie să facem ceva în
lumea aceasta, pentru ce trebuie să avem prieteni şi aspiraţii,
speranţe şi visuri. N-ar fi de o mie de ori mai preferabilă o
retragere într-un colţ îndepărtat de lume, unde nimic din
ceea ce alcătuieşte zgomotul şi complicaţiile acestei lumi să
nu mai aibă nici un ecou? Am renunţa atunci la cultură şi
la ambiţii, am pierde totul şi n-am câştiga nimic. Dar ce să
câştigi în lumea asta?

•

Emil Cioran
Pe culmile disperării
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Austal

Cuvinte

Oricum, „mâine” e doar un viitor „azi”

Mã-ndrept spre austal,
Cu o fricã infinitã
Creez un plan sentimental
Într-o lume mărginitã.
De jur împrejur acarieni,
Oameni mici ce-şi duc destinul,
În spate, o soartã necruţătoare
E moartea, o viaţă schimbãtoare.

Cuvintele ce le scriu azi,
Sunt doar o pată neagră,
De cerneală albastră
Pe hârtia albă.

Un chip de poveste ascunzi în palme
Și îmi șoptești cu mâna destinul unui vis.
A fost cuminte timpul, nu ne-a grăbit prea mult,
A spus doar „Staţi!Aici vă opresc pe voi!”
Și ne-a oprit.
Am poposit pe vechile tărâmuri,cuprinşi de nedreptate,
Uitare, disperare, nebună nepăsare.

Melodioasã undă-şi trece,
Peste a firii drag concert,
Al sufletului, inimi reci
Plăcut, simțit de toţi maniecii.
Şi gândul ne desparte-n gând
De gândul dulcei amãgiri
Gândind c-ai să gândeşti un gând.
Invocat de libertate.
E cerul și pământul,
E muntele și marea,
Şi frigul şi căldura,
E zâmbetul, favoarea.
Roxana-Maria Gavriluţ,
Clasaa X-a G

Cuvintele ce le scriu azi
Sunt oameni în coşciuge,
Cu trupul cald si sânge alb,
Închişi într-un mormânt de frunze.
Cuvintele ce le scriu azi
Sunt doar simple nimicuri,
Găsite-n lemnul unui ceas
Şi sigilate-n plicuri.
Bianca Itu,
Clasa a X-a H

Meditație

Un început frumos al lumii mele,
lumea mea, cu tine în ea,lumea lor,lumea ta...
Ce spui tu,nepăsare tristă?
Mai e vreo cale, de aici, în drumul tău?
Prea crude taine...prea cuminţi,
Prea aprige,
fierbinți,
Prea multe gânduri care strigă:
„Ce pot? Ce vreau? Ce mă intrigă?”
Pe tine, suflete?
Cum te-a numit destinul? Muritor?
Nu e nimic, ești doar un simplu călător,
Întotdeauna tu,
Întodeauna azi.

Mă stăpânesc și mă duc departe,
Într-o margine de gând
Sau poate...
Spre orizontul nebulos al vieții
În care sufletul se zbate biruit
de neputința omenească.
Timpul se scurge ireversibil ca și când
Frânturi de amintiri se dezlănțuie cu înverșunare,
Pe balansul undelor de parfum uitat.
în nopțile de vară.
Nu mai există cale de întoarcere,
Soarele a pătat cu sânge zările mult prea lăptoase,
Mult prea dorite și însângerate
pentru revărsarea sufletească.

Cătălina-Andreea Sofron,
Clasa a IX-a F
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Nu toate visele au aripi!
Decis de indecis
Eu sunt cel mai om decis!
Decis, decis că-s indecis.
Să ştiţi că astăzi am decis:
Sunt omul cel mai indecis.
Nu sunt aşa de indecis.
Am mai decis
Câteva lucruri de decis,
Dar nu le-am mai decis,
Fiindcă vă spun: sunt indecis.
Am hotărât şi gata, am decis:
Că nu-s aşa de indecis,
Cum mai devreme am decis
Că-s indecis.
Ieri am decis să plec acasă,
Dar indecis am renunţat
Căci am decis, n-am ce să fac
Aşa-s de indecis!
Vă spun că sunt un om decis,
Dar nu decid că-s indecis.
Atât sunt de indecis, încât
Mulţi dintre voi mă cred decis.
Acum nu ştiu dacă-s decis,
Poate-s decis sau indecis?
Mă mai gandesc dacă-s decis
Sau dacă-s chiar un indecis.
Bianca Itu,
Clasa a X-a H

Nu toate visele au aripi,
Rugăminte
Și mă-ntreb de multe ori,
Oare de ce?
Rog timpul să mă lase
Oare nu sunt toate identice
Să-mi frâng tâmpla de valuri
Cu trupuri zvelte, bucle blonde,
Iar aripile să mă înalțe cu putere,
Și cu aripi de cașmir?
Spre infinita perfecțiune a cerului.
Oare nu toate se-ndreaptă
Contopit cu busola rațiunii,
Spre marginile zărilor nebuloase și înzestrate
Rog soarele să-mi încălzească sufletul
cu alaiul himeric al iubirii neîmplinite?
Și să-l elibereze din robia rutinii
Nu, nu, acum am înțeles...
Scăldată în lacrimi și durere
Drumul libertății absolute este în altă parte,
Și-ncetinită de cotidianul imprevizibil.
Iar harta lui se plătește amalgamic,
Rog viața să mă lase să împrăștii
La răscrucea destinului ineluctabil!
Noiane de vise, zâmbete, speranțe,
Însă dorința are întotdeauna putere,
Cântece ale iubirii destrămate
Precum o bucată de zahăr care se topește
De puterea ascunsă a nemilosului destin !
Într-o ceașcă de cafea...
Și oferă drept scăpare
Cătălina-Andreea Sofron,
Uniformitatea, cu cenușiul ei exasperant
Clasa a IX-a F
Care imploră și pătează
Ființa umană până în măduva oaselor!
Masca
Căci pierderea fatală și treptată a tuturor libertăților în viață,
Ne scapă de dragoste și de mediocritate,
O urmă de roşu venin pe faţa-i albă, rece
Împlântând incert în suflete,
Se prelinge până dincolo de şoapte
Un pumnal care să schițeze,
Întunecata ei privire mă petrece
Luctor et emergo, (Lupt ca să nu mă înec)
Undeva departe, în noapte.
În cinstea tuturor viselor cărora le-au căzut aripile!
Cătălina-Andreea Sofron,
Clasa a IX-a F

Dar unde e muza şi cerul
Focul arde nestingherit
Se scurge în van licoarea şi chinul
Nu mă pot despărţi uimit.
Şi plec din nou cu visele
Mă întorc spre sfârşit
Masca rămâne neclintită
Cu ochii încremeniţi spre răsărit.
Alexandra Saviuc,
Clasa a XI-a G
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Insurgență
Cântec slobod

Atât e de oricum în noaptea asta

Aflându-mă-n ale adolescenței mreje,
Mă las dusă de-ale tinereții valuri.
Așa e de solidă noaptea asta
Tot ce-mi aparţinea,
Minutele aseptice se târăsc leneșe
Când liliecii se transformă-n licurici
Ţie ţi-am lăsat, aripi de piatră
Lăsând în urmă dâre cu daruri.
Și luna sângerează înțepată
Curpinzând în ele tot pământu-n floare.
Darul poftei de viață și-al beatitudinii,
În inimă cu aripi de arici.
Rămâi-e-mi, peste vară, amintirea
Cei mari crezând că-s adepta intruziunii,
Că ce-am păşit rămâne-n viaţă,
Căci e interzis să trăiesc, să respir!
Atât de lungă este noaptea asta
Adânc îngropat şi ars de soare.
Îns-acum santinelele-mi repugnă
Când stelele se plâng și mor pe rând,
Iar monotonia seplucrală nu-mi oferă nimic!
Când vântul sparge ușile-n ferestre,
Răsună-n trupul meu numai durere
Cu stoicism refuz să devin o legumă!
Și se aud fantomele zbierând.
Crispată de-un puternic zâmbet sec
Voiajul în contra curentului insurmontabil
Ce putrezeşte obosit în somn.
Îmi dă putere să lupt c-o forță inexorabilă…
E mult prea-ntunecată noaptea asta,
Degeaba-ntinzi spre mine semnale de putere,
Răspund frigid c-un aer de egolatră
De parcă toți vampirii se adună
Când eu în mări de sânge mă-nnec,
Oricui mă interpelează de ce-s prea refractară.
Să sfâșie, să-nghită, să pătrundă
Nu e atât de simplu să faci din mine om.
Penetrez cu-aviditate în carnea insurgenței,
Cu dinții lor adânci trei corzi de strună.
Apoi o savurez, lasând restul lumii perplex.
Într-o poveste înceţoşată-n zări
Până-n pânzele albe-ajung și-ucid mâinile inechității E prea ciudată și infamă noaptea asta
Răsari tu, cântec mut, ce biciuit
Împotriva iubirii, fermă și cu tricoul sumes.
Când urlă șapte vârcolaci la lună,
Ai fost de muribunde primăveri.
În ghearele vulturului libertății eu zbor
Și-ngheață sufletul în zgomot de furtună,
Sloboadă-te, că nu îţi cer să mori
Neînfricată și neostoită. Naufragiind pe-un nor,
Iar lupii plâng de teamă-n grota brună.
Ci doar să-mi dezgoleşti un vis strivit
Îmi zăresc zburătorul, ne sărutăm fugar,
De mii de umbre ascunse-n zilele de ieri.
Și-mi fură inima,
Și-atât de interesantă-i noaptea asta
Ca s-o păstreze ca un avar.
Când toți nebunii cată vindecare,
Îmi înfloresc azi iarăşi degete,
O fur și eu pe-a lui, și mă strânge febril
În ceața albă și nemuritoare,
Şi port de ele agăţate
La piept,în semn că-i mulțumit.
Din noaptea asta atât de trecătoare.
Oceane verzi şi flori prinse ca-n ramuri.
Ne despărțim, și ne-ntoarcem în real,
Într-o cădere oarbă mă trezesc oaspete
Apoi fiecare-și reia viața de surtucar:
Atâta-i de oricum în noaptea asta
În casa spiritelor spânzurate,
Cu școală, colegi, teme, învățat
Și nici nu mai contează dacă trece,
Răsădite din a deşartelor speranţe sâmburi.
Și petreceri fastuoase de neuitat.
Când vrăjitoarea-ncepe să dezlege
Alexandra Saviuc,
Mă scufund iute-n marea rebeliunii
Blestemul vieții, deși nu-l înțelege.
Clasa a XI-a G Până-n adânc, nepăsându-mi de gura lumii.
Și descopăr că nici măcar un zbir
Atâta frică simt în noaptea asta
Nu mă poate distruge,adolescentă fiind!
Când sufletele negre prind putere,
Ruxandra-Demetra Neculau,
Și lumile se judecă-n tăcere
Clasa a X-a G Într-o minciună-amestecată cu durere.
Bianca Itu,
Clasa a X-a H
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Sentiment
Și zic: am întâlnit fericirea ce nu credea în fericire;
am sărutat buzele reci ale suferinței,
am
ascultat crezul dulce al neputinței:
Fata cu oglindă mută
Dependență de original
zgomot, încleștare a dorințelor.
Aseară am întinat un sentiment,
Cât o să mai faci din mine
Unii dintre noi suferă grav
acum inima mă doare...
Ţăndări, să construieşti din ele
De o boală psihică
o răzbunare dulce, dar sufletul mi-e rece.
Proptea pentru sufletele
Numită:
Ce ești tu?
Strivite de maşini , muşcate de câine?
Dependență de original.
deziluzie sentimentală;
înger condamnat să persecute,
Fată cu oglindă mută,
Se manifestă
mitică înfățișare – demon pentru simțuri.
În căsuţa ta e beznă.
prin grave tulburări de vedere,
În brațele bahicului, ai deschis porțile iadului,
Ţi se urcă un oraş pe gleznă,
Deoarece bolnavii
ai sărutat propria-mi condamnare;
Îţi intră oameni greieri sub epiderma strâmtă.
Văd doar cercuri și echere.
prins in mrejele privirii tale,
am învățat să mor.
Eşti prea blândă să-i laşi
Urmări atât de grave nu-s
Eternizare:
Duhul să-şi dea pe şoseaua încinsă,
Pe cât se spune,
privire în abis,
Îi adăposteşti sub faţa stinsă
Doar că bolnavii își creează
agonie în extaz,
Şi muguri de lacrimi pe obrajii trufaşi.
Altă lume.
concert al durerii.
Post scriptum:
Eşti oarbă , chiar nu vezi cât de oarbă?
Un leac la boala asta gravă
ai fost ploaia ce vroiam s-o cânt,
În drumul tău spre fericire tot arunci şi spargi ceva.
Se găsește,
acum nu mai am nici glas.
Alexandra Saviuc,
Bolnavul își revine
Cătălin-Andrei Tofan,
Clasa a XI-a G
Când se plictisește.
Clasa a XI-a B
Bianca Itu,
Clasa a X-a H
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Și marea e atât de neagră
iarna
Și marea e atât de neagră iarna
Când vântul zboară zările la mal,
Și soarele se-ascunde jos în apă,
Și inima atârnă de tavan.
Și apa e atât de rece iarna
Când gheața se extinde pas cu pas,
Și cerul cade peste lumea moartă,
Și sufletul atârnă de tavan.

Cartea fericirii

Blestem

Păstrează, între tăcere și fericire,
Puțin praf înmuiat în trecut,
Treci învingător prin oglinda rece și tăcut
Dă-ți un răgaz să sufli emoție-n iubire.

Inimă barbară, tu , cea dintâi,
Reveria slobodă de lacrimă s-o fereşti
Să ţii lumina departe de fereşti
Şi-ntreagă minte, bătută-n cui.

Vino din întuneric cu dragostea legată la ochi
Și dezleag-o când vor pâlpâi alte lumini,
Dă-i fericirea să-și alerge propriul destin ,
Să se-nece, visată, cu-a somnului stropi.

Bate din aripi de fum, nălucă,
Nădejde-şi pune în oglinzi de suferinţă
Ca şi cum n-ar mai fi trăire în credinţă,
Iar viaţa-i e pe ducă.

Dă-i libertate mâinii tale să mă prindă
Răsar din nou clopote de suspine,
Și sufletului tău să-ți verse chinul pe pagini uscate
Pe cruci de piatră gânduri mai scrie,
Și valul e atât de tare iarna
Prin
mii
de-altare,
în
lacrimi
de
somn
îmbibate
Gândul
tău, duh ceresc, zbătând să-nvie
Când pietrele se sparg la lovituri,
Se leagănă cărțile iubirii tale, spânzurate de grindă.
Năvalnice izvoare, de plânset pline.
Și spuma se evaporă în apă,
Și sufletul e doar firimituri.
Fericirea-i nerv pe piele moartă,
Ţie , fiindcă nu trăieşti în tine ţi se pare-un veac
În tot ce e dragoste, absurdă în abis
De-atâta nefericire ai şi uitat să zbori
Și aerul e atât de negru iarna
Ar
fi
destul
să
bâjbâie
o
peniță
pe
papirusul
unui
vis
Te
mai miri de ce-ţi izbeşti capul în nori,
Când gerul urlă de durere,
Și iubirea-n călimară albastră e strânsă, ferecată.
Zbaţi aripi de hârtie şi umbrele îţi tac.
Nisipul țipă în tăcere,
Alexandra
Saviuc,
Alexandra Saviuc,
Iar inima se-neacă sub tavan.
Clasa a XI-a G
Clasa a XI-a G
Bianca Itu,
Clasa a X-a H

Nu sunt în pană de
cuvinte

Nu sunt în pană de cuvinte,
Doar că nu știu ce să mai zic.
Nu am un dicționar în minte
Și îmi lipsește cu desăvârșire
Memoria de elefant
Pe care alții o posedă în neștire.
Nu sunt în pană de cuvinte,
Doar că atât gândesc acum,
La unsprezece noaptea-n stradă
Și cu televizorul peste drum.

Nu sunt în pană de cuvinte,
Doar că-n acest moment, pe stradă,
E prea pustiu pe drumul lung
Scăldat în aripi de zăpadă.
Nu sunt în pană de cuvinte,
Doar că nu mai am întrebări,
Când drumul are ținere de minte
Și eu sunt înecat în cugetări.
Bianca Itu,
Clasa a X-a H
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Când faci ceva din plăcere, totul este bine, te simţi împlinit, te simţi
uşurat, pentru că ai oferit cuiva ceva. Pe mine mă pasionează lectura,
crearea de poezie şi proză. De mult timp îmi doream să-mi manifest această
pasiune în faţa celorlalţi. Am început cu pagina de facebook Orizont prin
carte, iar mai apoi un blog cu acelaşi nume pe wordpress.com.
„Fiecare om e o carte deschisă’’ a fost deviza cu care am pornit la
drum. Fiecare are dreptul să citească ceva plăcut, de-a dreptul magnific!

Roxana-Maria Gavriluț,
Clasa a X a G
Declarație despre blog
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