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Editorial

“Literatura înseamnă știri care
rămân știri.”
(Ezra Pound, ABC-ul cititului)
O ştire dintr-un ziar, în cazul în care nu trece neobservată, ia viaţă o
singură dată, atunci când este citită. Utilitatea acesteia se sfârşeşte odată
cu citirea ultimului cuvânt, iar apoi dispare ca şi cum nu ar fi existat
niciodată. Literatura este compusă din ştiri valabile şi actuale oricărei
perioade şi care, spre deosebire de articolele jurnalistice, vor avea parte
de alte noi vieţi cu fiecare recitire a lor.
Revista noastră îmbină atât evenimente ce contribuie la afirmarea
colegiului, cât și literatură pură, alcătuită din creațiile elevilor, care cu
măiestrie își transpun în scris propriile gânduri și sentimente. Astfel,
imaginația nu are limite, regăsindu-se pe fiecare pagină a revistei, atent
muncită și organizată de o echipă unită ce încearcă să dea tot ce are mai
bun pentru a obține un produs final excelent .
REDACȚIA
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Vox populi
„A scrie la revista şcolii înseamnă mai mult decât un simplu mijloc prin care îmi pot exprima
ideile, e un mod prin care le arat celorlalți cine sunt eu. Este, probabil, cel mai accesibil şi
sigur mod prin care sunt cine vreau să fiu şi nu doar pentru mine, ci şi pentru ceilalți.”
Bianca Itu, clasa a XI-a H
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“În fiecare an mi-am dorit să-mi pot lăsa amprenta pe colile viu colorate ale revistei, iar acest
fapt s-a concretizat acum, în clasa a 12-a, ceea ce m-a ambiţionat şi m-a făcut să observ calea
pe care voi păşi în scurt timp. Astfel, revista şcolii mi-a deschis o nouă viziune, fiind o nouă
experienţă de mult timp aşteptată.”
Alexandra Diaconiţa, clasa a XII-a J
„Când scriem, in general, suntem ,, încercați” de o sumedenie de sentimente: mândrie, fericire, perseverenţă şi lista poate continua la infinit. Pentru mine, scrisul este conceput ca un
proces minuțios din care se detașează în mod cert două etape: o etapă a formării care include
apelativul de ,, bookaholic” şi una a eliberării - o conștiință împăcată ne face mai creativi.”
Cătălina Sofron, clasa a XI-a F

„A scrie pentru o revistă şcolară înseamnă a te deschide oamenilor cu care poate nu ai comunicat niciodată, dar cu care este foarte posibil să împărtăşeşti aceleaşi idei.”
Camelia Dănilă, clasa a XI-a A

„Revista şcolii a fost şi este un prilej ce stimulează creativitatea elevilor. Cel puţin în cazul
meu. Tot timpul,când ştiam că se apropie strângerea materialelor pentru revistă, apărea o
bruscă inspiraţie.”
Maria Rusu, clasa a XI-a G

„O revistă este un mijloc potrivit de a intra în contact spiritual cu nevoile intelectuale, dar
și sufletești a celor de vârsta mea. A scrie pentru revista școlii este pentru mine o bucurie a
vieții, a comunicării și împărtășirii din gândurile mele, visele și aspirațiile unui tânăr careși caută un drum corect și echilibrat în viață.”
Antonia Ungureanu, clasa a XI-a G
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Colegiul Naţional „Nicu Gane”
participă la concursul Euroscola
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Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE) şi Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN)
a lansat cea de a VII-a ediţie a concursului naţional pentru licee, Euroscola 2014/ 2015. Elevii şi profesorii de la Colegiul Naţional „Nicu Gane” Fălticeni au decis să se înscrie la acest concurs, fiind selectaţi 24 de elevi care vor realiza
până la data de 10 octombrie 2014 un proiect cu
titlul „Împreună pentru tinerii Europei - o propunere legislativă de succes”.
„Participarea la acest concurs le va oferi
elevilor oportunitatea să obţină mai multe informaţii despre integrarea europeană, despre promovarea participării tinerilor la construcţia Uniunii
Europene şi participarea cetăţenilor români la vot
într-un număr cât mai mare, aspecte care reprezintă o modalitate de a avea un cuvant de spus
asupra deciziilor la nivel european”, ne-a declarat
prof. Ioan Caulea, coordonatorul proiectului.
Elevii şi profesorii implicaţi în proiect îşi
propun să promoveze valorile şi instituţiile europene prin informarea tinerilor despre procesul
de integrare europeană, elevii simulând rolul de
membri ai Parlamentului European. Ei au realizat un blog pentru a disemina activitățile proiectului în şcoală şi în comunitate, pentru ca activităţile lor să aibă un
impact durabil, efect de multiplicare la nivelul şcolilor fălticenene şi nu numai. Ei vor face cunoscute toate etapele
derulării proiectului, prin organizarea unor activităţi de informare şi conştientizare.
„Elevii sunt invitaţi să simuleze activităţile legate de adoptarea unei rezoluţii în Parlamentul European, în
cadrul procedurii legislative ordinare (codecizie). În cadrul prezentului concurs, tinerii îşi vor asuma următoarele
roluri: o Comisie parlamentară pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, ai cărei membri vor analiza propunerea legislativă şi vor întocmi raportul asupra acesteia; raportorul pentru propunerea legislativă, care o va susţine în
plen şi va răspunde interpelărilor în plen; membrii Parlamentului European, care vor adopta propunerea legislativă
sau o vor respinge, după ce vor adresa întrebări raportorului”, a precizat prof. Ioan Caulea.
Proiectul va fi trimis organizatorilor concursului până la sfârşitul acestei săptămâni, aşteptându-se selecţia
şcolilor câştigătoare.
Iustin Buculei, clasa a X-a D
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Copiii familiilor nevoiașe șanse la viață
Colegiul Naţional „Nicu Gane” Fălticeni şi Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” din Fălticeni au răspuns invitaţiei Confederaţiei Asociaţiilor Studenţilor Români de pe Mapamond (G.C.R.S.), ONG ce își are originie în Malmo,Suedia, prin participarea la competiţia umanitară “Mişcarea dă speranţă”. În perioada 1-14 decembrie 2014, voluntari
G.C.R.S din ţară organizează competiţii sportive care au
scop caritabil, la care sunt invitați să ia parte atât elevi, cât
și profesori. Fiecare participant este încurajat să doneze o
sumă de bani, în funcţie de posiblităţi, iar banii adunaţi
sunt folosiţi pentru a cumpăra alimente, hăinuţe, pampers sau alte obiecte necesare unor copii nou-născuţi în
familii nevoiaşe sau părăsiţi în maternitate.
Câteva sute de elevi şi cadre didactice de la cele două
colegii au participat vineri, 5 decembrie 2014, la competiţiile de volei, baschet, tenis de masă, organizate în
cadrul campaniei „Mişcarea dă speranţă”. Banii adunaţi
au fost folosiţi sâmbătă, chiar în ziua de Moş Nicolae
pentru a cumpăra produse necesare noilor născuţi acestea fiind donate la maternitatea din Fălticeni.
„Aceasta a fost o primă activitate care şi-a propus să
ajute mai multe familii care au copii nou-născuţi şi au o
situaţie financiară precară.”
Prima, care a avut loc vineri, s-a bazat pe competiţii sportive în care au fost implicate Colegiul Naţional „Nicu
Gane” şi Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”, strângându-se fonduri de aproximativ 950 de lei din biletele de acces la
competiţii şi din donaţii.
În a doua etapă am mers la Maternitatea Fălticeni unde am stabilit cazurile care necesită ajutorul nostru am
aflat care sunt produsele de care au nevoie aceşti copii, după care am mers şi am cumpărat produsele şi le-am predat
la maternitate pentru a aduce un strop de fericire copiilor care aveau nevoie de ajutorul nostru.
“Iniţiativa a pornit de la nivel naţional, G.C.R.S. a propus proiectul iar noi l-am adaptat la necesităţile localităţii”, ne-a precizat Cătălin Andrei Tofan, ambasador adjunct de localitate în cadrul G.C.R.S..
La Colegiul Naţional „Nicu Gane” proiectul a fost implementat de ambasadorul pe colegiu Darius Caliniuc,
având ca partener Consiliul Elevilor în persoana lui Dimitrie Cielecki. Pentru organizare și promovare s-au implicat
și ambasadorii adjuncți de liceu G.C.R.S Alexandra Pavăl și Alexandra Diaconița alături de Bogdan Florea. Activitățile desfășurate de cele două ambasade de liceu au fost coordonate de Bogdan Ivaș, Andrei Tofan și Isabela Maria,
reprezentanții ONG-ului la nivelul orașului Fălticeni.
„Pentru următoarele proiecte ce vor fi desfășurate, primul chiar în luna ianuarie, sperăm și la sprijinul Colegiului „Vasile Lovinescu”, unde avem în vedere înființarea unei ambasade”, ne-a menționat Bogdan Ivaș, ambasador
GCRS pe municipiu.
Iustin Buculei, clasa a X-a D
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„Luarea deciziilor şi Leadership”
la Colegiul Naţional “Nicu Gane” Fălticeni
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Sâmbătă, 22 noiembrie 2014, la Colegiul Naţional “Nicu Gane” din municipiul Fălticeni, a avut loc o sesiune
de formare având ca temă „Luarea deciziilor şi Leadership” organizată de şcoala gazdă împreună cu reprezentanţi ai
Consiliulul Judeţean al Elevilor Suceava (CJES) şi profesori formatori din judeţ.
La activitate au participat aproape 30 de elevi de la Colegiul Naţional „Nicu Gane” şi Colegiul Tehnic „Mihai
Băcescu”, de la Grupul Şcolar Dolhasca şi Grupul Şcolar Liteni, în calitate de reprezentanţi ai Consiliilor Şcolare şi
participanţi la proiecte derulate în licee cum ar fi G.C.R.S. şi Euroscola, printre invitaţi numărându-se prof. Sofrona
Mara Perţa, formator în Consiliul Naţional al Elevilor, prof. Luminţa Corbu, de la Colegiul Național „Nicu Gane”
iar din partea Consiliului Judeţean al elevilor au participat Ciprian Ungureanu, prim vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean al Elevilor şi Adrian Puha, reprezentantul departamentului de educaţie formală şi nonformală CJE.
„M-am bucurat să ajung la Fălticeni și să găsesc acolo o mână de oameni frumoși care doresc să se implice și
să rezolve problemele pe care le-au întâmpinat în Consiliul Școlar de-a lungul anilor. Colegiul Național „Nicu Gane”
are norocul să aibă un adevărat Birou Executiv, o echipă care este convinsă că va schimba ceva doar dacă este unită,
cu planuri mari și care iese din zona de confort de câte ori este nevoie”, a precizat Ciprian Ungureanu, prim vicepreşedinte al Consiliului Judeţean al Elevilor.
Îniţiativa organizării activităţii de formare de la Fălticeni i-a aparţinut lui Dimitrie Cielecki, preşedinte al
Consiliului Şcolar al Elevilor de la Colegiul Naţional “Nicu Gane” ce s-a bucurat de susţinerea conducerii liceului.
După declaraţia făcută de preşedintele CJES, Tudor Găitan la alegerile pentru Biroul Executiv al CJES, care a spus
că vrea să continue proiectele pe care le-a început în Rădăuţi, acolo având loc prima activitate de acest gen, Dimitrie
Cielecki şi-a propus să intensifice activitatea Consiliului Elevilor din Fălticeni, să invite tineri de la celelalte licee cu
care să se înceapă o colaborare, astfel încât să devină toţi o echipă.
Consiliul Naţional al Elevilor (CNE) a iniţiat şi facilitat, prin Consiliile Judeţene ale Elevilor şi cu sprijinul
reţelei de formatori CNE, participarea elevilor, membri activi în Consiliile Şcolare şi/sau Consiliile Judeţene ale Elevilor, la urmăoarele module de training: Comunicare interpersonală, Lucru în echipă, Managementul conflictelor,
Luarea deciziilor şi Leadership, Autocunoaştere şi dezvoltare personală, Dezvoltare organizaţională, Managementul
proiectelor, Relaţii publice şi comunicare, Argumentare şi oratorie.
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“Din cele 9 module de formare din CNE, noi am ales modulul „Luarea deciziilor şi Leadership” pentru că
majoritatea suntem la început de drum în Consiliul Elevilor şi consider că este o temă foarte importantă pentru activitatea
noastră în următorul an”, ne-a declarat Dimitrie Călin Cielecki, preşedintele Consiliului Şcoar de la Colegiul Naţional
“Nicu Gane”.
Printre temele abordate de elevi împreună cu profesoara Mara Perţa s-au numărat Bariere în comunicare,
“Tipuri de decizii şi etape în luarea deciziilor”, “Strategii de luare a deciziilor”, “Profilul leaderului”, “Leader vs. Şef ”,
“Modele de leadership”, “Modul de argumentare şi dezbatere”. Pe lângă activitatea curentă din cadrul Consiliului
Elevilor, motivaţia de a participa la toate sesiunile de formare şi capacitatea de a valorifica ulterior competenţele
formate prin training, întâlnirea de sâmbătă a avut ca scop stimularea unui comportament democratic între elevi, iar
ca obiective practicarea dezbaterilor academice în mod cât mai constant, formarea unui stil oratoric pentru elevii de
liceu, cunoaşterea reciprocă între elevi şi dezvoltarea unor atitudini benefice în comportamentul elevilor prin preluarea modelului unor personalităţi marcante.
Pentru anul şcolar în curs elevii de la cele trei colegii din municipiul Fălticeni şi-au propus să vină cu o
abordare nouă în educaţie, care să dea roade în ceea priveşte îmbunătăţirea comunicării între elevi şi profesori şi
celelalte instuţii implicate în actul educaţional prin formarea unui Consiliu Local al Elevilor din zona Fălticeni,
cunoştinţele despre ledearship şi modul de luare a deciziilor fiind doar un început în acest proiect.
Cu ajutorul antrenorilor voluntari şi a formatorilor din Consiliul Naţional al Elevilor se va forma o echipă
locală care va conştientiza problemele, îşi va asuma responsabilităţi şi va găsi soluţii prin forţe proprii, astfel încât
vocea elevilor să fie auzită şi încurajată să vină cu soluţii. Pentru a lucra bine în Consiliul Local al Elevilor este nevoie
de încredere, deschidere pentru colaborare, apreciere, sprijn şi asumarea responsabilităţii.
Iustin Buculei, clasa a X-a D
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“Shoe Box – Cadoul din cutia de pantofi”
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Elevii de la Colegiul Naţional „Nicu Gane” Fălticeni s-au alăturat campaniei “Shoe Box – Cadoul din cutia
de pantofi”. Un grup de tineri inimoşi au iniţiat acţiunea la nivelul liceului, informându-şi colegii despre felul în care
aceştia pot aduce un zâmbet pe chipul unui copil nevoiaş.
„Am anunţat în şcoală în ce constă această acţiune, apoi am strâns pachetele, în care fiecare a pus ce a putut,
după care, timp de două zile, pe 15 şi 16 decembrie, le-am oferit unui număr de 15 familii cu copii, din municipiul
Fălticeni. În desfăşurarea acţiunii am avut sprijin din partea Serviciului Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Fălticeni, care ne-a indicat familiile cu situaţie financiară precară. Apoi am mers la fiecare dintre acestea şi am dăruit cadourile, care au constat în jucării, dulciuri şi haine. Bucuria de pe chipurile celor care au primit pachetele ne-a făcut
să înţelegem că dăruind putem face pe cineva fericit”, ne-a spus Patricia Haidău, una dintre coordonatoarele acţiunii.
Am aflat că tinerii de la Colegiul Naţional „Nicu Gane” au fost generoşi şi uşor de convins pentru a participa
la această acţiune. Mesajul transmis de aceşti tineri este acela că “pentru a fi fericit tu însuţi, fă-l să zâmbească pe cel
de lângă tine”. Din grupul de acţiune au făcut parte Patricia Haidau, Alexandra Şoldănescu, Lorena Saviuc, Miruna
Trifan, Iustin Buculei, Răzvan Conţu, Dumitriţa Tudora şi Bianca Arsintescu.
În distribuirea pachetelor, tinerii au fost sprijiniţi de conducerea instituţiei.
Iustin Buculei, clasa a X-a D
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Scrisoare către Moș Crăciun

Dragă Moșule,
“De câte ori trebuie să refacem drumul de la început? Unde e începutul? Există
ceva predestinat în viața noastră care trebuie să se întâmple? Rămâne de văzut...
Știu, cu toții îți adresăm întrebări rudimentare în fiecare an, întrebări care privesc interesele personale, omițând-o mereu pe cea mai importantă: Ce este Crăciunul? “

		
Pentru elevii de la Colegiul Național ,,Nicu Gane”, Crăciunul este timpul bun, iertător, singurul timp
în care oamenii își deschid la unison sufletele pentru a dărui și pentru...a organiza spectacole! Astfel, elevii claselor
a IX-a și a X-a, sub coordonarea doamnelor diriginte Rădulescu Liliana și Nechifor Cristina, au pus bazele unui mic
spectacol în care s-au reunit toate cele trei elemente, care duc încet, dar cu pași siguri, spre cheia succesului: prietenia,
munca și perseverența.
Spectacolul a fost structurat într-o manieră aparte,
în trei momente diferite, cu adevărat speciale, ,, startul’’ fiind dat de prezentatorii Conțu Răzvan, Răileanu Andreea și
Sofron Cătălina care, alături de ceilalți elevi și-au demonstrat cu această ocazie creativitatea, dar și aptitudinile de
,,filologi’’.
Primul moment a fost destinat solistelor: Ciubotariu
Bianca, Cora Stela, Gavrilescu Iulia, Simion Maria și Șoptelea Oana care au dorit să încânte individual publicul cu niște
colinde care să reamintească de valorile specifice românești
și să-și câștige, totodată, renumele de ,,tinere artiste’’.
Cel de-al doilea moment, poate cel mai așteptat de către public, a fost piesa de teatru proprie: ,,Crăciun vechi
vs Crăciun nou”, o confruntare între două generații diferite, o bătălie între două mentalități diferite din punct de
vedere al obiceiurilor și tradițiilor. Aceste ,,tabere’’, în ciuda principiilor după care au fost ghidate, ajung la un ideal
comun: să fie fericiți de Sărbători, dar să se folosească fiecare de propriile resurse, generația veche preferând tot ceea
ce ține de popular, de acea epocă în care banul nu constituia o piedică în calea fericirii, iar generația nouă se ghidează
tehnologia care a ajuns să ocupe un loc primordial în viața omului.
Spectacolul a fost încheiat de corul celor două clase care a interpretat niște colinde, în care, putem spune, că
s-au intersectat tradiții diferite: o colindă specific românească, o colindă în limba franceză și o combinație între limba
engleză și limba spaniolă, dar și cu o creație literară, o ,,Poveste de Crăciun’’, citită de eleva Popescu Andreea.
Acum, Moșule, la final, pot spune că am descoperit semnificația acestui cuvânt magic. Să căutăm neîncetat să
fim liberi, să lăsăm inima să iubească pe cine dorește. De Crăciun, să căutăm să ne desăvârșim, să lăsăm să se nască
din noi ceva frumos.
Călătoria aceasta nu are sfârșit...Crăciun fericit!
Cătălina Sofron, clasa a X-a F
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100 de ani de existenţă a Muzeului Fălticenilor
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Vineri, 14 noiembrie 2014, la Colegiul Naţional “Nicu Gane” Fălticeni a fost dezvelită o placă comemorativă
care marchează 100 de ani de existenţă a Muzeului Fălticenilor, ctitorit de profesorul Vasile Ciurea, după care, în
Amfiteatrul instituţiei de învăţământ a fost evocată personalitatea lui Vasile Ciurea şi a fost vernisată o expoziţie cu
documente care au aparţinut muzeului.
Dezvelirea plăcii comemorative de deasupra spaţiului în care a fost amenajat muzeul a fost făcută de primarul
Cătălin Coman în prezenţa elevilor, cadrelor didactice dar şi a iniţiatorilor acestui proiect, profesorii Mioara şi Sorin
Gafencu.
Muzeul ajuns la vârsta centenară a funcţionat în clădirea Colegiului “Nicu Gane” din noiembrie 1914 până în
1930, actul de naştere fiind semnat pe 12 noimebrie 1914. “Aici, în aripa stângă a Colegiului Naţional „Nicu Gane”,
fostul Gimnaziu „Alecu Donici”, a funcţionat primul muzeu din Fălticeni, un muzeu regional care a purtat iniţial
numele de Muzeul Sucevei. “Am vorbit de multe ori despre dimensiunile care se intercondiţionează în viaţa colegiului
nostru, educaţia şi cultura, astăzi iată, i se adaugă o dimensiune istorico-regională . Mulţumim pentru asta celor care
au avut iniţiativa, neobositei doamne profesor Mioara Gafencu şi domnului profesor Sorin Gafencu şi familiei de
artişti Anca şi Ninel Şoldănescu”, ne-a declarat prof. dr. Mihaela Bărbăcuţ, directoarea Colegiului „Nicu Gane”.
Un muzeu în care au fost obiecte foarte valoroase
Cu aprobarea Ministerului, muzeul a fost instalat încă de la
început în vecinătatea amfiteatrului, în 1915 fiind aprobată
funcţionarea sa de Comisia Monumentelor. Un an mai târziu apare primul număr al „Buletinului Muzeului Sucevei”, dar şi câteva
obiecte foarte valoroase aparţinând ţăranului autodidact Petre
Gavrilescu din Boteşti, inventatorul unei maşini de tors, al unei
maşini topografice şi al altor unelte pentru viaţa cotidiană, dar şi
cupeul de lemn realizat de Leon Comnino prin muncă migăloasă
cu briceagul, timp de 35 de ani. Muzeul supravieţuieşte Primului
Război Mondial, în 1919, Vasile Ciurea împreună cu prietenii şi
elevii reluând activităţile de descoperire de noi obiecte şi manuscrise în satele din jur dar şi din ţinutul Neamțului.
În 1922 Vasile Ciurea intră în politică pentru a putea colecta fonduri pentru cumpărarea unei clădiri proprii a muzeului, lucru realizat în 1930, când pe 22 iunie este inaugurat Muzeul Fălticenilor, este adoptat un statut al
Societăţii “Muzeul Fălticenilor”, adevărata „dimensiune intelectuală” fiind stabilită un an mai târziu de preşedintele
Academiei Române, profesorul Ion Simionescu, considerat şi primul ctitor al muzeului.
După doi ani, în 1946, Vasile Ciurea revenise din refugiu cu obiectele din inventarul muzeului , iar pentru a
redeschide instituţia de cultură, devine preşedinte al Blocului Partidelor Democrate din Judeţul Baia. În 1968, dezraionarea aduce schimbări neaşteptate, o mare parte din exponate fiind transferate la Muzeul Regiunii Suceava şi la
Muzeul de Istorie al Bucovinei, iar o mică parte ajung în localul fostului raion. Din 1972 în clădirea care a adăpostit
muzeul funcţionează biblioteca, o mică parte din piesele etnografice şi câteva vestigii arheologice fiind păstrate în depozitele Muzeului de Artă „Ion Irimescu” , şi doar câteva „din strădaniile ostenitorului Vasile Ciurea” au fost expuse
în două săli de la Muzeul Apelor „Mihai Băcescu”.
În cadrul simpozionului dedicat lui Vasile Ciurea găzduit de Amfiteatrul Colegiului au avut loc relatări ale
ctitorului de muzeu apărute în diverse cronci din acea perioadă, prezentarea unor amintiri ale foştilor elevi dar şi
prezentarea câtorva „crâmpeie din viaţa ctitorului, căutătorului de comori, relicve ale vieţii materiale şi spirituale,
neobosit scormonitor în trecut şi valorificator al prezentului” dar şi etapele de formare şi evoluţie a muzeului,
„Vasile Ciurea şi Muzeul Sucevei sau Muzeul Fălticenilor”, având aceeaşi identitate.
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Vasile Ciurea a redat memoria locului prin imagini şi prin obiecte
Profesorul Codrin Benţa s-a adresat numerosului auditoriu în calitatea sa de specialist în istorie locală, precizând că Profesorul Vasile Ciurea a fost un pasionat de istorie, un om care simţea memoria locului şi simţea nevoia
de a o reda celorlalţi prin imagini, prin obiecte, prin colecţii în realizarea cărora a pus suflet, o parte din ceea ce suntem noi, iar exemplul său trebuie urmat de generaţiile care învaţă sau au învăţat la Colegiul „Nicu Gane”.
„Am început să facem şi noi un concept de muzeu în şcoală, un muzeu de etnografie pe care vrem să îl deschidem şi pentru care ne trebuie un spaţiu prielnic, care să găzduiască modesta colecţie care este la început, dar care,
se va dezvolta în timp. Un astfel de muzeu cum a fost Muzeul Fălticenilor, cum a fost Muzeul Sucevei, care a primit
numele unei zonei etnografice, noi fiind regăţeni, trebuie să existe. Să avem la Fălticeni un muzeu al Fălticenilor aşa
cum a fost în 1930, deschis cu ceremoniile de atunci, în care oamenii au putut să vadă colecţii cum mai existau doar
în capitale mari. În acea perioadă astfel de muzee existau doar în Galaţi, Constanţa, Târgu Jiu.
Este necesar un astfel de muzeu care să aducă obiecte, care să reprezinte valori de creaţie materială, să reprezinte sufletul românesc şi patriotismul local”, a precizat prof. Codrin Benţa.
Profesorul Benţa a spus că un muzeu de istorie şi un muzeu de etnografie ar putea fi găzduite de clădirea unde
a fost Consulatul Austriac, situată pe strada Sucevei, o clădire aflată în prezent în paragină, dar „care ar putea reînvia
frumos prin aducerea la lumină a unui astfel de muzeu”.
La sfârşitul manifestării, elevele Mateiana Anechiforesei şi Maria Rusu i-au încântat spritualiceşte pe cei
prezenţi cu piese folk.
Iustin Buculei, clasa a X-a D
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Colegi, există Consiliul Elevilor!

12

La începutul anului școlar mi-a fost propus să candidez la președenția Consiliului Școlar al Elevilor. Atunci
am realizat că nu știu nimic despre acest for, dar și faptul că nimeni de la Colegiul Național “Nicu Gane” nu înțelege
ce înseamnă și ce scop are de fapt această organizație.
Voi știți ce este Consiliul Elevilor? Probabil că doar intuiți. Consiliul Elevilor reprezintă o formă legitimă de
organizare a elevilor din România, recunoscută la nivel internațional, dar în același timp este o familie, o familie în
care elevii din întreaga țară se regăsesc, colaborează, își dezvoltă împreună competențe și abilități, elaborează puncte
de vedere și poziții, dar cel mai important, această organizație încearcă
să ne pregătească pentru confruntarea cu societatea.
Odată intrat în Consiliul Elevilor, am realizat că noi, elevii, chiar
putem schimba ceva, putem să ne îmbunătățim viața de elev. Eu sunt
la început de drum, dar încerc să ridic nivelul organizației din liceul
nostru la cele mai înalte standarde. Echipa noastră a devenit foarte activă în acest an școlar. Pentru cine nu știe, Biroul Executiv este format
din: Vicepreședinte - Patricia Haidău, Secretar –Ema Turcu, Director
Departamentul Concursuri Școlare - Pavel Bianca, Director Departamentul Cultură, Educație și Programe Școlare –Trifan Miruna, Director
Departamentul Sport și Programe de Tineret -Conțu Răzvan, Director
Foto: Dimitrie Cielecki
Departamentul Avocatul Elevului –Tudora Dumitrița, Director Departamentul Informare și Consiliere - Arsintescu Bianca.
De când sunt în funcția de Președinte al Consiliului Școlar al Elevilor am încercat să realizez toate proiectele
care mi-au fost propuse împreună cu colegii mei din Biroul Executiv. Pentru început, am realizat primul modul dintr-o serie de 9 activiăți de formare - “Leadership și luarea deciziilor la Nicu Gane”, după care am celebrat împreună
cu peste 200 de colegi Tricolorul României în data de 1 Decembrie. Am colaborat cu ONG-ul internațional G.C.R.S.
în Campania “Mișcarea dă speranță” (în urma căreia am adunat suma de 700 de lei pentru a ajuta nou-nascuții din
familiile nevoiașe) și am coordonat Campania umanitară anuală a grupului de voluntari “Îngeri pentru Îngeri” (în
urma căreia am adunat suma record de 1300 lei pentru copiii cu nevoi speciale din Fălticeni). De asemenea, Consiliul Elevilor a coordonat și proiectul internațional cu scop caritabil „Shoe Box” în cadrul Colegiului Național “Nicu
Gane”, care s-a soldat cu strângerea și distribuirea a peste 150 de cadouri multor familii cu probleme materiale din
zona Fălticeni. Pentru toate acestea pot doar să mulțumesc pentru ajutorul oferit, dar și pentru inițiativa și implicarea de care au dat dovadă ,tuturor elevilor din liceu, sperând în continuare la realizarea cu succes a cât mai multor
activități împreună.
Trebuie să răspund și unei solicitări care îmi este adresată zilnic. În momentul de față încercăm să rezolvăm
și problema rețelei Wi-fi și cea a stației radio (multe difuzoare nu funcționează momentan ). De asemenea, nu pot să
nu remarc sprijinul de care se bucură Consiliul Elevilor din partea Direcțiunii și a multor profesori din liceu.
După cum spune deviza singurului for reprezentativ al elevilor din România, noi suntem “Vocea colegilor noștri”.
Vrem să vă regăsiți un sprijin în noi și ne dorim o colaborare cât mai strânsă, susținută prin comunicare și implicare.
Dimitrie Cielecki, Președinte CȘE,
Colegiul Național “Nicu Gane”
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The Great Gane
“Inițial nu am luat o decizie cu privire la participarea mea în cadrul
acestui concurs ,însă faptul că am fost aleasă din cele aproximativ 30 de candidate m-a ambiționat să merg mai departe și chiar să câștig și titlul de Miss
Boboc 2015. Am 16 ani, însă acest titlu pentru mine înseamnă o realizare
imensă. Știi momentele alea în filme când nu mai auzi nimic și ești doar tu cu
propria realizare? Cam asta am simțit și eu . M-au încercat zeci de stări. Poate
că aș fi vrut să țip , să mă exteriorizez, dar mi-am zis : Nu, Oana ! Am simțit
un fior în momentul când mi s-a strigat numele și când mi s-a pus coronița
pe cap. Sentimente greu de explicat !!! Atunci când cânt simt că ceva din mine
iese la iveală, adică pot oferii lumii plăcere prin ceea ce transmit prin cântat.
Pentru mine a cânta este o altă modalitate de a te afirma. Cânt ca să mă liniștesc, cânt ca să-mi exprim sentimentele și trăirile. Nu o fac de față cu alții.
Dacă nu aș fi participat la balul bobocilor cu siguranță unele persoane nu ar fi
aflat nici acum că eu știu să mai și cânt.”
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Oana Șoptelea
câștigătoarea titlului de MISS-Boboc 2015

Foto: Dan Filipciuc
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Colegiul Naţional „Nicu Gane” din Fălticeni a celebrat, vineri 13 februarie 2015, 145 de ani de la înfiinţare,
rememorând tot ceea ce înseamnă educaţie şi cultură. Întregul program s-a desfăşurat sub genericul „Ars Longa,
Educatio Sempiterna” şi a cuprins activităţi cultural-artistice ce au avut drept scop valorificarea principiilor ce definesc această unitate de învăţământ şi totodată consolidarea relaţiilor dintre toţi partenerii implicaţi în actul educaţional.
Pentru a pune în prim plan tot ceea ce înseamnă artă, în fiecare clasă a fost organizată o oră de dirigenţie în
cadrul căreia s-au desfăşurat numeroase activităţi ce au avut rolul de a promova valorile culturale. Au fost organizate expoziţii de fotografii şi desene, icoane şi obiecte de uz casnic din lemn. Totodată s-au desfăşurat diverse audiţii
muzicale şi s-au purtat lungi discuţii în ceea ce priveşte pictura, grafica, sculptura, meşteşugurile artistice, teatrul,
cinematografia, muzica vocală şi cea instumentală, literatura.
Înainte de începerea activităţilor dedicate cunoaşterii şi culturii, în holul instituţiei de învăţământ a avut loc
întâlnirea dintre diferite generaţii de cadre didactice şi elevi. Printre cei prezenţi la acest
eveniment, cu adevărat memorabil, s-au numărat fostul elev şi profesor
Gheorghe Cătălin Coman, primarul municipiului Fălticeni, doamna inspector Cristina
Nechifor, generaţii diferite de cadre didactice, elevi şi foşti elevi ai colegiului, oameni de cultură ce definesc arta prin munca lor, consilieri locali, directori ai instituţiilor de învăţământ.
Odată cu trecerea fiecărui an, valorile sunt redefinite din perspective diferite
„Înscriem astăzi împreună în istoria zilelor colegiului şi în cea a existenţei cotidiene a
instituţei noastre un eveniment care celebrează 145 de ani, dar şi una din multiplele dimensiuni pe care ne statuăm fundamental destinul şi vocaţia: arta. Am ales această temă pentru
sărbătoarea noastră din convingerea că urmărind evoluţia tangenţelor dintre traiectoria
educaţională şi domeniul artistic ne completăm istoria instituţională. Rare sunt şcolile care
să aibă privilegiul de a se regăsi în fiecare an şi de a-şi redefini valorile dintr-o altă perspectivă. Acum doi ani redescopeream cultura instituţională sub patronajul spiritual al lui Nicu
Gane. Anul trecut realizam fuziunea dintre educaţie şi cultură din perspectiva prezentului.
Anul acesta, reperele noastre se raliază domeniului artistic. „Ars Longa, Educatio Sempiterna”, parafrazarea generoasă sub semnul căreia se desfăşoară manifestările noastre confirmă
că evoluţia instituţiei care este astăzi Colegiul „Nicu Gane” e dublată şi de o istorie proprie a
artei prin numeroşii artişti pe care i-a format şi i-a urmărit de-a lungul carierei lor cât şi prin manifestările din domeniul artistic pe care le-a prilejuit. Astăzi, suntem într-o ipostază inedită, cea în care Colegiul „Nicu Gane” devine concomitent o galerie de artă şi o sală de concerte.”, a afirmat prof. dr. Mihaela Bărbăcuţ, doamna director al colegiului.
Această idee, de a evidenţia valorile prin artă, pentru a celebra zilele liceului este un vis mai vechi al profesoarei Mihaela Bărbăcuţ, ce a putut fi dus la îndeplinire prin sprijinul oferit de numeroasa asistenţă şi a tot ceea ce
înseamnă echipa de la Colegiul „Nicu Gane”. Acest proiect de valorificare a principiilor ce reprezintă această unitate
de învăţământ a fost susţinut cu mult entuziasm de către elevi şi foşti elevi ai liceului.
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145 de ani de educaţie prin valorificarea tradiţiilor
Profesoara Mihaela Bărbăcuţ a dat citire şi mesajelor preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava, Cătălin
Nechifor, un alt absolvent al colegiului şi a vicepreşedintelui aceleiaşi instituţii, Alexandru Rădulescu, fost cadru didactic în domeniul geografic la această instituţie de învăţământ.
„Vă felicit pentru familia extraordinară pe care o aveţi, vă felicit pentru prietenii deosebiţi pe care îi aveţi. Văd
aici în faţa noastră încă o mare familie, familia celor care într-un fel sau altul trăiesc şi simt alături de spiritul Nicu
Gane. Sunt şi eu alături de acest spirit pentru că am fost elev şi profesor aici şi multe dintre amintirile frumoase se
leagă de tot ceea ce înseamnă Nicu Gane”, a spus primarul Cătălin Coman.
Doamna Cristina Nechifor, fost director al colegiului, inspector de specialitate pentru ştiinţele socio-umane,
a fost cea care a transmis mesajul inspectorului general Gheorghe Lazăr, exprimând totodată şi propriile idei şi concepţii în calitate de absolvent şi cadru didactic al acestei prestigioase şcoli.
„Împletim ipostazele temporale raportându-ne la trecut, proiectând un viitor, dar acum este momentul prezentului. Numărăm astăzi 145 de ani de tradiţie, valoare, cunoaştere, educaţie, cultură. Noi cei de astăzi, familia extinsă a găneştilor, avem datoria de a apăra un prestigiu dobândit vreme de 145 de ani. Privim în urmă cu mândrie
şi lăudăm zestrea intelectuală a şcolii la care au contribuit generaţii de dascăli excepţionali, parte dintre ei prezenţi
astăzi printre noi. Fiecăruia în parte îi transmitem gândul nostru de admiraţie şi recunoştinţă. Ne vom exprima
mereu cu mândrie fastă ori de câte ori ne vom referi la absolvenţii şcolii, multitudine de personalităţi marcante în
cele mai diverse domenii.” , a precizat doamna inspector Cristina Nechifor.
Artă prin note muzicale
După primirea cordială a tuturor invitaţilor, atmosfera a fost schimbată printr-un concert de muzică clasică
de către absolventul colegiului din promoţia 1991, Radu Casian, artist liric al Filarmonicii din Iaşi. Momentul a
fost completat cu recitarea câtorva versuri eminesciene,
pe fundalul unui cântec la chitară. Tenorul Radu Casian
i-a avut drept invitaţi pe baritonul Bogdan Cojocariu,
dirijorul Corului de cameră “Vox Art’Is”, a Filarmonicii
din Iaşi, mezzo-soprana Simona Casian, artist liric în
Corul „Gavriil Musicescu” din cadrul Filarmonicii de
Stat „Moldova” din Iaşi şi soprana Cristina Grigoraş de
la aceeaşi Filarmonică. Această formulă vocală formată
din cei patru solişti a fost acompaniată cu multă graţie de
talentaţii copii şi nepoţi ai lui Radu Casian, toţi fiind elevi
sau studenţi la clasele de muzică ale Liceului de Artă sau
a Universităţii de Arte din Iaşi. Recitalul s-a intitulat „Miracolul Muzicii” şi a cuprins creaţii religioase, piese occidentale, glume muzicale, piese din inspiraţia populară.
„Triada Gănească”
Trei pictori foarte talentaţi, absolvenţi ai acestei instituţii, Gabrel Baban, Anton Costîn şi Ioan Şoldănescu au
răspuns provocării lansate de conducerea colegiului, prezentând expoziţia de pictură intitulată „Triada Gănească”.
Pe lângă aceasta, Ioan Benţa, fost profesor al colegiului, a scos din sanctuarul său personal câteva lucrări
cuprinzând fotografii cu obiective turistice din Italia, lucrări în acuarelă şi grafică şi sculpturi în lemn. Profesorul a
completat prezentarea cu istoria fiecărui obiect, fotografie sau desen, evidenţiind în finalul expunerii sale o temă ce
îi este foarte dragă: „cinematica lemnului”.
Colegiul Național “Nicu Gane”
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A fost primit cu mult entuziasm debutul în desen executat în acuarelă pe care l-a avut profesorul Dimitrie
Filip. Totodată a fost apreciată implicarea familei de artişti Anca şi Ninel Şoldănescu ce au contribuit „la rafinarea
aspectelor ce au creat contextul acestui eveniment”.
„Tablou de epocă”

16

Expoziţia intitulată „Tablou de epocă” a cuprins un stand cu mobilier, decoraţiuni şi obiecte de artă ce aparţin
lui Ştefan Şoldănescu, Aurel Băeşu, Teodor Tatos şi Dimitrie Hîrlescu. Realizarea acestei expuneri a fost sprijinită
de muzeele din municipiul Fălticeni, expoziţie ce s-a dorit „un excurs în timp şi totodată un mod de recuperare a
memoriei artiştilor plecaţi dintre noi”. Fundalul Aulei a fost străjuit de tapiseria „Moartea căprioarei” ce aparţine unei
foste eleve a acestui colegiu, artista Ioana Nistor. Ea s-a manifestat în pictură, grafică, tapiserie şi artă monumentală.
Evoluţia istorică a Colegiului a fost prezentată în amfiteatru printr-o serie de documente asigurate prin grija profesoarei Mioara Gafencu şi a prof. Sorin Gafencu.
Personalitatea Radu Orac
Cu ocazia acestui eveniment, în Aulă a fost organizată în premieră pentru municipiul Fălticeni o expoziţie
dedicată unui fost elev al acesti şcoli, Radu Orac. Portretul acestui artist plastic, compozitor, constructor de viori,
publicist, fotograf si critic de artă a fost prezentat în cuvinte de către profesorul Nelu Mihăilă, „fost elev din celebra
generaţie paşoptistă”. Acesta a organizat în Aulă o expoziţie cu obiecte ce au aparţinut lui Radu Orac printre care se
numără fotografii, schiţe şi picturi, şi, nu în ultimul rând, una dintre viorile ce au fost construite de către marele artist.
„Intervenţia mea este un mic omagiu adus întregii activităţi a profesorului Radu Orac, născut în Fălticeni
în 1938, absolvent al facultăţii de Arte Plastice şi a Secţiei de Muzeologie a Institutului de Arte Plastice „Nicolae
Griorescu” din Bucureşti. Picturile lui Radu Orac se regăsesc în ţară dar mai ales în colecţii din Franţa, Anglia, Italia,
Grecia, Israel ajungând şi până în Venezuela. A mai avut o pasiune, cea de lutier, construind din puţinii săi bani, 37
de viori, una putând fi admirată de dumneavoastră. A îmbinat pictura cu muzica, a dirijat o formaţie corală, a compus
şi două cântece pentru două oraşe dragi lui, Fălticeni şi Iaşi. Radu Orac a militat pentru salvarea unor clădiri şi case
memoriale, printre care se numără cea a lui Theodor Pallady şi a lui Matei Millo”.
Întregul moment artistic dedicat celebrării Zilelor Colegiului „Nicu Gane” a fost încheiat cu spectacolul oferit
de corul „Animosi”, condus de prof. Dan Sinăuceanu. Astfel, odată cu trecerea acestei zile a mai fost pictată cu graţie
o notă muzicală pe portativul timpului în ceea ce priveşte tot ce înseamnă Colegiul Naţional „Nicu Gane”, Fălticeni.
Andreea Nedelcu, clasa a X-a D
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When Nietzsche wept

by Irvin D. Yalom
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“When Nietzsche wept” is an enthralling novel written by Irvin Yalom in 1922. The book blends philosophy,
psychoanalysis and history and imagines what would have happened if Friedrich Nietzsche, the most important
philosopher from the 19th century, had gone into therapy with Dr. Breuer, the man who laid the foundation of
psychoanalysis by creating the cathartic method. Diagnosed with a tragic migraine, Nietzsche admits a total physical defeat after seeking the consult of many notorious doctors from all over the world. His exotic muse, Lou Salome,
contacts the famous Viennese doctor, Joseph Bruer, asking for a conversational therapy on Nietzsche’s behalf. She
is confident that the philosopher’s toxic fascination for her, brought together with his permanent anxiety and social
disability, can be healed solely with this kind of treatment. Hostile to the thought of somebody changing his beliefs,
Nietzsche accepts the arrangement only by believing he is the one to help Dr. Breuer with his own obsessive love
interest. The plot thrives on the tensions that arise between Nietzsche’s nihilistic philosophy and Breuer’s belief in
the fundamental role of relationships on human life and development, leading to the most alluring psychological
dialogues.
The writer is a psychiatrist by profession, which provides great authenticity, but what struck me was his
ability to approach the most introspective themes with a friendly style, enabling the readers to relate with the existential dilemmas and the dissents of the main characters. The riveting dialogue between the main characters puts
to perspective the existential fears that lie deep within all of us, leaving the reader’s mind reeling. Yalom gives his
readers a free ticket to delve into the most intimate conversations two human beings can ever have, leaving them
contemplating on the truth of being human and the highest of what we can give and receive in relationships, both
with ourselves and with others.
It takes all of your beliefs under a question mark, it defines the nature of your existence as doomed to obsession
and despair, while capable of self healing and it leaves you breathless in front of the majestic narrative style. Yalom’s
masterpiece has reached to every level of my conciousness and subconciousness, marking my present and future
ideology and I highly recommend it to introspective people who find joy in emotional complexity and its effects on
one’s life and one’s functionality.
Andra Ciobanu, clasa a XI-a A
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Tatăl celuilalt copil

de Parinoush Saniee

O recenzie nu poate fi decât o recenzie. Ar fi prea simplu pentru unii,ar fi prea complicat pentru alții. Dar
cine poate să-și mențină măcar o idee până la capăt, fără a fi influențată sau modificată de celelalte din jur? Concluzia e că suntem un mare aluat, iar fiecare dintre noi reprezentăm câte un anumit ingredient, aș spune că “atipicii”
sunt mirodeniile.
E ca și cum ai invita pe cineva la masă, i-ai citi frumos meniul, eventual i-ai da și câteva detalii despre mirodenii,ai ispiti ceva papile gustative,iar mai apoi i-aș mulțumi oaspetelui pentru că m-a ascultat și i-aș ura “drum
bun”. Așa văd să se întâmple același lucru și cu recenzia mea . Dacă plecăm de la titlul cărții “Tatăl celuilalt copil”
care e mai mult decât ispititor,de la autoarea Parinoush Saniee de origine iraniană,speranța că aș fi ascultată n-ar
muri imediat.
Dragi cititori și necititori,a sosit momentul să faceți o călătorie imaginară, sigur, într-o lume îndepărtată, nu
ca și distanță geografică neapărat, ci ca distanță între credințele și mentalitățile diferite de ale noastre. Iar în ceea ce
privește conținutul cărții, mă voi folosi chiar de cuvintele autoarei care spunea: ”Într-o lume în care grija părinților
pentru copii ajunge să îi îndepărteze sufletește de aceștia, romanul “Tatăl celuilalt copil” reaminteşte un lucru fără
de care orice efort, oricât înseamnă să fii mâhnit ori să descoperi lipsuri și ciudățenii pe care să vrei cu orice preț să
le repari, ci să arăți încredere și să te porți cu înțelegere. Cu iubire. Ceva atât de simplu și atât de fragil.”
Citind această carte am intrat într-o lume necunoscută unde femeile sunt mai expuse la discriminare, unde
copiii pot fi în egală măsură urâți, depinde de sexul pe care-l au. O lume dominată de bărbați despre care se crede
că sunt aproape infailibili și cărora, în caz de eșec, li se pot ierta multe,poate prea multe. Prinoush Saniee a avut
acest curaj, nu știu dacă greșesc numindu-l puțin generic”glasul celei care strigă în pustie” să ne facă cunoscute aspecte nebănuite de noi, europenii. Multe întâmplări din culisele lumii orientale dar la fel de multe tristeți și frustrări
care sunt scoase la lumină de sub vălurile impuse femeilor de perceptele islamice.
Miezul cărții este o dramă, a unui copil iubit fără margini, dar și fără știință de o mamă educată, dar nevoită să fie “exilată” în casa soțului spre a deretica cât e ziua de mare. Tatăl, bărbat solemn și muncitor, pe alocuri
înțelegător, dar incapabil să pătrundă dincolo de cenușiul ochilor celui de-al doilea copil al său, Shahab. Ideea
centrală a cărții, înclin să cred, e cea a iubirii protectoare excesive izvorâtă dintr-o iubire familială prost înțeleasă și
practicată care poate otrăvi sufletul nevinovat al unui copil. Acest mic „detaliu” a cauzat o parte din dramele umanității. Se uită tot mai des acest “detaliu”. Copilăria frumoasă crește oameni frumoși la chip și suflet. Între o mamă
iubitoare și un tată sever copilul se sufocă, se interiorizează, dar este ajutat de o bunică, o femeie simplă, trecută
prin viață, nepărtinitoare, dar care avea în ea duhul înțelepciunii și echilibrului. Iubirea este prin ea însăși simplă,
adică se mișcă peste tot cu ușurință dar noi o complicăm. O punem în sertare, îi punem etichete, o distribuim cu
porția la adrese fixe și așteptăm și răspuns. În fiecare dintre noi există o lume îndepărtată, o lume a contrariilor, a
iubirilor neînțelese, a miilor și miilor de gânduri ce-și așteaptă rândul la ușa judecății. Dar această judecată ar trebui
să fie simplă și fragilă pentru că și noi suntem atât de simpli și atât de fragili. Un mic amănunt, în cazul în care, la
sfârșitul cărții veți vărsa o lacrimă, este contraindicată întrebarea “De care este? De fericire sau de tristețe?”.
Antonia Ungureanu, clasa a XI-a G
Colegiul Național “Nicu Gane”
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Jocul Îngerului

Recenzie

de Carlos Ruiz Zafón

câte lucruri este în stare un om pentru a-și îndeplini idealul profesional? Câte compromisuri și câte riscuri
20 își poateDeasuma
doar pentru a simți dulcea satisfacție a reușitei? Răspunsurile la aceste întrebări reies cel mai bine din

romanul scriitorului spaniol Carlos Ruiz Zafón , “Jocul Îngerului”, un roman cu o intrigă ce te ține cu sufletul la gură,
o poveste de dragoste despre “nebănuitele căi ale vieții” și o pierdere într-un labirint misterios, în care magia cărților,
grotescul și pasiunea se împletesc într-o povestire fantastică.
Primele pagini ale romanului ne introduc în Barcelona anilor 1920, cu mediile sale sinistre, opresive și sumbre,
în care un tânăr scriitor, cu o copilărie tragică visează la o carieră de scriitor renumit, realitatea însă fiind dușmanul
său, acesta nereușind decât să lucreze pentru un ziar local și să scrie mici povestiri publicate sub un alt nume. David
Martin este un personaj deosebit, ce impresionează prin tăria și curajul cu care înfruntă fiecare situație, dar mai ales
prin sarcasmul prezent chiar și în momentele limită: “Toată viaţa simţisem că paginile pe care le lăsam în urma mea
erau parte din mine. Oamenii normali aduc pe lume copii, noi, romancierii, aducem cărţi. Suntem condamnaţi să
ne lăsăm viaţa în ele, deşi mai niciodată nu ni se mulţumeşte pentru asta”. De-a lungul romanului, David oscilează
între iubirea sa pentru Christina Sagnier și setea pentru bani trezită de către Andreas Corelli, un editor misterios, ce
ii propune lui David să scrie o carte cum nu a mai fost scrisă niciodată, să creeze o nouă religie care să influențeze
întreaga lume .
Deși inițial Andreas Corelli pare salvarea protagonistului, acesta se dovedește a fi o amenințare pentru Martin, care alături de prietenii săi Isabela, Don Pedro Vidal și familia Sempere intră într-o cursă periculoasă, tragică, o
cursă a pericolelor si a secretelor îngropate într-un “Cimitir al cărților” în care pierde cele mai importante persoane
din viața lui.
“Jocul îngerului” oscilează între realitate și fantezie, atingând chiar cotele supranaturalului, atmosfera misterioasă, gotică învăluind cititorul încă de la primele pagini și purtându-l pe aripile incertitudinii . Este un “roman
strălucitor: thriller detectivistic, poveste de dragoste supranaturală și poveste de dragoste sfâșietoare în același timp.
El explorează viața, moartea, credințele religioase și, mai mult decât orice, singurătatea, dulcele și amarul, tortura de
a fi scriitor și rostul esențial al cărților, al literaturii, în înțelegerea condiției noastre umane.”
( Daily Mail) .
În opinia mea, acest roman este perfect pentru iubitorii de fantezie, pentru cititorii avansați în tainele literaturii, dar totodată și pentru cei ce încă nu și-au dezvoltat pofta pentru lectură și au nevoie de un impuls. Carlos Ruiz
Zafón a reușit să contureze în paginile operei sale o poveste superbă, palpitantă care să-l determine pe cititor să nu
mai lase cartea din mână, să pătrundă în universul și în pielea protgonistului, să se confrunte cu situațiile sale și să
încerce să găesească soluții acestora.
Mateiana Anechiforesei, clasa a XI-a G
Colegiul Național “Nicu Gane”
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Recenzie

Jane Eyre

de Charlotte Bronte

Mereu mi-a plăcut literatura clasică britanică. Am savurat cu o incredibilă ardoare romanele romantice ale
scriitoarei Jane Austen dar nu am fost niciodată foarte tentată să citesc “Jane Eyre”. Eu sunt de părere că anumite cărți
trebuie citite la un moment dat, iar universul face în așa fel încât ca tu să nu fii tentat de acea carte până într-o anumită
zi când îți spui: “Oare de ce nu am vrut să citesc cartea asta până acum? “ Da, atunci vei ști că a venit clipa pentru acel
nou univers care miroase a hârtie.. Cine este Jane Eyre? O fetiță orfană, tristă, inteligentă și sinceră care suferă din
cauza nedreptăților rudelor sale, fiind trimisă într-un final la o școală religioasă pentru fetițe. Timpul o transformă
pe micuța Jane într-o adevărată lady. Deși nu impresionează prin frumusețe, aceasta se impune prin inteligența sa
sclipitoare, bunul simț desăvârșit și diverse cunoștințe drept răsplată a multor ani de studiu.
Aparent o ființă reticentă și rece, Jane este un suflet cald ce permanent vibrează și un spirit ce așteaptă un mic
îndemn pentru a îi pune în mișcare toate simțurile. Jane devine guvernanta unei fetițe luate în grijă de un anumit
domn Rochester care este mereu plecat și care își vizitează foarte rar reședința. Cu ocazia unei vizite neașteptate, misteriosul domn Rochester și guvernanta micuței Adele se cunosc în împrejurări mai puțin obișnuite. Între cei doi se
înfiripă o legătură de prietenie bazată pe respect și admirație, dar care se transformă în dragoste aparent imposibilă
pentru tânăra Jane…
“….nu poți să-mi dai un talisman sau un filtru sau ceva de soiul ăsta, ca să mă fac un bărbat frumos?
Asta ar putea depăși puterea vrăjii, domnule. Iar în gând am adăugat: Un ochi iubitor e singurul talisman de
care ai nevoie-pentru el ești suficient de frumos;sau mai degrabă asprimea ta are o forță ce depășește frumusețea.”
Un roman ce ne învață că dragostea nu ține cont de micile detalii și probleme ale omenirii, ci doar de fericirea pe care sufletul iubit ți-o oferă necontenit. Aștept cu nerăbdare să citesc părerile celor ce au citit deja cartea. De
asemenea, o recomand cu cea mai mare căldură și celor care încă nu au citit-o (cine știe? poate acum e clipa voastră)
și vă aștept părerile..

Camelia Dănilă, clasa a XI-a A
Colegiul Național “Nicu Gane”
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Interstellar
Regizor: Christopher Nolan
Producător: Emma Thomas, Christopher Nolan, Lynda Obst
Scenarist: Jonathan Nolan, Christopher Nolan
Actori: Matthew McConaughey, Anne Hathaway
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Imaginativ , cu o explozie de efecte speciale și inovative , Interstellar mi-a promis multe încă de la trailer. Și
s-a ținut de cuvânt.
Regizat într-un mod absolut excepțional de Cristopher Nolan, căruia mă înclin pentru capodoperele
“Inception (2010)” și seriile “Batman (2004-2006 )” & “The dark Knight (2008-2012)” , capodopera cinematografică
“Interstellar” primește la numai 2 luni de la lansare titlul de cel mai vizionat film după “The Shawshank” redemption,
nu mai puțin de 5 nominalizări la Oscar și alte 14 premii cinematografice printre care și un Glob de aur .
Deja v-am lămurit , așa-i ? Cum ar spune multe dintre spoturile publicitare ale zilelor noastre:”Asta nu e tot!”
Interstellar reprezintă o călătorie în tot ceea ce reprezintă imposibil . Nu putem vedea tot ceea ce se află în spațiu, dar
filmul prezintă o mare varietate de fenomene fizice și astrofizice grandioase, intense și savuroase de-a dreptul. Nu
voi apela la prea multe detalii în ceea ce privește acțiunea fiindcă fiecare persoană poate interpreta subiectiv filmul,
replicile dintre personaje și felul în care sunt reflectate trăirile acestora, dar încurcătura de situații , coloana sonoră
compusă de Hanz Zimmer și mai ales, coloratura spațiului și peisagistica acestui film m-a lăsat ”mască ” din primele
15 minute.
Așa cum susține însuși Nolan : ” Pentru mine, explorarea spațiului reprezintă extrema absolută a ceea ce e
experiența umană”, Interstellar explică în povestea unei familii, iubirea incontestabilă, puterea enormă de sacrificiu,
evoluând pe axa temporală a tradiției filmului Science fiction.
În principiu, Interstellar aduce în lumină povestea minunatei noastre planete, istovită din cauza agriculturii
exagerate și a omenirii care a sperat prea mult, a luptat prea mult, încercând să învingă limitele posibilului. Pentru
om, cea mai mare satisfacție e cucerirea necunoscutului, aducerea în lumină a ceva nou și explicarea unor fenomene
teoretic imposibil de explicat și vizibil imposibil de observat, găurile de vierme și găurile negre, despre care avem
minimul de informații necesare.
Pentru că am promis să nu spun mai multe ca să vă puteți mișca în asalt spre cinema, mă voi rezuma doar
la câteva mici direcții de orientare pentru cei ce nu cred că se pot descurca cu sf-ul pur. Vă recomand de asemenea
2001: “A Space Oddyssey” pentru aprofundarea noțiunilor de fizică relativistă prezentate în “Interstellar”, deși m-a
impresionat abundența de explicații destul de bine ambalate .
Nota pe care o ofer , drept cinefilă înrăită ,capodoperei “Interstellar” e zecele curat pe care îl pun la bătaie foarte greu și după criterii riguroase. Credeți-mă, mă veți aproba curând. Actorii și-au făcut treaba la superlativ, regizorul
nu s-a lăsat mai prejos de așteptările mele și filmul în sine, jur cu mâna pe inimă, mi-a lăsat un gol în stomac, putând
în același timp să-mi ilumineze anumite teorii și suspiciuni.
Rezultatul celor 3 ore de iluminare spirituală și psihică în cadrul vizualizării filmului Interstellar : O ramă nu
va putea niciodată să cuprindă un tablou cu adevărat, așa cum nici mintea omului nu va putea cuprinde multitudinea
elementelor universului.
Alexandra Saviuc, clasa a XII-a G
Colegiul Național “Nicu Gane”
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Gone Girl
Regizor: David Fincher
Producător: Leslie Dixon, Bruna Papandrea, Reese Witherspoon,Ceán Chaffin
Scenariu de: Gillian Flynn
Actori: Ben Affleck, Rosamund Pike

Gone girl reprezintă explozia cinematografică a subiectului divorț , în era despărțirilor și a opțiunilor drastice
în ceea ce privește căsătoria . Uimind prin excelența sa , capodopera lui David Fincher , ce mai are la activ filmele
“Fight Club(1999)”, “The curious case of Benjamin Button(2008)” dar și serialul de mare succes “House of cards
(2013-2014)”, opera cinematografica “Gone Girl” a primit , în cele 3 luni de la lansare , 4 nominalizări la Globurile
de aur , câștigând 24 de premii printre care și două premii Grammy, ceea ce reprezintă pentru David Fincher o nouă
reușită catastrofală.
Pe scurt , într-o căsătorie născută din pură pasiune, ce ajunge însă toxică pe parcursul a 5 ani, ambii soți
înșeală și sunt înșelați, mint și sunt mințiți. Într-o tevatură de frustrări și sentimente învolburate, David Fincher te ia
din zona de confort a filmului ” de casă ” și te poartă printr-un labirint imperfect dar, de asemenea, briliant, al vieții
moderne de cuplu.
Gone girl este povestea căsătoriei lui Nick Dunne cu Amy și a căsniciei lor. În ziua celei de-a cincea aniversări
a căsătoriei lor, Nick se întoarce acasă, descoperind casa răvășită și nici un semn din partea soției sale. O investigație
a poliției îl suspectează pe Nick drept prim suspect în aparentul caz al uciderii lui Amy Dunne. După o serie de întrebări a căror răspunsuri nu le știe, Nick pare a fi singurul vinovat, până și în fața presei. Cea care readuce investigația
pe drumul cel bun este sora geamănă a lui Nick, ce încearcă să convingă anchetatorii că nu e atât de important ce
transmite Nick, ci modul în care transmite o anumită informație. Fiecare actor își duce rolul până la capăt cu atitudine, dând dovadă de experiență și profesionalism. Fiecare personaj al acestei capodopere are un rol nuanțat ce
accentuează performanțele actorilor principali, portretizând mai multe fațade .
Filmul este construit pe trecere între trecut și prezent, oscilând prin amintirile celor doi ,iar povestea este
destăinuită spectatorilor din două puncte de vedere opuse , cel al lui Nick și al lui Amy. Pot spune simplu că imaginea
pe care o prezintă filmul, respectiv caracterul său dramatic și realist sunt date de modul prezentării. Mesajul filmului
este faptul că uneori adevărul nu e totul, chiar dacă este necesar. Deoarece regizorul nu e niciodată de partea răului sau a binelui , caracterele sunt foarte bine conturate, stilizate și , nu în ultimul rând, puse la punct. Consecințele
acțiunilor sunt date de ceea ce este prezentat, conferind filmului un caracter realist, ceea ce îi aduce puncte în plus în
ochii criticilor ce nu s-au mai confruntat cu astfel de acțiune în cinematografia ultimilor 5 ani.
Drept notă, personal , tind să ofer un 10 strălucit filmului “Gone girl” datorită modului în care ”se vinde singur ” , îți captează atenția și te ține cu ochii ațintiți. Caracterele foarte bine construite și perspectiva din care este privit
filmul atrag și mențin publicul, conferind astfel spectatorului o experiență inovatoare în materie de film.

Colegiul Național “Nicu Gane”
Nr. LXXVIII - LXXIX / 2015

Alexandra Saviuc, clasa a XII-a G

23

Recenzie

The fault in our stars
Regizor: Josh Boone
Producător: Wyck Godfrey, Marty Bowen
Scenarist: Scott Neustadter, Michael H. Webe
Actori: Shailene Woodley, Ansel Elgort
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O poveste a vieții, a morții și a celei mai parfumate perioade din viața unui om. Pășind prin adolescența modernă, pasiunea pentru lectură și pentru viață, “The fault in our stars” prezină nu doar o poveste, ci o realitate a lumii
în care trăim, care se poate schimba printr-un diagnostic nemilos sau o radiografie . De cele mai multe ori un film nu
mă lasă fără lacrimi pe stoc așa cum a făcut “The fault in our stars”. Însiropat în metafore precum : ”Gândurile mele
sunt stele pe care nu le pot aduna în constelații”, acest citat devenind vorbă de duh pentru majoritatea utilizatorilor
rețelelor de socializare virtuală, această operă cinematografică a lui Josh Boone a primit nu mai mult de 14 premii de
la lansarea sa din 6 iunie 2014.
Filmul prezintă în principal teoria conform căreia viața, așa cum o vedem noi, e construită pe urmele lăsate
de deciziile pe care le luăm, deoarece noi suntem cei care controlează cursul firesc al vieții. Dar dacă ar fi așa, îmi este
permis să întreb, de ce unii au parte de mai multă suferință și nu sunt capabili să-și schimbe destinul? Cine, în această
lume, alege să sufere? Cei care s-au născut sub o stea potrivnică și a căror viață atârnă de un fir fragil al sorții vor trăi
la extrem fiecare clipă și vor savura fiecare minut la maximă intensitate. Asta ne învață și “The fault in our stars”, prin
minunata poveste de dragoste dintre Hazel Grace Lancaster și August Waters , doi tineri cu forme diferite de cancer.
În mod ironic, ceea ce îi unește, îi și desparte pe cei doi, cancerul devenind un punct de legătură . Pot spune cu mâna
pe inimă că m-am atașat foarte tare de personaje și la un moment dat m-am pus în situația lor, fapt ce mi-a cauzat
mult mai multă tristețe la finalul filmului.
Felul în care Shailene Woodley își joacă rolul m-a dat de-a dreptul pe spate, dar pot spune că nici Ansel Elgort
nu a fost mai prejos. Momentele culminante ale filmului sunt și cele care lasă pe retina spectatorilor nuanța dulce a
iubirii, și anume prima lor excursie în Amsterdam , cunoașterea autorului favorit, dulceața primului sărut.
Ecranizarea a fost fidelă cărții și i-a respectat în mare parte punctele tari , iar pentru asta prefer să nu judec prea ”la
sânge”, ci să dau un mare plus cuvintelor autorului ce au fost foarte bine ecranizate. Chiar dacă acest final nu va
revoluționa lumea în vreun fel, el emoționează și trezește în oameni sentimente pure pe care adesea le îngropăm.
Pentru că “nu ai posibilitatea să alegi dacă să fii rănit în această lume, dar ai un cuvânt de spus legat de cine te
răneşte”, “The fault in our stars” și-a propus să demonstreze că ficțiunea poate atinge fiecare suflet și îl poate emoționa
dincolo de limitele tangibilului și reușeste, fapt pentru care îi datorez tot respectul meu , să onoreze atât de multe
viziuni privind conținutul cărții.
O notă pe care o sugerez filmului “The fault in our stars” este 9, în primul rând datorită locațiilor foarte bine
alese , interpretării impecabile a rolurilor și soundtrack-ului de excepție ce include nenumărate piese cu impact
emoțional puternic. Recomand acest film atât cinefililor înrăiți, cât și celor ce doresc să experimenteze tipul filmului
dramatic SF.
Alexandra Saviuc, clasa a XII-a G
Colegiul Național “Nicu Gane”
Nr. LXXVIII - LXXIX / 2015

Logos

Ce este Literatura?

E capturarea eternităţii în strâmtimea
cuvântului, a înghiţiturii de vin,
a picăturii care otrăveşte mintea.

Logos

Pian

Pianul plânge pașnic, în lacrimi înecându-și durerea din simfonii , plăcerile din nopți tulburate de
sunetul clapelor întinate, pasiunea zilelor de vară aruncate pe geamul din dreapta sa, doar cât să mai asculte
două acorduri încăpățânate. Pianul nu se mai ambalează azi în dansurile fumului pe tavan .
Femeia pianului i-a trădat notele și acordurile, valsând pe marșul funebru al unei iubiri imposibile.
Ochii ei, clape albe ale fericirii pe care licăresc pete cosmice de speranță și dăruire, trupul ei arcuit asemenea
unor valuri de căldură moi , modelate și tocurile ce-i țin în frâu gleznele grave , înalte și subțiri. Buzele umplute
de harul pianului și degetele precum clapele negre sunt fantezia oricărui bărbat îndrăgostit.
Femeia și bărbatul dansează lent și apăsat , îngreunați fiind de aerul rece diluat de gustul vinului roșu
.Departe în zare licărește o făclie a cărei văpaie galben vineție abia mai pâlpâie.
Pianul , la lumina făcliei , își plânge jalea ca pe un ultim amurg. Un porumbel venit să-i respire din
suferință se aşază pe coada pianului , cu ciocul mângâindu-i trupul neted și firav din lemn de cireș și cu lacrimi curățându-i păcatele.
Femeia aceea și-a lăsat amprenta măcinând trupul pianului, sudoarea muncii miilor de nopți petrecute
în tăcerea chioară a peisajelor limpezi de iarnă. E femeia ce-și vinde azi trupul unui om trecut, muribund ce nu
e capabil să-i vadă măcar o fărâmă din frăgezimea clapelor ce se înșiruiesc de-a lungul spinării sale, intensitatea
vibrațiilor trupului și gravitatea tonului în fiecare mișcare stângace pe tocuri.
Omul acela îi va vedea forma, așa cum fiecare spectator din ultimul rând vede doar umbra unui pian ce
se sfărâmă pe scenă, formă pe care el n-o va înțelege și n-o va aduce la cea mai înaltă notă, bâjbâind doar câteva
acorduri stângace.
Alexandra Saviuc, clasa a XII-a G
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Aseară stăteam cu toţii la masă.

Aseară stăteam cu toţii la masă. Sau cel puţin aşa credeam. Priveai doar în farfurie şi vedeai oraşul:
adormit. Câteva felinare aprinse, un câine ce caută într-un tomberon ceva de mâncare, poate chiar şi o femeie
ce merge la serviciu în tura de noapte. Taxiurile aliniate în faţa spitalului, toate cu aceleaşi banchete prăfuite şi
rupte pe la colţuri, vocea răguşită şi superioară a şoferului care îţi va spune să nu trânteşti portiera, toate erau
acum în piureul tău de cartofi. Cu mişcări uşoare, mâna ta creea rotocoale în mâncare, ca şi cum ai fi putut
vedea mai bine oraşul şi simţi mai puternic întunericul său cald.
Vei ieşi afară din casă.
Să îţi iei o umbrelă. A început să plouă cu oameni .
La horoscop nu ţi s-a spus că vei umbla aiurea pe străzi. Tu nu ai nevoie să ţi se citească în stele; simţi
greutatea nopţii pe umeri şi asta e de ajuns. Picioarele îţi sunt tot mai grele, iar silueta ta pe asfalt nu se deosebeşte de cea a unui felinar. Eşti îmbrăcată cenuşiu şi cineva a pus din întâmplare un afiş pe spatele tău drept şi
încordat
Clopoţelul de la uşă a sunat în mod nefiresc atunci când ai intrat în singura cafenea deschisă la acea oră.
O doamnă grasă cu un şorţ gri, ce cândva probabil că fusese alb, îţi aduce o cafea.
Cât costă?
Poftim? Dar aţi plătit deja.
Ştii… era o vreme când te uitai în cafea şi vedeai piureul din farfuriile noastre şi pe noi toţi la masă..
Simona-Maria Gavriluță, clasa a XI-a G
Colegiul Național “Nicu Gane”
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Cenușiu de vară

După un somn profund, genele mele încep să se despartă. E dimineață. Mă ridic din pat și privirea mea
se îndreaptă spre fereastră. Cerul e gri, iar eu mă simt ca și cum a venit toamna, aducând cu ea acea melancolie specifică sezonului. A fost o vară rece. Au fost puține zile în care m-am bucurat cu adevărat de afecțiunea
vechiului meu prieten, soarele. Se termină și anotimpul meu preferat, iar eu am simțit de prea puține ori iarba
strecurându-se prin părul meu dezordonat. Nici măcar nu am avut ocazia să-mi fac o coroniță din margate ca
să mă pot simți o zeiță pe meleagurile viselor mele.
Iubesc căldura. Știi că ea e de mai multe feluri? Căldura verii (despre care vorbeam mai înainte), căldura caloriferului de care te lipești într-o zi geroasă de iarnă când fulgii de zăpadă vor să te mângâie pe față, iar
ultima…și singura care îți încălzește și trupul și sufletul în același timp este căldura mâinilor lui. Mi s-a făcut
un dor nebun de el pentru că doar el îmi mai aduce aminte de cele mai frumoase zile de vară. De zilele când
spicul ne gâdila tălpile goale și de cerul care îl alunga pe soare cu fiecare zi mai devreme pentru că își aștepta
iubita, luna. Copleșită de iubirea noastră, ea își ruga prietenele să o însoțească pentru a ne veghea in fiecare
seară. Acestea au ajuns să ne iubească așa de mult, încât atunci când eram triști se sacrificau pentru noi ca să ne
putem îndeplini dorințele ce ne aduceau zâmbetele pe buze.
Nu a mai rămas nimic acum. Doar un cer supărat care își caută cu disperare iubita și prietenul cel mai
bun care îl însenina în fiecare zi. Amintirile sunt singurele care au rămas alături de mine. Ele încearcă să mă
înveselească,dar n-au idee că de fapt mă amăgesc mai mult.
Camelia Dănilă, clasa a XI-a A

Viktor

Viktor a înghiţit un fluture. Îi plac fluturii şi îi vrea doar pentru el. Fluturele s-a transformat într-o molie ce bântuie prin întuneric, izbindu-se de carnea lui Viktor.
Lumea are două mâini, unii doar una. Lumea e tristă, ar putea face atâtea dacă ar avea mai multe
mâini. Lui Viktor i-a mai crescut una; are trei. El şi-a tăiat două mâini. Viktor se poate plânge şi el acum că are
doar una. Viktor e fericit că poate fi şi el supărat.
Viktor l-a văzut pe Dumnezeu când s-a născut, dar nu crede în El. Şi Dumnezeu l-a văzut pe Viktor când
s-a născut, dar Dumnezeu încă mai crede în el.
Molia încearcă să iasă. Viktor nu a mai deschis gura de când a înghiţit fluturele. Nici nu a mai zâmbit.
Viktor e fericit în sinea lui că fluturele e doar pentru el .
Acum mult timp, Viktor s-a jucat cu o clepsidră. O singură dată s-a jucat, nu de mai multe ori. La început îi plăcea cum îi curge nisipul pe păr, apoi coboară prin spatele urechii, îi îmbracă gâtul ca după aceea să
cadă în ploaie până pe picioare. Era amuzant să se joace cu clepsidra. Lui Viktor i-a ajuns însă nisipul la glezne.
La genunchi. La şolduri. Viktor e băiat deştept. A lăsat clepsidra deoparte. EL şi-a dat seama că dacă va mai
continua, va fi îngropat în nisip şi el nu e nici comoară să stea îngropat şi nici….
Molia îl urăşte pe Viktor. Dar nu mai e mult şi va scăpa, acum ştie şi cum.
Lui Viktor îi este frică de moarte.
Viktor, ce e moartea?
Nu ştiu. Dacă aş şti, nu aş mai putea trăi.
Viktor?
Da.
Îţi cresc aripi.
Simona-Maria Gavriluță, clasa a XI-a G
Colegiul Național “Nicu Gane”
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Marea, marea

Eram la mare... singură, nu cunoşteam pe
nimeni, nici nu păream să stârnesc importanţă. Mă
mulţumeam cu plaja pustie pudrată cu pulbere infinită de aur, cu marea schimbătoare care-mi vorbea
trimiţându-şi solii zgomotoşi – neobositele valuri.
Odată cu fiecare apus veneam către mare, mă
feream de ziua gălăgioasă, de lumina orbitoare, de
căldura insuportabilă şi de oamenii care-mi inspirau o neîncredere şi un dezgust pregnante. Tânjeam
după fiecare luptă dată între soare şi lună, momentul în care crăiasa nopţii îl învingea pe măreţul crai
al zorilor, moartea sa colorând văzduhul cu o ultimă
paloare purpurie şi cu sângele său trandafiriu. Odată
cu sărutul morţii dat soarelui de către glorioasa lună,
marea îşi cântă imnul războinic, trimiţându-şi talazurile în chip de cavaleri răzbunători. Luna parca
râdea nepăsătore alături de curtezanele sale – stelele
infinite, iluminând valurile cu zâmbetul alb, cadaveric care alimenta furia acestora. Marea îşi plângea
craiul, soarele, care o privea zilnic în chip curtenitor, care o lumina cu razele-i de aur, oferindu-i mereu
calde îmbrăţişări şi sărutări fierbinţi care o făceau să
strălucească de o divină bucurie, să se unduiască
într-un dans albastru cu care-i cuprindea pe toţi cei
care se aventurau în apele sale. Lacrimile sale vărsate
zgomotos în fiecare noapte au făcut-o tulbure și sărată;
durerea mării mă face tristă, dar melancolia şi chipul
palid, râsul dalb şi cruzimea lunii mă zdruncină mai
mult. Această crimă pe care luna o săvârşeşte în fiecare noapte este provocată de iubirea neîmpărtăşită
a soarelui. Plânsetele mării îi stârnesc mereu râsul
malefic şi dezgustul lunii. Luna geloasă se răzbună
pe soare neputându-și șterge din minte tandrețurile
diurne dintre el și mare. În zori reînvierea soarelui
nemuritor îi readuce speranţa mării, dar curmarea
vieţii acestuia de către lună în fiecare noapte o înnegurează mereu.
Privesc acestea în fiecare seară alinată de ni-

sipul cald; uneori mă duce cu gândul la un deşert,
care prin boabele sale aurii îţi deapănă această poveste sfâşietoare despre idila ireversibilă dintre mare,
soare şi lună. Blajinele scoici, pruncii născuţi din
fructul iubirii soarelui şi-a mării, aduse la mal de spuma albă a talazurilor azurii, le culeg adesea şi când le
duc la ureche, îmi şoptesc durerea mamei lor.
Zilele toropitoare mi le petreceam scriind în
mica-mi cămăruţă de hotel, privind pe geam marea
sau plimbându-mă gânditoare pe străduţele mici şi
colbuite ale staţiunii. În unele zile, când căldura năucitoare mă cuprindea, mă scăldam şi eu în mare, mă
scufundam şi priveam adâncurile-i negre învăluite de
oglinzi de apă unduitoare cu o tentă turcoaz. În acele
zile, nu mai ieşeam din apă până la apus, eram una
cu marea şi ne împărtăşeam aceeaşi bucurie molipsitoare stârnită de soarele arzător. Deseori somnul m-a
cuprins pe nisipul cald şi am adormit alinată de cântecul trist al mării şi de briza sa liniştitoare.
Alte ori mă dobora singurătatea şi conversam cu grupuri de tineri joviali care prin spusele lor
banale, prin atitudinea lor detaşată, dar pozitivă, îmi
inspirau încredere şi bunăvoinţă. Am mai petrecut
cu ei nopți albe cântând, dansând pe plaja goală şi
privind stelele la foc de tabără... prietenii de-o vară
care-ţi lasă amintiri plăcute, dar pe care de multe ori
ai dureroasa impresie că nu le mai poţi retrăi.
S-au scurs multe zile precum nisipul pe
aripile firave ale brizei dulci, am revăzut marea tot
mai des cu frica de rămas bun... dar venea vremea să
o părăsesc.
Gara părea ca o Scufiţă Roşie uitată între
castani. Colbul singuratic stârnit deseori de către
trenurile grăbite sau de către călătorii absenţi învăluie peronul ca o ceaţă. Un câine solitar se plimba
calm cerând atenţie din privirea-i sinceră şi senină ca
soarele oglindită în ochii albaştri precum
marea pe care o părăsesc. Câte un copil absurd tulbura rareori liniştea glacială a gării cu bucuria sa sau cu
plânsetele sale agasante care îmi amintesc de marea
de turişti enervanţi din staţiune. Mă ispiteşte gândul
nebunesc de a mă duce dincolo de şinele calde pre-

Colegiul Național “Nicu Gane”
Nr. LXXVIII - LXXIX / 2015

Logos
cum nisipul mării, liniştea asurzitoare parcă mă
îndeamnă. Privesc încă intrigată codrul liber şi misterios asemeni mării în fapt de seară care mă ţintuieşte de

dincolo de şinele de foc... aceea-mi pare singura cale spre libertate... Dar cugetu-mi bolnav mă opreşte şi
sosirea trenului meu monstruos mă îndeamnă
să-mi părăsesc calea spre libertate...
Mă urc în trenul care scârţâie şi fluieră, ducându-mă cu gândul la ghiduşul papagal de la recepţia hotelului cu care mă jucam de multe ori, uneori oferindu-i biscuiţi. Mi-am lipit nasul de fereastră şi privesc vrăjită
cum peisajul se unduie precum valurile mării, cum pădurea de dincolo de şine se desfăşoară pom cu pom...
cum timpul îşi deapănă pânza. Dintr-o dată, în compartimentul pustiu îşi face apariţia un tânăr pe care l-am
cunoscut la mare.
- Hei, ce mai faci? Te simţi bine? De ce plângi? mă întreabă el cu o urmă de ironie.
- Sunt surprinsă că ne revedem... dar mă simt ciudat... de parcă, deşi ne depărtăm de mare, ea continuă
să ni se arate în fel şi chip, parcă mi se reflectă în toate lucrurile din jur, i-am mărturisit eu.
- Se pare că şi eu sunt una dintre acele ființe menite să-ţi amintească de mare, nu? îmi spuse el pe un ton
glumeţ.
- Cu siguranţă... Ah! Marea, marea...
- Şi mie mi se pare că o părăsim mult prea repede, zise tânărul gânditor dintr-o dată.
Cugetul îmi zbură de la mare la serile petrecute distrându-mă pe plajă şi am început să depăn amintiri
cu acest tânăr care îmi părea ca un sol al verii terminate... o vară de neuitat.
Andreea Popescu, clasa a IX-a E

Anunţ în ziar:

„Încă doi tineri ucişi de dragoste.
Ieri, în jurul orelor 23:30, în casa familiei Ghever a avut loc o întâmplare groaznică. Vecinii susţin că
nu au auzit nimic în acea noapte, însă totodată mărturisesc că au mai auzit certuri între cei doi. Se pare că ea
îi reproşa mereu lui că o ţine la distanţă, că nu îi oferă căldura şi lumina de care avea nevoie în viaţa ei. El, pe
de altă parte, nu înţelegea de ce vrea mai mult decât ceea ce îi oferea şi încerca să îi explice că e mai bine să
păstreze distanţa, că mai avusese astfel de relaţii şi toate sfârşiseră prost tot din cauza lor, pentru că se apropiau
prea tare de el. Ieri seară ,cearta nu a fost atât de puternică încât să fie auzită de vecini, dar urmările au şocat pe
toată lumea.
Din presupunerile anchetatorilor, se pare că ea a murit arsă de vie, iar vinovatul, adică el, s-a sinucis cel
mai probabil imediat după moartea ei. Familia Ghever este în stare de şoc, mai ales copilul cel mic, Ionuţ care
i-a găsit pe cei doi. Din declaraţia lui Ionuţ : pe ea am găsit-o pe jos, arsă, carbonizată(a completat mama) iar
el atârna negru la faţă de grinda din tavan. Pentru cei care vor să îi conducă pe ultimul drum, musca va fi aruncată azi la ora 12 la pubela de lângă blocul 45C iar becul mai poate fi văzut pe masa din bucătărie până mâine
dimineaţă, urmând ca mai apoi şi el să fie condus pe ultimul drum de către domnul Ghever, mâine dimineaţă
la ora 8:00 în drumul său spre serviciu, tot pubela blocului 45C. ”
Simona-Maria Gavriluță, clasa a XI-a G
Colegiul Național “Nicu Gane”
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Refugiul

Furtuna tocmai se oprise. Pentru bătrânul mărunt, prăbuşit pe acel pat alb de coşmar, ca o fiară doborâtă
de un vânător nevăzut, din ai cărei nări se întrevăd fire subţiri, vişinii-purpurii, viaţa rămânea doar un colţ de
stâncă ascuţită, de care se ţinea cu superficialitate, de unde privea cu jind prăpastia infinită, întunecată pentru
muritori, dar luminoasă numai lui. Din coridor se auzeau paşi repezi. În singurătatea şi liniştea apăsătoare, trupu-i era prizonier, iar mintea îi era purtată într-un tărâm ispititor, ticsit de oameni veseli, multicolori, ce înălţau
imnuri în limbi tăinuite aştrilor necunoscuţi, dansând în câmpii scăldate de soare. Becurile pâlpâiau încet în
încăpere. Petrecăreţii înveşmântaţi în tunici simplu croite din pânză colorată îi încununau sosirea cu o coroană
regească din frunze de lauri, şi el îi privea mirat, ca un copil pierdut, dar regăsit în zâmbetele calde ale acestui
popor mândru şi tăinuit. Ploaia încă mai bătea uşor în geam.
Se gândea totodată la cum l-au părăsit toţi, rând pe rând, înlănţuit, avându-se numai pe el, mereu în
mâini străine, lăsat pradă inevitabilei uitări de sine, uitări de trecut, grijii de prezent de-a lungul existenţei sale,
era un fir de nisip în deşertul timpului, dacă pleca din lumea-i crudă, cum au făcut şi cei dragi lui, îmbrăţişat
de alt neam îmbietor, oare va fi mai bine? Aparatele ce-l monitorizau străluceau alarmant. Este acesta paradis
ori purgatoriu? Nu putea vedea nimic malefic în ochii bizari ai acestor oameni, azurii ca marea lor, cu apele
căreia au crescut, nu zărea nimic neobişnuit în umbra acelui stăpân întunecat, ce şedea despotic pe tron alături
de câinele său diform, ascultând povaţa rară a trei bătrâne ce-i măsurau viaţa într-un fir de aţă. Ceasul ticăia
agasant dintr-o firidă. Se prinse în hora lor ca un orb, un om sfârşit şi gârbovit printre acei tineri nestingheriţi,
cu jocul complicat şi lent, fără a simţi durere, fără trup, plutind odată cu ei ca o nălucă, în timp ce la orizont,
din acei munţi stacojii, stăpânul zâmbea satisfăcut. O siluetă angelică intră în cameră. Uită totul într-o clipă şi
se lăsă purtat pe braţele lor vânjoase către acea privelişte, care nu îl speria deloc, egală pentru toţi, buni sau răi,
în care nu întrezărea altceva decât scăparea.
De îndată ce văzu nebunia aparatelor, îngerul în halat alb îl îndopă cu medicamente. Lumina orbitoare
a unei dimineţi ploioase stârpi amintirea acelei evadări magice, de neregăsit, un ceas mohorât şi deprimant, în
care, conectat la aparate, era condamnat să privească acel loc alb şi sărăcăcios, ce-l ştia pe de rost, pierzându-şi
orice speranţă. Et in Arcadia ego... cum revertar Arcadiae?
Andreea Popescu, clasa a IX-a E

Colegiul Național “Nicu Gane”
Nr. LXXVIII - LXXIX / 2015

Logos

Mi-e dor...

Joi,15 mai 2014
Ora 6:07:

Pic ,pic, pic. Cineva se pare ca îmi bate în geam, dar nu într-un mod brutal, nu… ușor, blând,ca și cum ar vrea
să mă trezească puțin câte puțin și să-mi dea o veste proastă. Am deschis ochii, iar presimțirile mele s-au adeverit.
El nu era acolo. Ploaia, o prietenă veche a sufletului meu melancolic încerca să mă consoleze, spunându-mi că sigur
se va întoarce curând și că atunci ea va putea pleca să mângâie și durerile altora. Îmi place ploaia, dar nu dimineața.
De ce? Pentru că mă desparte de el, de cel care îmi oferă bucuria unei noi zile. Cine e el? O parte din mine pe care am
redescoperit-o din nou..
În fiecare dimineață mă trezeam cu aceeași iubire în suflet, gândindu-mă că atunci când îmi voi întoarce
privirea, el va fi acolo veghindu-mă de la depărtare. Spre deosebire de alții, care se află într-un conflict permanent
cu alarma telefonului, eu sunt puțin mai diferită și chiar mai matinală decât propria mea alarmă. Până sa-l revăd
pe el, mă întrista asta. Nu eram în stare de nimic în acele ore de dimineață. Priveam pereții plini de postere și citate,
așteptând să se facă ora șapte și să mă pot pregăti pentru școală. Dar destinul a făcut ca eu să mă mut într-un alt loc,
iar în acest fel, ne-am reîntâlnit după mult timp. Nu am să uit revederea noastră. Era una dintre ultimele zile de vară,
iar genele mele se plictisiseră una de cealaltă și au decis să se mai despartă pentru încă o zi. Dar ceva era diferit de
data asta. Simțeam că cineva mă cheamă de la fereastră. M-am apropiat, iar asemenea copiilor care visează, mi-am
rezemat coatele de pervaz și am rămas fără suflare. Era el! Cel pe care îl iubeam încă din copilărie. Mă întrebam: Oare
așa de frumos e în fiecare dimineață? Am risipit atâtea mii de dimineți din viață fără să-l pot admira? El era atât de
fericit, încât a început să-și gâdile frățiorii mai mici, norișorii, cu razele lui jucăușe.
Mi-a trimis și mie o rază dulce, o mângâiere. Știam că numai diminețile vor fi doar pentru noi, pentru că
trecerea zilei îl alunga de lângă mine. Nu mă puteam sătura de el, îl priveam cu o admirație infinită și o dragoste atât
de mare încât ar face un șir format din zâmbetele fiecărui om să pară minuscul. M-am privit în oglindă, iar ochii mei
erau de data aceasta verzi. Cineva mi-a spus într-o zi că ochii mei devin verzi atunci când sunt fericită și albaștri când
sunt tristă. Nu am vrut să cred asta, spuneam că sunt verzi doar de la lumină. Dar în acea dimineață am realizat că
ochii mei devin verzi atunci când sunt fericită și da, din cauza luminii, pentru că el era cel care îmi oferea lumina,
combustibil al fericirii mele.
Astăzi priveam ploaia. Ce frumos și ce trist în același timp se prelingeau acele lacrimi pe fereastra mea. Să fie și ploaia
la fel de tristă ca mine? Sigur e ceva în neregulă cu ea. I-am simțit starea de nervozitate astăzi,dar acum…acum s-a
mai calmat. Mă gândesc, oare mâine..mă va întâmpina tot ea?Eu totuși sper să nu se întâmple asta. Vreau ca el să se
întoarcă. Se va întoarce..sunt sigură. Nu mă poate părăsi așa, nu are acum. Oare nu l-am mai apreciat atât de mult?Știu că de câteva ori nu m-am oprit să-l admir, dar asta nu înseamnă că nu mă bucuram de prezența lui. Așa suntem
noi oamenii. Iubim, dar nu știm să arătăm asta în fiecare secundă a vieții noastre. Fiecare bătaie a inimii e de fapt un
îndemn, acel de a deschide ochii mai bine.
Cerul pare puțin trist,dar cine a zis că tristețea nu-i frumoasă? Mă uit la nori. Din niște copilași mici care se
bucurau atunci când fratele lor se trezea și le acorda atenție, au ajuns niște ființe triste, mohorâte, sfâșiate de o pustietate sufletească. Aștept ziua de mâine sperând că îl voi întâlni.
Mi-e dor de el, de răsărit.
Camelia Dănilă, clasa a XI-a A
Colegiul Național “Nicu Gane”
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Dumnezeu iar a tras perdeaua de stele spre Rai!
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De două zile soarele a încetat să-şi arate măiestria, a încetat să mai lumineze chipul oamenilor. E o
linişte mormântală în sat; din când în când mai răsună clopotele bisericeşti, asurzitor de reci, ca o atenţionare
dumnezeiască a omenirii, iar bătrânele mai apar, în şorţuri murdare, cu ghete de cauciuc în picioare şi cu basmaua pe fruntea, ce mai că le acoperă şi ochii; pe la porţi îngânând un „Tatăl nostru” plin de smerenie. Livezile
au îmbătrânit deja, se pare că tinereţea lor n-a durat prea mult; sunt pustii acum- nicio pasăre nu mai îngână
zumzetul insectelor, nicio insectă nu-şi mai caută calea, şi până şi frunzele se desprind alene de crengile maronii, ca arse pe rug. E pustiu peste ruralitate. E pustiu fără viaţă.
Drumul e ca un trup părăsit. Deoparte şi de alta a acestuia sunt gardurile strâmbe de lemn, cu vopseaua
scorojită şi şipci neuniforme, prin crăpăturile cărora încă mai trec pisoii cu blană moale şi ochii ageri ai soacrelor. Pe drum nu mai calcă paşii desculţi ai ţăranilor, nu se mai joacă mâinile cafenii ale copiilor şi nici un cal
nu-i mai deranjează praful stătut. Stă drept, nemişcat şi aşteaptă reînvierea, pe care doar Cerul i-o mai poate
oferi.
Câte-o rază mai coboară din seninătatea acoperită, deranjând o frunză ce se desprinde lin ca o pană de pe
creanga uscată de vară, ce cade pe o picătură de ploaie, prăfuită în geam, pentru a-şi face mai apoi loc pe pleoapele unui sugar ce gângureşte. E un circuit al vieţii, întunecat şi perturbat de lătratul unui câine lăţos, prins de
gât cu un lanţ puternic, de gladiator ce se zbate.
Încet, se prelinge ceaţa peste sat. Din locul în care sunt, pot vedea chipul caselor uscate, umbrite de falnicul
munte, cum se resemnează. Nu mai pot protesta, nu mai au cui. Din vârf de cer, răsare luna şi acoperă cu stele,
cu suflete şi cu mister, întreaga paralizie tomnatică. Acum şi clopotele au încetat să mai bată, insectele nu mai
zumzăie, bătrânii îşi dorm somnul cel greu, iar câinii nu mai latră pe nimeni. Muntele apără şi îndură tăcerea. Îl
simt că ar dori să vorbească cu propria voce solemnă, dar nu-i mai ascultă nimeni puterea. Toţi dorm. Pădurile
au dispărut în întuneric; nu se mai zăreşte niciun brad, nicio colină. Ce mi-aş dori să fiu un copac! Să fiu o strajă
pentru fălosul munte, să-l apăr cu crengile mele prelungi, de decenii crescute. Din ramurile mele să iasă aer, să
iasă viaţă, şi să fie pline de cuiburi de păsări, de ciripituri.
De aici, din vârf de deal, ţi-am spus, Suflete, că Dumnezeu iar a tras perdeaua plină de stele spre Rai, şi
ne-a lăsat martori ai cerului, martori fără aripi calde, de argint strălucitor. Ne-a lăsat singuri, să iubim- Şi cum
ai putea simţi mai tare iubirea decât în liniştea profundă a universului arhaic, medieval?! Suntem vegheaţi de
stele, de suflete plecate la cer, în jurul căruia tronează însuşi Miezul existenţei noastre, sub formă curată, perfect
rotunjită de iris Atotvăzător.
E linişte, Suflete! E linişte şi împlinire în mine, în Raiul credinţei mele!
Alexandra Diaconița, clasa a XII-a J
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Dar noi, cu cine avem de-a face ?

Noi, cu cine avem de-a face ?... Nu ştim. Dacă am şti am spune nu ne-am mai supune. E chiar
simplu. Din vremi în vremi în vremea noastră ciocoi moderni în straie negre s-au ajuns. Ne ajută într-adevăr, ne e bine să ştim că sunt acolo şi ...atât. Dar pentru ei e prea puţin să ne ştie pe noi acolo.
Suntem manipulaţi permanent şi puşi să semnăm un contract pe care unii dintre noi nu l-ar semna
niciodată. Iar ei nu sunt pedepsiţi sub pretextul că ei sunt ceea ce sunt. Aspiră mereu , buzunare, portofele , conturi bancare pentru ei şi serviciile lor umanitare. Ei curăţă lumea de praf pe care îl înlocuiesc
cu o substanță cu miros de sulf şi pământ proaspăt săpat. Nu e o metaforă subtilă în cruci şi semne ale
iconoclasmului. E doar o reverenţă in faţa ochilor celor mari.
Şi totuşi, noi cu cine avem de-a face? “Cu oameni!” ..asta ştiu deja. Dar ceea ce aş vrea şi aş avea
nevoie să aflu nu este faptul că avem de-a face cu oameni ci cu ce fel de oameni. Cine sunt ei, știu şi asta.
Le cunosc năravurile , obiceiurile, astrele , castrele , totul. Dar nu ştiu totuşi cu cine am de-a face . Bănuiesc că, pe lângă acuta omenie suferă şi de o boală cronică numită lăcomie.
Oamenii în negru, suferinzi de acută omenie, cu adevărul suprem în mâinile lor , cu mirosul binelui în hainele lor îşi clătesc ochii cu ciocolată. Ar trebui să moară în agonie dar ei pe zi ce trece se simt
mult mai puţin decât agonizaţi.
E simplu! Ei cu toţii sunt confraţi.
Dar noi nu ştim cu cine-avem de-a face şi întrebarea asta nu mă lasă în pace căci n-am răspuns
la astă întrebare şi uite vine ora de culcare. Se poate să avem de-a face cu multe, mărunte, împrăştiate,
nenumărate păcate. Dar noi nu avem în haine purul adevăr, mirosul binelui nu ni-i suflat in păr. Noi nu
suntem ca ei! Suntem ca noi, suntem mai mulţi şi mai mărunţi. Iar ei, prea buni să ne-nţeleagă neputința,
se leagă în continuu de știința, de-a noastră știință învăţată-n şcoli, în casă aplicată şi nesubordonată lor.
Nu-i prea uşor.
He! he! Dar știința lor se leagă doar de-o carte iar noi avem mai multe cărţi, mai multe fapte.
Iar noi iarăşi nu ştim cu cine avem de-a face? Ba, ştim! Dar am vrea să nu ne fie atât de clară situaţia
actuală. Oamenii-n negru nu-s ca noi, ei sunt ca ei si au de-asemenea adepţi dar noi avem şi noi adepţii
noştri, e drept, mai puţin cereşti dar avem şi noi adepţi.

Bianca Itu, clasa a XI-a H
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Fată verde
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Când ţi-ai lăsat părul în vânt pentru prima oară, m-am lăsat învăluit de ramurile ce m-au prins şi înfăşurat în frumuseţea lor. Le-am mângâiat şi sărutat pentru întâia oară, inspirând mirosul de pământ reavăn
ce-l emanau. Corpul meu avea nevoie de asta, avea nevoie de vitalitatea lor, ca o plantă de apă. Ţi-am atins în
treacăt creştetul şi un fior m-a străbătut, ca o bătaie de inimă în plus. Ţi-ai lăsat trupul în mâinile mele şi am
putut să te analizez ca un cunoscător, ca un arheolog. Pielea ta, moştenită din vechime, cu cutele mărunte în
palmă, cu încreţiturile din colţul ochilor şi cu tenta nisipie, contrasta ameţitor cu peisajul. Păreai o piesă de artă,
de muzeu în acel colţ de lume, unde copacii se îmbrăţişau în sărutări tandre, unde păsările îşi făceau cuib sub
privirile animalelor mici şi mai ales, unde frumuseţea acestora ne micşora importanţa, savurându-o.
Câteva ore nu te-ai mai mişcat, ai adormit în braţele mele puternice şi păreai ca o stană de piatră. Puteam afla ora, prin felul în care soarele ateriza cu razele sale pe corpul tău uşor ca un fir de praf. Încă nu era
timpul să te trezesc. Genele tale tresăreau ca aripile unei albine ce culege polen, iar buzele tale erau precum
macii, roşii şi fragile. La gât aveai un colier din flori- erai o podoabă a naturii, care te-a acceptat ca o zeiţă, peste
toată întinderea. Rochia ta se lăsa uneori condusă de adierile vântului şi-ţi dezgolea genunchiul, ca o curbură a
unei ape line.
Când întunericul ne acoperea, te-ai trezit ca o pasăre de noapte şi ai început să vânezi asfinţitul. Erai
sublimă, îmbrăcată toată în verde, până şi părul, şi pielea…doar ochii îţi erau conturaţi în roşul soarelui. Mi-ai
zâmbit în căldura ce te învăluia, mi-ai luat mâna într-a ta şi mi-ai strâns-o cu fineţe ca o mamă. Apoi te-ai dăruit
întunericului.
În prăpastia adâncită ai căzut şi nu te-am mai întâlnit de atunci. Nu te-am putut recunoaşte în nimeni, n-ai mai avut seamăn. Doar pădurea-mi mai aminteşte de tine, iar câteodată aud vierul păsărilor cum te
cheamă. Ţi-am spus că ai fost zeiţa lor, zeiţa naturii, cu rochie verde, de smarald şi cu ochi de rubin. Neînţeleasă
de nimeni, n-ai spus un cuvânt când ai plecat. Vocea ta mi s-a rătăcit în minte, şi cred c-am pierdut-o cu fiecare secundă pe care am trăit-o fără tine. Eşti a soarelui acum, care mă arde pe pielea prea albă şi îmi mângâie
fruntea când dorm pe covorul întins de iarbă.
Au crescut flori acolo unde te-am pierdut. Şi de atunci port cusută pe piele o pană de păun, în culorile
tale… Dacă te întorci, sper că mă vei recunoaşte din milioanele de suflete pierdute!
Alexandra Diaconița, clasa a XII-a J
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			Iniţiativă. Implicare. Voluntariat
Se întâmplă să descoperi în mod neprevăzut unele lucruri care să îţi schimbe viaţa, care să te facă să analizezi
tot ce ai făcut până în acel moment şi care să îţi inoculeze întrebări legate de maniera în care poţi să faci ceva altfel.
Apoi, după ce ţi se revelă diferitul, ce pentru alţii este normalitate, începi să conştientizezi că multitudinea aceasta de
oameni frumoşi, întâmplări, situaţii inedite şi imagini amorţite pe culoarele memoriei te-a ajutat să te formezi ca om
şi te-a plasat într-un mediu menit să-ţi schimbe treptat percepţia asupra lumii.
Din această perspectivă privesc eu voluntariatul, după mai bine de doi ani de când am decis să fac ceva altfel.
E destul de dificil să explici altora de ce e bine să faci voluntariat din moment ce întreaga societate contemporană te
priveşte reticent când îţi oferi timpul liber unor acţiuni ce au ca simplu scop ajutorarea celorlalţi. A intrat în mentalul
colectiv ideea că nu sunt multe persoane care activează pentru o cauză, într-o organizaţie sau asociaţie fără a aşteptata
o recompensă materială, aşa că majoritatea preferă să nu se implice. Însă, mă încăpăţânez să cred că există şi oameni
care gândesc altfel.
Voluntariatul începe să devină din ce în ce mai vizibil şi poate genera dorinţa de implicare a tinerilor în
societate, făcându-i mai responsabili. Dar, pe lângă simţul responsabilităţii pe care ţi-l dezvoltă acesta, a fi voluntar
înseamnă şi a cunoaşte persoane care au aspiraţii asemănătoare ţie, cu care poţi împărtăşi pasiuni comune, înseamnă
a-ţi descoperi şi dezvolta abilităţi sociale şi a conştientiza probemele societăţii. Toate acestea pot părea doar înşiruiri
de idei, însă ele chiar au aplicabilitate.
Într-o primă etapă, voluntariatul te poate ajuta să depăşeşti timiditatea pe care mulţi adolescenţi o prezintă
la intrarea într-un grup. Totodată, ai posibilitatea să cunoşti persoane care îţi vor deveni prieteni, să iei contact cu
tineri din alte ţări care sunt bucuroşi să împărtăşească experienţa lor. În acelaşi timp, un voluntar poate beneficia de
cursuri de formare, tabere naţionale şi internaţionale ce contribuie la dezvoltarea personală, iar experienţa acumulată
te va ajuta şi în viitoarele joburi sau profesii, marile companii apreciind persoanele care ştiu să lucreze în echipă, să
relaţioneze cu ceilalţi şi care au spirit organizatoric. Nu în ultimul rând, voluntariatul înseamnă şi distracţie căci e
aproape imposibil să nu te simţi bine alături de oameni dedicaţi, mai ales în cadrul activităţilor de teambuilding ce
dezvoltă încrederea în ceilalţi şi creativitatea fiecăruia.
În ceea ce mă priveşte, voluntariatul reprezintă modul plăcut de a-mi lăsa amprenta în societate, ocazia de
a avea prieteni în toate colţurile ţării, propria bucurie de a mă detaşa de tot ceea ce înseamnă rutină şi de a fi altfel.
Cred că ar fi greşit dacă ai impune cuiva să facă voluntariat, termenul în sine însemnând a face ceva fără a fi obligat.
Fii voluntar doar când vei conştientiza că acest lucru te face fericit, că tu poţi fi schimbarea pe care vrei să o vezi în
lume!

Manuela Moroşanu, clasa a XII-a H
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Îmi îndreptam privirea spre apusul soarelui. Nu mai era mult și mingea de foc pierea în neant. Cred că așteptam clipa asta de o viață întreagă și o viață întreagă mi se derula în subconștient acum. Amintiri.Am fugit tot timpul
de ele și iată-mă stând pe marginea unui bloc înalt de 30 de metri , cu picioarele suspendate în gol, vinzionându-mi
filmul , propriul meu film.
Eram hotărâtă de vreo 3 ani să fac pasul cel mare dar nu găseam portița de ieșire. Dumnezeu a stabilit instrucțiuni când ne-a aruncat aici și se pare că cei mai mulți ajung pe margine unde sunt eu acum. Dar de ce?
Hmm să spunem că la 17 ani mi-am făcut o părere nu prea bună despre viață.Oamenii sunt falși. Oamenii mint și
regret nespus că fac parte din această rasă și nu din cea canină. Măcar ei nu se mint și nu se înșală. Mda, cred că am
pus prea mult suflet sau mai bine zis mi-am pus sufletul în lupta cu oamenii și acum sărăcuțul e mort. Cred că probabil vă întrebați ce mă ține în viață? Având în vedere faptul că sunt pe marginea unui bloc, nu prea multe, dar cred că
povestea pe care vreau să o spun și nici măcar nu am început-o .Sau stai, asta a început încă de când am apăsat clanța
ușii pe care era avertismentul acela :
		
„De aici , odată ce ai intrat viu nu mai ieși.Alegerea îți aparține. Intri sau stai!”
Și acum vreau să ies pentru că nu mai am suflet. Îl vreau înapoi cred. Sau poate nu. Când l-am lăsat să plece era cam
vânăt și plin de bandaje, am crezut că poate va lua și materia cu el, dar a plecat fără mine și m-a lăsat într-o blondă ,
cu ochii verzi care nu mai crede în nimic , în afară de Dumnezeu și care vede totul altfel , care stă acum pe marginea
unei prăpastii ( și nu mă refer la bloc).
A pierdut controlul , numărătoarea , totul. Totul. Și vezi Doamne, singurătatea asta unde duce. Acum oare eu ,
subconștientul ei, am adus-o aici , pe margine pentru că-mi vreau sufletul înapoi? Poate. Dar pe ea vreau să o las aici,
vreau să vadă că viața nu înseamnă numai rău, că poate fi și ceva diferit. Vreau să știe că cineva o poate schimba. Sau
poate nu.
Mi-am oprit brusc gândurile. Chiar mă speriase subconștientul meu. Sau eu. Vin des aici pentru că este o panoramă
de nedescris și mă inspiră să mai scriu. Oh, suflete bacovian ești in mine și chiar de vreau nu pot să scap de tine. Gri
. Doar atât văd. Gândurile mele, subconștientul meu ,,poate toate aceste părți din mine au dreptare. Oare chiar îmi
doresc să mor? Oare cum e să mori? Nu e , nu poate să fie sau nu încă. Sau poate...Adierea vântului îmi mângâia fața ,
ferindu-mi părul și dându-mi o senzație de plăcut în tot corpul. Soarele apus de mult și eu tot acolo stăteam , sperând
la un semn.
Am căzut. Zbaaaaaaaang . Mi-am zdrobit trupul și milioane de zgârieturi și alte lucruri ciudate mi s-au întins pe corp.Un spectacol mai grotesc decât pantomima unor paiațe. Am murit și am ieșit. Cred că trupul meu se
dezmembrase la un moment dat , dar eu nu am simțit NIMIC. A durut un pic doar când am ieșit din afurisitul ăsta
de pământ din care sunt compusă. Acum oare ce voi face? Și aici aștept pe cineva să vină să mă duc în Rai, Iad ,Purgatoriu ... sau...
			

STOP , STOP , STOP, STOP, STOP.

Drum , blocuri, alee pietonală, magazine, felinare , scări. Sunt încă vie.

Maria Rusu, clasa a XI-a G
Colegiul Național “Nicu Gane”
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Monştri

Sunt din ce în ce mai mulţi. Toţi stau pe lângă mine, înaintea mea, în spate, în partea dreaptă şi stângă. Sunt
blocată în interiorul lor. Vorbesc mult, gesticulează, arată cerul înnorat şi, din când în când, mă privesc suspicios.
Nu-i pot număra, deşi îmi doresc asta cu ardoare. 1, 2, 3, 5....29... Sunt prea mulţi. Se mişcă aidoma melcilor, lăsând
o dâră lipicioasă în urmă.
Oamenii?
Îmi ridic privirea spre tavan. Nu, nu e un tavan. E ceva mult mai înalt, e infinitul.
Dacă aş putea zbura, m-aş ridica pe vârfuri şi aş da din aripi, cu putere. Într-o secundă să fiu în văzduh, să prind mâna
vântului şi să-l rog să-mi prezinte locul.
Însă nu pot zbura şi continui să le ascult zumzetul.
Sunt enervanţi. Cred că ştiu totul, că au lumea la degetul mic. Dar sunt atât de infimi, de neînsemnaţi. Încerc
să desluşesc ceva coerent în gălăgia lor...mi-e imposibil. Nu ştiu cu certitudine, dar parcă vorbesc o altă limbă, pe care
nu am auzit-o în viaţa mea.
Încep să le crească colţi. Devin din ce în ce mai fioroşi. Toţi stau cu spatele la mine ca-ntr-o piesă de domino. Există
cineva, numai unul singur, care va distruge totul. Oare să fiu eu piesa de început? Eu voi distruge ce e aici? Nu. Nu are
cum. Oriunde privesc văd numai capete; înalte, mai scunde, de toate mărimile.
S-ar putea să rămân aici. Ei vor creşte, iar eu mă voi micşora. Ei vor crea o fortăreaţă, poate atât de strâmtă
încât nu mă voi mai putea mişca. Hainele li s-au transformat în piele şi blană.
Ei sau eu? Cine e monstrul acum?
										Roxana-Maria Gavriluţ, clasa a XI-a G

,,Totul e posibil pentru noi. De ce nu?’’
,,...mă adresez celor care pricep...’’
De cele mai multe ori , oamenii nu privesc lucrurile prin prisma realității și își adresează întrebări rudimentare,
încercând zadarnic să fixeze un liant între raționament și absolut și să treacă prin EL necenzurați de gânduri perfide și
iremediabile. Dar oare știu că EL se regăsește în decalajul afectiv al umanității tocmai pentru a anticipa timpul ca un risc
al sufletului? Ramâne de văzut...
Atunci când credem că o putem lua de la capăt, că nimic nu s-a schimbat în rămășițele celei catalogată ,,lumești’’,
se adună inexplicabil resentimente în suflet, facându-ne să ne confruntăm cu neprevăzutul. Când voi reuși să pun capăt
intempestivului? Cu toții ne dorim să fim fericiți și să facem slalom printre greutăți, însă mulți nu știu că fericirea nu are
cum să fie cunoscută dacă nu s-a confruntat măcar o dată cu realitatea. De ce cu EA? Simplu...Realitatea se contopește
cu posibilitatea chiar și în cele mai vulnerabile situații, facându-ne să conștientizăm incert, dar cu pași siguri că nu ne
putem atribui o fericire încifrată în trăirea organică a cuvântului.
Și totuși, putem jura că: ,,Totul e posibil pentru noi’’, chiar dacă nu am trăit acest paralelism al redobândirii
valorilor într-un profit colectiv, însă asta implică o altă temă laborioasă pe care o putem dezbate într-o altă secundă de
neatenție...Visurile mărețe se discută când ești pe un drum cu sens unic, pentru ca omul să-și dea seama că a fost egalul
absolutului încă de când s-a născut...
									
Cătălina Sofron, clasa a X-a F
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sunt...Marea

Mi se spune ,,Marea”.Voi toți mă numiți așa, precum și cei dinaintea voastră și în același fel îmi vor spune și
urmașii voștri. Nu îmi este frica nici de foc și nici de pământ. Înghețul iernii doar mă atinge, iar cerul este contopit
cu mine, acolo unde vederea voastră își atinge limitele. Am simțit în timp flote navale, luptând disperate printre stânci neprimitoare, furtuni și fulgere, nave încărcate cu mii de mărfuri din toate colțurile lumii, galioane adulmecând
pământ necălcat de om sau de ființă, petroliere grele, apăsătoare și cenușii, tăind meridianele timpului. Marinarii se
roagă prinși în furtună la mine mai des decat la Dumnezeu, căci eu îi salvez din necaz sau le primesc corpurile neînsuflețite și le fac mormânt în alge pentru secole nesfârșite. Am văzut pirați sălbatici sau amirali neînfricați, tremurând
în fața adâncului de ape datorită măreției mele.
Vă cunosc bine pe toți, căci vara eu vă ating ușor picioarele când vă plimbați noaptea prin spumele valurilor și
îmi dați târcoale prin nisip. Vă aud de fiecare dată vorbele spuse în singurătate și mereu vă păstrez în tăinicie fiecare
secret pe care mi-l încredințați. Am auzit mai multe cântece decât în toate spectacolele lumii, am cunoscut mai mulți
oameni decât veți cunoaște în sute de vieți și v-am simțit gândurile pline de speranță, veselie sau tristețe. Să știți că nu
sunteți nici primii și nici ultimii care mă uită iarna și care tânjesc de dorul meu vara.
V-am vazut de-a lungul vieții mai mult decat credeam că vă voi vedea, de când sunteti aduși să facem cunoștință,
până când vă simt disperarea bătrâneții atunci când mă priviți pentru ultima oara. Știu când va întoarceți și când nu,
știu când vor veni alții în locul vostru. Asemenea prafului în vânt, voi sunteți spulberați de timp și vă încăpățânați
totuși să trăiți, purtați din fericire în deziluzii.
Apusul și răsăritul vă înfioară când îl trăiți prin mine ca într-o oglindă, pentru că în ele vă vedeți moartea și
viața cu care nu sunteți niciodată împăcați și pe care nu le acceptați.Vă entuziasmați, vă infiorați, iubiți cât sunteți
tineri, iar în bătrânețe deveniți geloși și ursuzi.Eu nu cunosc bolile, suferința sau moartea. Dar vă invidiez pentru
că sunteți muritori, pentru secundele pe care le numărați, pentru minutele pe care le pierdeți sau pentru orele ce
vi se par nesfârșite.Vă invidiez pentru că eu sunt aici, veche precum timpul, și voi fi mereu aici, blestemată ființă
nemuritoare, în vreme ce voi vă pierdeți, precum îmi pierd eu valurile, lovite de mal. Vă ridicați și coborâți ca briza
de septembrie și nu sunteți niciodată copleșiți de intensitatea unei clipe. Sunteți corăbii de vise ce alunecă pe largile
poteci brăzdate de vânt și lăsați mereu pe chipul timpului o urmă de început.Ca ierburile fremătătoare de la mal vă
rostogoliți prin clipe decolorate și vă întregiți în gesturi tandre.
V-am citit scrisorile pierdute în naufragii și războaie. Cuvinte ce nu mă mai încap și mă depășesc în profunzime și mister, cu care puteam să clădesc un munte de risipă. Cuvinte pe care nu le pot înțelege pentru că eu o să
rămân mereu aici, în vreme ce voi veți scrie altele și altele, iar eu, mereu îmi voi face timp, în infinitatea mea să le
citesc pe toate, tăcută și neînsemnată.
Eu, marea, dorm același somn cu ochi deschiși, visând inutil și iluzoriu la o viață de om...
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				Acel ceva
2015 -Am 17 ani. Sunt în clasa a Xl-a și pe cât posibil se presupune că aș avea viitorul în față. Se presupune.
Zilnic merg pe aceeași cale de a-mi clădi acel „ceva” al meu.
1998- O lumină enormă s-a aprins. Practic m-a orbit. Credeam că dorm sau că sunt moartă sau ceva de genul
, dar eu nici măcar nu existam. Nu existam. Până să apară acea lumină nici măcar nu știam că pot vedea altceva decât
întunericul . Eram totuși undeva unde nu exista teoretic nimic , nici măcar o margine sau un capăt. Nici măcar un
început. Eram într-o lume inexistentă. Până să văd lumina. Până să-mi dau seama că Ei au provocat-o. Ei bine ce
puteam face? Era mama, totuși. Saus tai, nici măcar nu existam.
Așa că am urmat lumina și am ajuns undeva ( să zic unde nu știu , deoarece am avut impresia tot timpul că mă rotesc
în acel mare NIMIC , dar n-a fost chiar așa) . Undeva unde era o ușă. Pe ușă scria cu litere grotesc îngroșate:
„AICI DACĂ INTRI , NU MAI IEȘI VIU. AICI DACĂ INTRI SE POATE SĂ NU-ȚI PLACĂ. AICI POATE VEI
REUȘI SĂ TRIMIȚI ȘI TU LUMINĂ CUIVA. INTRĂ ȘI VEI AFLA.” -Nașterea
Ce puteam face? Din nou. Eram un nimeni, nu aveam identitate și probabil că alte mii de persoane aveau vidul
meu (al lor). Deci am rotit acea clanță. Era așa călduță...Și s-a deschis...încet.
2068- Am 70 de ani și parcă ieri eram în vidul meu. Parcă ieri aveam constrângeri dacă să deschid sau nu
acea ușă. Și iată-mă aici. Încă pe acest pod, numit și Viață unde am reușit și eu, la rândul meu, ca și părinții mei ,să
trimit 3 lumini de unde se pare, ca și mine, au apărut copiii mei. Avertismentul s-a înșelat , nu e așa rău. Poate la 17
ani nu credeam în nimeni și nimic. Dar apoi a apărut el...
2075 - O simt cum se apropie. Este deja lângă mine mângâindu-mi grumazul cu răsuflarea ei rece. Nu vorbește, doar mă privește . Mi-aș fi dorit să nu fi fost singură în momentul ăla...dar cel care trebuia să fie aici, ei bine, a
plecat înainte mea. Și iată-mă.
2085 - Au trecut cam 10 ani de când stau și privesc oamenii. Ah, ființe fragile și naive, dar totuși atât de nobile. Nu știu ce să facă, unii se întreabă dacă vor ajunge undeva cu ceea ce au, alții se întreabă dacă e bine sau e rău să
meargă pe calea pe care și-au ales-o. Iar apoi mai sunt și eu . Eu care privesc , privesc , privesc...

Maria Rusu, clasa a XI-a G
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Timpul si
problemele
noastre
,
Alergam prin pădure ,desculță.. îl simțeam în spate. Îi simțeam mirosul putred și îmi respira în ceafă ; oricât de repede
aș fi alergat era tot în spatele meu. Oricât de mult încercam să neg adevărul, mă urmărea, mă presa, mă îmbătrânea, nu
mă lăsa să trăiesc, mă omora cu propriile mele arme.

40

Putem noi oare ca oamenii să ne limităm la a crede că timpul este ceva inexistent,gol, un mit sau o legendă de
care încercăm în zadar să ne agățăm cu cârlige rupte existența ?
Timpul este de când lumea .Înainte de a crea lumea, Dumnezeu a creat timpul. Nu există ”timpul nostru s-a sfârșit” ,
noi nu avem un timp. Doar timpul ne are pe noi și probabil că îi face plăcere să ne vadă suferind pentru că nu încearcă
niciodată să ne rezolve problemele. Și până la urmă pentru ce i-ar păsa lui de noi? Adică suntem aproape șapte miliarde de oameni, fiecare mai trist sau mai vesel, fiecare cu problemele lui, fiecare cât de egoist și încrezător . Pentru că
sincer, nici măcar nu există un motiv pentru care să fim altfel.
Timpul este doar măsura de care ne temem cu toții. De ce oare? Sunt atâtea întrebări fără răspuns încât asta
pare floare la ureche. De ce ne temem de timp? Noi nu ne temem de timp de fapt. Noi ne temem de moarte, ne temem
că o să murim fără să mai apucăm să avem plăcerile minunatei vieți. Însă asta este cu totul altceva și cu siguranță ,eu,
voi avea timp să scriu și despre asta într-un alt post.
„Ne rezolvăm problemele cu timpul...” - un lucru trebuie înțeles : noi trecem prin timp, în niciun caz timpul prin
noi. Timpul va fi mereu indiferent de ceea ce facem. Indiferent de cât de adânci sunt rănile sau cât de mult plângem.
Unii ar spune că timpul e o fiară neîmblânzită care mușcă din toată puterea,cu dinții încleștați, înfometat de suculenta carne a durerii ; și sincer nu a zis nimeni că nu e așa, poate îi place , dar atunci de ce mai există fericirea ? Oare
putem personifica timpul ? Oare să fie ca omul? Oare suferă timpul odată cu noi? Ce e drept se hrănește cumva cu
sentimente și trăiri . Absoarbe esența vieții în timpul suferinței și poate ăsta e și motivul multor sinucideri. Sau poate
nu.
Dacă totul ține de percepție? Dacă ar fi să analizăm totul psihologic, în general contează cum percepem lucrurile și asta ne afectează sau ne ajută. Dacă percepem timpul ca pe un animal sălbatic înfometat de suferința noastră,
nu putem să ne ajutăm nici măcar noi înșine și ne vom pierde, intrând tot mai adânc în pădurea tenebroasă de umbre
ale trecutului ale prezentului, ale viitorului..
Și totuși cu timpul reușim să trecem peste toate. Amintirile rămân indiferent de ce ar urma. Trecutul nu poate
să-l schimbe nimeni și nu văd de ce ar face-o . Trecutul înseamnă experiență și timpul este acolo ca să „întrețină
focul”.Dar este o himeră dulce care minte frumos, nu ne ajută și nici nu ne va ajuta. Va fi acolo doar..doar o iluzie..o
iluzie nemuritoare.
																
											
Maria Rusu, clasa a XI-a G
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					Omagiu
Își privea mâinile pătate cu cerneală. Oare de ce mereu atunci când îi scria lui, cuvintele,sau măcar ceea ce
produce transpunerea lor pe hârtie, i se impregnează și în piele? Poate că vor să o pătrundă și mai mult. Ea îi scria
mereu lungi scrisori, aplecată deasupra unei măsuțe de lemn. Singurul martor al contopirii dintre sufletul ei și hârtie
era nimeni alta decât luna ce o veghea seară de seară prin micile ferestre ale camerei.
Scrisorile nu ajungeau niciodată la el, nu doar din cauza faptului că nu știa adresa, ci și pentru a păstra taina
dragostei ce i-o purta necontenit. Trecuseră aproape doi ani, dar imaginea ochilor lui de culoarea mării ce râde, nu o
putea alunga. Acel el ce uita se de existența ei nu mai voia să evadeze din sufletul ei vibrant. Se obișnuise cu căldura
acelui loc destinat doar lui și refuza să plece într-o lume rece și goală unde cu ușurință se putea pierde.
Uitase numărul scrisorilor arse. Poate doar luna mai știa pentru că ea niciodată nu uită. Îi veghea pe amândoi împreună cu ale ei prietene în seri de august ascunse prin fire jucăușe de iarbă. Acum o mai veghează pe ea, dar pe el, cine
îl mai veghează? Cât de tristă probabil că e luna privind două suflete la mare distanță între ele, ce poate sunt menite
să-și bandajeze reciproc rănile.
Privind foile arzând, a observat că doar un colț al hârtiei a scăpat de sărutul fierbinte al focului. Indignată,
s-a apropiat de șemineu, iar printre flăcări s-a putut zări acel ” Mi-e dor de tine” ce îi zgârie inima în fiecare seară
când privește cerul, gândindu-se ca acesta i-ar putea transmite mesajul, acelui om pe care nu a încetat niciodată să-l
iubească.
										Camelia Dănilă, clasa a XI-a A

As, vrea

						
(19.11.2014)

Aş vrea să zbor. Voi nu? Îmi doresc cu ardoare să am aripi, dar nu în suflet. Vreau să le vadă toată lumea. Aş
vrea să mă metamorfozez. Voi nu? O libebulă. Un urs. O pisică. O râmă. Aş vrea să...prea multe dorinţe, nimeni nu
vrea să facă o maşină de dorinţe.
Doar eu. Eu voi realiza visul oricărui om...dorinţe împlinite. Va fi aidoma unei maşini de scris. Pe laterale
există două orificii. În partea stângă ne vom pune bileţelele cu dorinţele. Prin partea dreaptă, dorinţele vor ieşi împlinite, se vor naşte fluturi şi vor zbura către stăpânii lor.
Lumea e un loc mai bun.
TREBUIE SĂ FIE!
										Roxana-Maria Gavriluţ, clasa a XI-a G
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					Origine

42

		
Febleţe. Melodie în apus de soare, pe-o bancă la mare. Un aer rece-mi izbeşte raţiunea şi o aduce înapoi la mal.
Liniştea falezei şi tumultul apei mi-au îngheţat picioarele desculţe, cu unghiile de un roşu aprins şi degetele încreţite
la mijloc. Stau cu ele pe piatră, de parcă aş fi imediat gata să mă ridic şi să devin balerina dintotdeauna. Nu port nici
rochiţa cu tull, iar obrajii nu-mi sunt fardaţi. Par ştearsă în lumina serii, o tânără fără casă aşteptând o maşină ce nu
avea să vină.
Mâinile mi le-am strâns în poală, să mi le încălzesc, apăsându-le, mângâindu-le întâi pe una, apoi pe cealaltă
şi fredonând în mintea mea o melodie clasică auzită recent la un concert. „De ce m-am aşezat fix aici, în bătaia naturii?” mă întreb…Dar niciun răspuns nu-mi apare în orizontul în care soarele se îneacă, şi urlă după ajutor doar
pescăruşii. În jurul meu nu mai sunt oameni, au plecat pe la casele lor, prin cluburile de noapte şi m-au lăsat singură.
Bătrânele nu mai hrănesc porumbeii prin parcuri, ca-n cărţile desenate sau poveştile vechi. Acum zac, cu suflarea
întretăiată, printr-un spital insalubru. Pe umeri îmi trec puloverul de caşmir şi aştept. Aştept…
În depărtare aud un câine care latră la străzile pustii. E la fel de singur ca mine. Maşinile trec în neştire; le-am pierdut
numărul de mult. Mă ridic, mă încalţ şi pornesc prin ultima lumină a soarelui să străbat plaja până la cel mai apropiat
punct de unde să mă întorc acasă. Nu m-am pierdut, deşi mi-ar plăcea să trăiesc într-o pădure, nu aici, într-un loc în
care toată lumea te-ar putea salva. Teoretic acest „toată lumea”, căci nimeni nu are certitudinea c-ar sări mai mult de
două persoane să salveze pe cineva. Eu nu vreau să fiu salvată de nimeni. Vreau să zac pe pământul cald, ud, să simt
miros de verdeaţă proaspăt crescută, iar părul meu să fie de culoarea humei şi din el să crească uneori frunze.
În camera mea singura oglindă e prea departe de mine. De anii mei. Nu mă recunosc în ea şi încerc să o evit
cât mai des cu putinţă. Ochelarii mei parcă îmi stau strâmb, ochii mei parcă au căpătat o nelinişte, care seamănă
izbitor cu frica, iar buzele mele sunt de un roşu aprins, ca focul. Nu mai am calmul infinit de odinioară. Mâinile îmi
tremură dacă nu beau o cafea dimineaţa, iar irascibilitatea comună oamenilor de afaceri, mă cuprinde dinainte de
momentul în care ies pe uşă spre locul de muncă. Am devenit adult şi nu-mi place.
Sunt un drog toţi aceşti ani care trec. Un drog care mă face să nu pot să-l opresc nicicând. Ar fi o absurditate. De
aceea mă las condusă de ei spre inevitabil. Cine nu ar dori să taie cu un cuţit ascuţit, acest fir care comunică cu finitul?! Probabil nu ne-am fi dorit să trăim o eternitate, dar în momentul în care îmbătrânim, timpul nu mai are răbdare
şi ne fură tot ceea ce am putut iubi mai mult; de la memorie, la persoane, la amintiri în care pe fundal erau ovaţiile
sufletului tău fericit.
Între mine şi lume, e o prăpastie goală şi întunecată. Iau autobuzul spre casă, îmi fac bagajul şi plec. Ce rost
mai are să mă prefac că ador o eternitate, care nici nu-mi aparţine şi nici nu mă linişteşte îndeajuns?! Nu ştiu de unde
să pornesc, dar pământul din sufletul, din trupul meu, îmi va fi călăuza.

Alexandra Diaconița , clasa a XII-a J
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Decalogul
-actualitateOrice cărturar cu învățătură despre Împărăția Cerurilor este asemenea unui om gospodar care scoate din vistieria sa lucruri noi și vechi. În cele ce țin de credință nu există nimic ”vechi”, nici chiar în cele luate din trecut. Fapte
și cuvinte cu semnificație veșnică sunt mereu noi. Așadar deliberarea în sine despre actualitatea sau inactualitatea
unei predici despre Decalog, indiferent cui i se adresează, este nepotrivită. Este ca și cum ai întreba cât este de actual
consumul de pâine și apă. Și cum știm că nu numai cu pâine și apă va trăi omul, țesătura întrebărilor va anihila orice
răspuns. Omul a primit la creație ca dar libertatea de alegere și omul a ales. Cum și ce a ales o arată istoria neamului
omenesc.
Decalogul își are rădăcinile la Dumnezeu. A fost dat în muntele Sinaiului lui Moise, profetul care a avut misiunea să scoată poporul evreu din robia egipteană. Simțind instabilitatea morală a acestui popor, Dumnezeu intervine punându-le la dispoziție un îndreptar ce conține patru porunci referitoare la relația oamenilor cu Dumnezeu
și șase referitoare la relațiile dintre oameni. A făcut acest lucru în primul rând din iubire, din grija de a-i ajuta pe
oameni să nu mai greșească și astfel să-și croiască un drum al demnității în relațiile amiabile cu divinitatea și restul
omenirii. Și acum, întrebarea cu actualitatea acestui Decalog poate avea ca punct de plecare o realitate a zilelor
noastre, aceea că atunci când trăiești într-o lume în care Dumnezeu este pus pe aceeași balanță cu o sticlă de Coca
Cola, sarcina de a chema la responsabilitate devine inuman de grea. Oare de aici și ipoteza cu inactualitatea? Dar ce
anume oare poate anula cele zece porunci? Să fie societatea mereu în schimbare, tehnica ce avansează de la zi la zi,
indiferența față de propria persoană?
În ultimă instanță mi-aș permite să dau eu un răspuns. Oare să fie faptul că Decalogul se împlinește în Noua
Lege adusă de Iisus Hristos care le concentrează pe toate cele zece într-una singură și anume ”Să iubești pe Domnul
Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți”? În cazul acesta poate ar
fi mai actuală predica căci s-ar putea intitula ”Despre iubirea creștină”. Dar cu ce ar schimba asta atenția auditorului,
a tinerilor de vârsta mea? Să fie oare cuvântul ”iubire” care e atât de comercial, de super tare încât ajunge să fie sec
și de nicio valoare, căci până la urmă nu e așa: că spui te iubesc pentru o carte împrumutată, greșit, poate pentru un
telefon.
Iubirea e o taină mare și cine este vrednic să vorbească despre ea? Cu toate acestea îndrăznim să o facem.
Nimeni nu poate sili pe cineva să iubească. Iubirea este semnul unei persoane libere, ea e cea mai personală dintre
energii. O viață întemeiată pe valorile iubirii, întâlnită în picioare concrete, va dezvolta cel mai bine capacitatea
tânărului de a iubi. Atunci când te închini lui Dumnezeu, Îl recunoști ca pe o țintă a iubirii tale. La fel se întâmplă și
cu porunca a cincea din Decalog ”Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie ție bine”. Părinții sunt cei care oferă
iubirea înainte de a le-o oferi tu pe a ta. Învățăm așadar prin ceilalți, prin fapta lor, prin gestul lor de iubire jetrfelnică.
Iubim oamenii din jur atunci când ne dorim ca ei să trăiască, să nu fie furați, să nu facă anumite alegeri greșite care
să le fie fatale.
Deliberez, chiar dacă nu sunt întru totul de acord cu acestă abordare, pentru actualitatea unei predici bazate
pe Decalog. Ea ne învață că noi existăm, trăim și iubim numai împreună, iar relațiile interumane au avut întodeauna
niște reguli de respectat, cu atât mai mult aici, când acestea sunt venite de la Dumnezeu..
										Antonia Ungureanu, clasa a XI-aA G
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		 O poveste despre Crăciun
Probabil că toţi ştim ce e Crăciunul, mai toţi sunt absorbiţi şi obsedaţi de acest eveniment, numărând zilele şi
pregătindu-şi asiduu resursele necesare. Până şi bebeluşii simt o schimbare bruscă şi mult planificată în pragul acestei
sărbători. Aproape că nu ştiu cum să continui având în vedere faima subită căpătată de Moş Crăciunul divin, schimbul de cadouri inevitabil, renii ieşiţi din context, bieţii brazi măcelăriţi an de an şi colindele repetitive. Totul a devenit
de-a lungul timpului atât de comercial, legat de bani şi de laudă, încât unii dintre noi au uitat să perceapă esenţa,
naturaleţea şi spiritul unei sărbători. Această denumire de Crăciun provine din latinescul creationem ce înseamnă
creaţie, şi se uită tot mai mult de pruncul tăcut găzduit într-o simplă iesle, căruia magii i-au oferit daruri bogate, semnificative, şi care avea să schimbe lumea.
Familia, deşi de multe ori agasantă, este elementul principal ce dă, de altfel, gustul acestei sărbători. În jurul
ei ne regăsim, ne reunim la mese bogate, discutând aceleaşi probleme neimportante, dăruindu-ne cadouri, fie memorabile sau penibile, ascultăm şi admirăm vrând-nevrând cântecele şi ornamentele de Crăciun, scoase an de an de
prin poduri şi cutii, şi reînnoite când şi când. Câte “domn domn să-nălţăm-uri” intonate ca pe Tatăl nostru n-am mai
îndurat de la gloate neglijente şi materialiste de colindători, câte bomboane n-am mai furat din pomul de acasă, câte
mandarine n-am mai înfulecat, câte salate beouf şi fripturici n-am mai savurat, câţi brazi am încercat să salvăm de la a
fi aruncaţi, câte globuri n-am mai spart şi câte daruri de toate felurile n-am mai dat şi primit... ce amănunte aţi spune,
ce detalii, dar v-aş răspunde: o adevărată operă nu este desăvârşită fară toate acestea. Deopotrivă, tot ce am enumerat
alcătuieşte o suită interminabilă de lucruri mărunte care, bune, rele sau poate insignifiante, conferă Crăciunului un
farmec aparte.
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Uneori ne dorim ninsoare, emisiuni, cadouri mai bune, linişte încununată de lumini palide sau sâcâitoare de
instalaţii, inspirând puternic mirosul de brad şi de citrice, iar pentru cei cu suflet de copil, o dimineaţă de Crăciun în
care sub pom să se afle o sumedenie de daruri mult aşteptate şi dorite, şi mai târziu o bulgăreală straşnică şi o palpitantă tură cu sania. În orice caz nu pentru toţi există Crăciunul bifat frumos în calendar, şi mulţi ne gândim că acest
lucru este de-a dreptul imposibil, revoltător şi trist. Pe lângă toate aceste ritualuri specifice, Crăciunul oferă prilejul de
a dărui, neaşteptând nimic în schimb şi celor mai sărmani decât noi, pentru a le uşura traiul sau pentru a le insufla,
chiar dacă într-o mică măsură, spiritul acestei sărbători. Aşadar, dăruitul este cel de-al doilea simbol fundamental
Crăciunului, venind în sprijinul oferirii de bucurie simplă celor dragi sau nevoiaşi, sub pretextul nelipsitului şi esenţialului Moş Crăciun.
Închei urându-vă tuturor bine-cunoscutul Crăciun fericit, poftă bună şi mare la ospăţurile din familie, să daţi
şi să primiţi cadouri minunate şi nu în ultimul rând să îl aşteptaţi pe Moşul, căci până la urmă mulţumeşte şi găseşte
ceva pentru fiecare!
										Andreea Popescu , clasa a IX-a E
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Sub pământ
(o poveste specifică românilor)
Am murit acum 10 ani, într-un accident de maşină. Soţul meu avea 35 de ani, iar eu 32. Era la muncă. Dacă
ar fi venit la timp, acum aş fi fost salvată.
Cavoul e un loc rece, respingător. Am urât întodeauna acele ’’paturi’’ de veci. Însă ciudat este că tatăl meu lucrase în
tinereţe la funerarii. Ce straniu!
Uneori mă trezesc şi-mi reamintesc cele mai vechi momente ale vieţii mele. Îmi amintesc când m-am născut. Ah!
Ce stupidă pot fi! Nu-mi amintesc aproape nimic din viaţa pe care am avut-o. Doar clipele îngrozitoare când m-am
trezit, după câteva zile, amorţită, aproape îngheţată, într-un cavou dintr-un cimitir de la marginea oraşului. Au trecut
10 ani, 10 ani de când mă tot chinui să ies de aici. Încă nu am reuşit, dar timpul nu este pierdut. Aveam şi un copilaş,
o fetiţă de trei ani. Nu ştiu ce s-a întâmplat cu ea, sper că e bine.
Vag îmi amintesc de soţul meu; puternic, cu părul blond, cârlionţat, înalt, m-a cucerit de când l-am văzut.
De la o vreme încoace au crescut ierburi prin cavou...încep să mă gâdile. Noaptea, din cauza lipsei somniferelor, stau
trează. Şoarecii vin şi ronţăie lemnul ieftin.
Zilele, ah, cât sunt de lungi. Mă plictisesc mereu. Nu cărţi, nu filme, nimic interesant. Îi ascult pe cei de dedesupt cum respiră. Sub mine, cam la 5 metri adâncime sub cavoul meu, se află un cuplu, care a murit acum 25 de ani,
de bătrâneţe. Îi aud cum şoptesc:
’’Ionele, oare ce mai face Leana, ştii tu, cea de peste drum. În tinereţea ei fusese tare atrăgătoare. Cât trebuie să aibă?
100, nu? Oare când ne vizitează?’’
’’Nu ştiu, Mărie. Gura ta adevăr grăieşte. Zău că tare frumoasă a fost.’’
’’Ionele, auzi, mă! Da’ pe Vasile ciobanu’-l mai ţii minte? Băiat cumsecade, la locul lui.Păcat că l-a părăsit nevasta
pentru Costică.’’
’’Na, Mărie, ce să-i faci. Fiecare cum îl taie capu’. Nu e treaba noastră ce fac ei. Să ne vedem de treburile noastre. Hai,
Marie, mai bine la somn. În ultimele zile nu ţi-ai mai făcut somnul de frumuseţe. Ridurile tale! Acoperă-le, te rog, cu
acele soluţii pe care le-ai primit de la vecina de cavou. Dacă expiră e mai rău.’’
’’Of, Ionele! Mereu ai avut dreptate.’’
Interesant, nu am ce spune. Şi închipuiţi-vă că trebuie să-i ascult de 10 ani. 10 ANI le-am ascultat bârfele şi confesiunile:
’’Ştii, Mărie, eu te-am înşelat cu vecina noastră Florica.’’
’’Nu-i bai, Ionele. Eu te-am înşelat şi cu Gheorghe şi cu Sandu şi cu Marcel lăptarul.’’
’’Lasă, Mărie! Ce contează e că suntem două cadavre, frumoase şi sexy, peste care problemele au trecut. Şi iată-ne
împreună. Mai ţii minte cum ne spunea lumea? <<uite frumuşeii satului>>. Bine, asta acum vreo 65 de ani.’’
Iar pe lângă toate acestea, declaraţiile de dragoste erau la ordinea zilei:
’’Ionele, eşti lumina ochilor mei în acest mormânt întunecat. Dacă n-ai fi fost lângă mine, poate că m-ar fi mâncat
şoarecii.’’
’’Mărie, Mărie. Dacă n-aş fi aşa de amorţit aş veni la tine şi te-aş pupa oleacă.’’
Privesc însă partea bună a lucrurilor: am învăţat să fiu o persoană foarte romantică. (în caz că se îndrăgosteşte vreun
mort de mine)
Roxana-Maria Gavriluţ, clasa a XI-a G
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Câmpul de dincolo
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Întunericul macabru îmi oprea orice posibilitate de a vedea. Îmi simțeam trupul greoi în acea baltă morbidă
de sânge. M-am frământat puțin până să-mi pot deschide ochii și să văd ceva..chiar dacă a fost pentru ultima dată
(probabil), am văzut totuși ceva. Sau mai bine zis pe cineva. Era acea femeie care m-a trântit cu Dodge-ul ei roșu ( ca
sângele meu) . Nevinovată ce-i drept. Nu e vina ei. De ce ar fi vina ei? Poate că am traversat eu pe unde nu trebuia sau
poate..
Mi-am simțit brusc grumazul învăluit de o răcoare sinistră. Am încercat totuși să-mi spun ultima rugăciune
pentru că pur și simplu știam că vine , știam că deja îmi curge prin vene , știam că mă va lua și mai știam... că am
închis ochii pe vecie.
Câmp. Și ce câmp! Balta de sânge nu mai era, dispăruse. Eram doar eu și un câmp. Gol. Nu știu de unde ,
aveam o rochie albă , de un alb atât de patogenic și spălăcit încât doar gândul că era pe mine mă înfiora. Și simțeam
o adiere blândă ce-mi mângâia obrazul. Oare de unde venea? Oare unde eram eu ? Era atât de gol acel câmp,încât am
avut impresia la un moment anume că e sufletul meu care , și el este la fel de pustiu.
Și totuși, am început să merg...mult. Până când am zărit. L-am zărit. Sau mai bine zis am văzut o parte din
el.. Asta doar pentru un moment , ca mai apoi să mă simt învăluită de un nor de fum care pur și simplu mi-a sleit
puterile. Vedeam doar o mantie gri și două mâini înfășurate în ceva ce se presupuneau a fi niște mănuși negre care se
întindeau în fața mea. Eram atât de uimită încă am clacat pur și simplu.
Apoi și-a dat gluga jos. Toate rănile pe care accidentul mi le provocase, acel accident , și-au făcut intrarea,
poate mai dureros ca la impactul inițial. Să înțeleg că nici măcar după tot ce am pătimit crucea mea nu se ușurase.
De data aceasta, rănile erau mai adânci și mai dureroase. Am reușit să-mi desprind un urlet și...cam atât. El care se
aplecase asupra mea, îmi mângâia obrazul zgâriat și rana se închise treptat. Apoi m-a prins de mână . Și doar lumina
a mai rămas din ceea ce credeam că ...eram.
Maria Rusu, clasa a XI-a G
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Gânduri, zburaţi!
Mi-am pus gândurile în buzunar. Nu pentru că nu vreau să le mai văd, nu pentru că nu vreau să le mai simt.
De fapt, cum pot simți un gând? Eu le-am așezat pentru că îmi umblau prea haotic prin minte. Nu le mai puteam
controla. Formaseră toate o coaliție, se țineau de mână într-o horă embrionară, dansând pe podeaua proaspăt spălată
a camerei celei mai ascunse a creierului meu. Ceea ce cred e că și-au dat seama că au o mare influență asupra mea.
Ieri mi-au trimis semnale și, impropriu mie, le-am ascultat, le-am lăsat să acționeze pentru mine. Dacă aș putea să
le scot treptat din buzunar, cred că le-aș face față. Nu ar mai fi nevoie să apelez la alte tertipuri de captivare. Însă, ele
lucrează mereu împreună.
Ar fi interesant dacă și noi, oamenii, am reuși să colaborăm în aceeași manieră. În unele situații o facem, dar
involuntar, împinși de situații, de dorințe, de existență. Dar eu nu despre asta vorbesc. Putem să ne aliem să facem
ceva bun, asemenea gândurilor mele. Căci, până la urmă, trebuie să recunosc, ele au făcut ceva bun. Au făcut ceea
ce eu nu îndrăzneam. M-au învățat că e bine uneori să trăiești câteva minute sub imboldul impulsurilor de moment.
Numai așa, vei avea mai târziu o satisfacție greu de descris. E ca un cutremur care știi că vine (doar tu știi, ca și când
între tine și seismologi ar exista un pact), pe care aștepți să îl conștientizezi. De fapt, îl conștientizezi dinainte, dar tot
freamătul ăla de podele, toată agitația din jur în care doar tu stai nemișcat și privești ceva, pe cineva care poate trăiește
odată cu tine cutremurul ăsta nebun, toate acestea constituie pietrele unei străzi în construcție de câteva luni, mai
bine zis de când te-ai născut. Doar că până acum nu ai realizat. Și-apoi, când reușești să te liniștești după cutremur,
începi să rememorezi figuri, stări, imagini blurate pe care nu mai știi dacă le-ai văzut sau doar ți le-ai închipuit. Bizar
cutremur!
Revenind la gândurile mele din buzunar. Cred că o să le eliberez din când în când. Mai ales noaptea întrucât
pijamalele mele nu au buzunare. Vor umbla haotic prin cotloanele minții mele adormite, dar vor obosi până dimineață. O dată sau de două ori pe săptămână le voi elibera și ziua. Va fi un mic capriciu de-al meu în fața curajului
mascat cu pudră albă de mim. Voi spune doar «Gânduri, zburați!».
Manuela Moroşanu, clasa a XII-a H
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Străinule,
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Credeam că nu te vei schimba niciodată, dar tu m-ai trădat, mi-ai suflat venin în față și m-ai lăsat inconștient,
m-ai blocat. Îți amintești când te obligam sa afli X-ul, să rezolvi ecuația și mâna ta stângă, proptită de poza aceea
spălăcită cu noi, îți tremura haotic, încercând să păstreze un oarecare echilibru? Tu ești necunoscuta ... X, Y, Z, nu-mi
mai pasă.
Îți amintești când ne plimbam împreună pe peronul gării? Eram doar noi, ne-am așezat de-a lungul șinelor de
tren, inspiram mirosul ploii și al macilor și ne simțeam atât de liberi în singurătatea noastră. Și a venit acea femeie, cu
pălăria aia roz, cu boruri largi și și-a pus mâinile pe spatele nostru și ne-a șoptit ceva, orice. Ne-am panicat, ai împins-o și am fugit. De ce a trebuit să facem asta? Nu ne puteam dezlipi ochii de la centura ei de cel puțin opt centimetri,
prea înflorată, prea dferită. Probabil atunci ai început să-ți pierzi existența, eram ridicoli.
Îți amintești când te făceam să zâmbești tuturor, ca un descreierat și tu aveai lacrimi în ochi, dar erai nevoit să
îți interpretezi repertoriul expirat de glume proaste, uneori sadice și nimeni nu mai râdea pentru că ei se obișnuiseră
cu felul tău superficial de a fi?! Dar tu știai că trebuie să mimezi fericirea ca să nu rămâi gol în fața lor, să nu clachezi.
Te îndemnam de la spate, trupule, îți eram păpușar și de aceea te iubeam! Ei ne priveau și zâmbeau și ne vedeau
cicatricile, dar plecau mai departe, fiecare purtându-și în brațe propriile probleme, exact așa cum fac și eu ... sau
obișnuiam să fac. Îți plăcea falsitatea, îți amintești? Te-ai distanțat ...
Împreună eram simpli , ușor de descifrat, ne cunoșteam așa de bine unul pe altul, încât puteam să-ți ghicesc
dorurile. Te purtam peste tot și tu îmi sorbeai fiecare vorbă, te cream de sute de ori, mereu altfel, până eram mulțumit
de rezultat și reușeam să te accept ca persoană reală, condusă de abstract. Dar tu te-ai schimbat fără mine, m-ai lăsat
în urmă ca pe un pierzător veritabil. Acum îți displace totul și pe mine m-ai învățat să urăsc fiecare părticică din ființa
noastră, te făcusem lucid, iar tu ai devenit pesimist, te-ai transformat sfidându-mă.
Aștept clipa în care vei învăța să-i urăști pe alții, fără să te urăști pătimaș pe tine, doar aștept să te accepți, să
te reîntorci la mine. Sper să îți păstrezi sufletul.
					
							Al tău suflet pe vecie ...
Gina Florina Barbă, clasa a IX-a D
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Scumpă Selene,
Te-am aşteptat, ca în fiecare seară, cu fereastra larg deschisă lăsând adierea vântului să răscolească fiecare
colţişor pe care lumina ochilor tăi l-a înveşmântat. Nu ai venit… Pentru prima oară, doamnă a cerului înstelat, mi-a
fost frică. Ce inimă ai avut atunci când, fără milă, m-ai lăsat pradă demonului din abis? Te-ai gândit tu oare la bietul
meu suflet înveninat de lipsa celui ce i-a dat viaţă? Am încercat să adorm deşi simţeam suflarea rece a fiinţei nefaste a
cărei atingere îmi provoca durerea a zeci de săgeţi. Aş fi vrut să fug, dar tu singură ştii că fără inima ta a mea devine
o jucărie în mâna destinului. Năluca a început să se învârtă în jurul meu inițiind un dans diavolesc şi imprimându-şi
profund buzele aspre, îngheţate, asupra obrajilor mei. Atunci am simţit o paloare cadaverică îmi aprinde trupul vlăguit şi eram gata să mă las pradă iadului dezlănţuit. Dar cum amintirea primei nopţi de dragoste dăinuie pretutindeni
în fiinţa mea?
Cu trupul tău plăpând, îngere sfinte, ai pătruns în camera obscură a nopţii mele şi ai făcut lumină. Cu ochii
ca două nestemate ai dezvelit trupul meu, a celui neiniţiat, al muritorului de rând. M-am apropiat de tine neştiind de
eşti sau nu o himeră. Emoţionat, ţi-am atins umerii goi, încărcaţi de două şuviţe negre ca abanosul. Întreaga ta fiinţă
s-a cutremurat. Pe obrajii albi ca prima ninsoare s-au îngrămădit ciorchini roşii ca floarea de mac. Ca prin vis, buzele
mele pătimaşe s-au răsfrânt asupra buzelor tale satinate. Însetat fiind ţi-am cuprins mijlocul, ridicându-ţi veşmântul
străveziu menit a-ţi ascunde gingăşia angelică. Ţi-ai încleştat mâinile în jurul gâtului meu, iar eu, ca un demon debil,
îmi plimbam frenetice mâinile asupra trupului tău înfierbântat, cuprinzându-te din ce în ce mai puternic fiind cuprins de teama că te vei volatila. Parfumul făpturilor noastre contopite sub mreaja iubirii platonice a învăluit întreg
universul, făcând din Cocoşul profan al iubirii noastre un Centaur Mundi.
Aşadar, dulcea mea lumină, spune-mi, vei îndrăzni tu oare a mai părăsi acest suflet ce fără de ştire te-a supus
iubirii, al cărui sânge îţi străbate venele, ridicându-ţi inima spre cele mai înalte culmi? Te rog a-mi răspunde cât mai
curând, căci de tine şi numai de tine depinde strălucirea nemuririi mele.
Al tău veşnic,
Hyperion
Filimon Andrada, clasa a IX-a D
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Cum te-aş putea ierta?! Din lacrimi mi s-a imprimat pe faţă o frunză, o frunză a căror nervuri mi s-au împrăştiat de la frunte până jos pe gât. A început a putrezi, săraca, de atâta linişte şi îngăduinţă. E roşie vineţie, iar în colţuri
e neagră cenuşie. „Să nu te mai întorci!” îmi spun sufletului, „fără el”, căci din durere şi din enigma femeiască ce zace
în mine, s-a clădit acest funerar castel de nisip, pe treptele căruia cântă încet o orchestră. Mă întreb cum de nu aud
bocitoarele ce mă chinuiau în cele mai întunecate coşmaruri ale fiinţei mele; acele femei cu creştet ridat şi batic negru,
cu cârje sculptate din fibra copacilor şi lăcuite de ani. Castelul meu e înconjurat de o fortăreaţă împotriva ta, de un
zid de pe care nu mai dispar urmele de sânge şi cuvintele murdare spuse, parcă acum un secol în urmă. Au rămas ca
nişte hieroglife, ca nişte atestări istorice ale unui destin prea trecut pentru a mai aparţine prezentului.
Priveşte ce patimă ai făcut să zacă în mine! O patimă care mă determină să-mi înfig o spadă în suflet, să o scot şi să o
înfig iarăşi, până rămân doar rămăşite separabile, care nu se vor mai întâlni niciodată ca să nască din nou o durere.
M-am prăbuşit într-o puternică suferinţă ce mă mistuie ca o ploaie rece cu gheaţă, care îmi lasă urme pe tot
trupul, pe buze, pe ochi şi pe tot ceea ce tu adorai cândva, o ploaie ce-mi sfărâmă ţeasta necondiţionat prin sclipirile
ei ca de diamant şubred. Nu le mai pot opri ca să ţi le arăt, căci trec prin palma mea ca printr-o fantomă. Nu mă mai
vor, iar eu nu te mai vreau pe tine.
E luciu pe buzele mele trandafirii, luciu pământiu, ca de humă şi regret. Nu mai pot face nimic decât să aştept ca
mâinile mele să se transforme în ramuri, ca trunchiul de fier să-mi fie căzut pe pământul rece, şi să mă sting aidoma
frunzei de pe chip.
Când am aflat prima oară că sufletul îmi e bolnav de tine, tumefiat de tine, l-am luat pe braţe şi l-am dus
la vraci. Devenea ca o clonă imperfectă a trăirilor mele pentru tine, de un subiectivism impresionant, de necrezut.
Raţionalitatea mă oprea la anumite bariere, când mă izbeam cu fruntea de un zid invizibil, prin care te vedeam sub
alte forme, necunoscute mie. Şi te-am adorat aşa; ţi-am adorat cristalizarea părului în miezul iernii, mâinile reci
în buzunare, tenişii prăfuiţi de la atâta alergat după mine. Dar nu am făcut nimic ca să liniştesc furia din tine, asemănătoare fulgerelor din ceruri. Când îţi atingeam pielea, îţi izbeai pleoapele şi te fereai. Nu mă mai vedeai cu genele
închise, nu te mai găseam nicăieri. Fugeai şi răbufneai nopţi şi zile departe de tine şi de locul în care ar fi trebuit să fii.
Ca un tatuaj al morţii mi-ai marcat fiinţa uşoară şi de admirat! Te-ai folosit de mine, nu te-ai oprit nici măcar
o secundă ca să mă admiri cum ar fi trebuit, în plina glorie a anilor mei de frumuseţe. Ai ticăit! E o stupefacţie ca încă
să mă mai aflu în braţele tale ca de cleştar. O, timpule!
Alexandra Diaconița, clasa a XII-a J
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Efervescenta
,

Anotimpurile

Merg pe stradă,
O zi obișnuită: incertitudine, frustrare, miros de mare
și de vară
Straniu...
O doză narcotică mă-nvăluie
Din motive conservate în fluiditatea minții.
Iubire sau ură?
Visez...
Teancuri de hârtie galbenă și veche
Zac pe-un colț de mobilă zdrențuroasă, uniformizată
de creaturi zdrobite
Sub greutatea coloanei vertebrale a călimării cu cerneală.
Miros greu de praf, de înăbușeală instinctivă,
Sufletul mi-e închis în copcile conștiinței
Iar universul se răsfrânge-n colile tapetului înflorat
Simt...
Fluturii sunt engramaţi pe pupila mea catifelată,
Dansează letargic sub adierea rece a vântului.
Simt moartea, vor să fugă,
Zadarnic...
Capcanele reticulare au fost fixate.
Zgomotul e de nesuportat,
Roboții se plimbă prin fața ferestre mele,
Vor să-mi zdrobească mădularele.
Viața se scurge pentru un moment...
Ingineria minții a fost înlocuită,
Stearpa rațiune s-a declarat învingătoare
Iar EU perorez tot, în schimbul
Efervescenței timpurii a cotidianului cosmopolit.

Timpule , ce treci pe lângă mine
și nu-ți fac nimic,
Anotimpul meu pleacă , nu vine,
Iar curândul mi-e sfârșit.
Viață , care-mi ești anotimp.
Iubire de haos port în inimă, ca un anotimp de
iarnă,
Unde toți îmi sunt ferecați
De parcă le-ar fi trecut ultima vară.
O suflare de vânt îți aduce în cameră,
O dimineață cu soare, râzând,
Tu știi, însă adierea dispare
Mergând către un alt timp.
Viață , care-mi ești anotimp.
Alexandra Saviuc , clasa a XII-a G

Cătălina-Andreea Sofron, clasa aX-a F
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Lotus

Subsol

La suicid nu m-am gândit vreodată
Am constatat doar purul adevăr
Şi am aflat din surse , adunată
Ideea gravă a firului de păr.

Tu știi să zbori?
Mie nu mi-e frică să te las
Să-ți iei zborul în noapte și-n nori .

La moarte mă gândesc întotdeauna
Din moarte s-au născut cu greu
Şi-au continuat să plece câte una
Ideile amestecate-n seu.

Cu toate că zilele trec
Și mă amesteci tot mai mult cu tine,
Prefer în mine să mă înec.
Suntem un subsol de vise
și de picuri de parfum pe haine negre,
nu ne vedem nici cu becurile aprinse.
Alexandra Saviuc , clasa a XII-a G

La crimă n-am visat vreodată
Atâta sânge recoltat in pungi,
Pe mese albe-n sala dărâmată
Se sufocau ideile în dungi.
Bianca Itu , clasa a XI-a H

Pierzanie

Şi mă înec în frunzele uscate
Dispar aievea printre şoapte,
Şi aştept să vii să mă asculţi,
O, tu, cer cu fii cărunţi!
Să-mi mângâi încet fruntea cu mâna
Să-mi pui pe cap dulcea cunună,
Să mă ridici şi să mă scalzi
În baia stropilor cei calzi.
Să mă îmbraci apoi în stele,
Să am veşnic trene efemere
Să tot răspunzi privirii mele,
Ce îţi trimite-n dar putere!
Să mi te-alături pe vecie
Şi să-mi zâmbeşti a paznic,
Preasfânt iubite-n sărăcie
Să mă cuprinzi cu braţ ocrotitor!
Alexandra Diaconița, clasa a XII-a H
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Pânda cu suflet de sluga

Prima regulă din tratatul cu nimicnicia

54

unii cred, alții sacrifică. Păcat.
niciun sentiment, nu pentru mine
am învățat asta târziu, când mă jucam cu luciditatea
a avut momentele ei de glorie:
mai întâi a fost cu dinți de lapte,
îi plăcea grozav să alerge desculț pe maidan
și să-și testeze limitele cu copilăria.
apoi, a ajuns voluntară în cursa perversității,
neînțelegeri și diagnostice ciudate:
dependență de seva brută a ființei
Cum a fost posibil așa ceva?
cu timpul, am descoperit însă că perversitatea are
farmecul ei
iar înțelegerea este un fapt absolut.
Acum, este nostalgică
neputință.
mă afund tot mai mult în această redobândire a entităților.
Strig. Nu mă aude nimeni. Merg mai departe.
Cad. Mă ridic.
mi-am conceput propriul scenariu în operele-mi bulevardiere
am descoperit că singurătatea este medicamentul care
îmi păstrează spiritul viu
Prima realizare.
Am înțeles că ceea ce se strigă înăuntru nostru este
mai puternic decât noi
A doua realizare.
Vreau să dobândesc un nou statut
și să las în urmă trecutul
îmi împovărează întreg subconștientul
nu știe ca am nevoie de el curat.
L-am alungat, în sfârșit.
-Dragi informații statuto-esențiale, mă declar învingător!

Situație intempestivă. Mă confrunt cu o stare
patologică
totul ia culoarea zăpezii.
Afirm:
fiecare secundă te costă altfel
Afirm:
e și ăsta un fapt
E greu al naibii să te revolți
când sufletul vrea să se întoarcă la pândă.
Cătălina- Andreea Sofron, clasa aX-a F

		

Achizitie:
,

Am cumpărat un caiet cu linii albastre , orizontale.
Albastre ca zările, orizontale ca mările
Un caiet cu spaţii albe , consemnate.
Caietul nu are linii verticale , doar gratii orizontale
Coperţi cartonate cu imagini banale
Cumpărat cu 4 lei de la un chioşc de ziare.
			Bianca Itu, clasa a XI-a H
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Experiment
M-am înfășurat in hârtie albă,
Şi am început să scriu cu ochii
Versuri.

Jale

M-a sufocat mirosul cuvintelor
Pe care eu le-am pictat.
Am clacat.
Experiment încheiat.
Bianca Itu , clasa a XI-a H

Noiembrie
În fraze scrise pe frunze de toamnă,
Poezia capătă
Sensuri
Înţelesuri
Versurile ajung pe pământ
Şi cuvintele sunt carbonizate
Răstignite de vânt.
În zgomotul inexistent,
Melodia se scutură
De note
De sensuri
De inimi
De vise
De orice simt .
Apoi cade , iarăşi cade …

Cioburi s-alegi temător,
Fiu al lumii muritor,
Să fii dornic de dreptate
Însetat să judeci fapte.
Tu, al lumii muritor,
Să aştepţi cuvinte-n plus,
Murmurului la apus,
Şi să cânţi balade-n cer
Doine pentru efemer.
Jalea-nsetată parcă,
Să se-ascundă într-o barca
Să se afunde tocmai jos
Unde demonul e-n post
Şi să urle, să suspine,
Zile ude, zile pline,
Iar tu, Fiu al lumii Tale
Să ai grija întru cale.
		Alexandra Diaconița, clasa a XII-a J

Bianca Itu, clasa a XI-a H
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			Pseudo- Jurnal
S

unt un cub de zahăr candel
care se joacă de-a v-ați ascunselea cu buzele,
mă prefac că vreau să le prind,
se prefac că vor să mă prindă
Jocul durează. cedez.
Dacă nu ne găsim niciodată înseamnă
că am plecat.
Mușc din realitatea perfidă să văd dacă are
același gust ca atunci când
eu mă pierdem în ochii tăi,
tu deslușeai drumuri în ai mei
Dramatic, pragmatic & puțin piperat. (merge)
(-Am tremurat azi ca să simt ziua de ieri
-Am cântat la pian avec ma meilleure amie-o
pată de sânge vorbitoare
-Am întors încă o filă în calendar
ianuarie, februarie & martie
-Am ascuns timpul sub pălărie
-Am adunat bob cu bob, senzație cu senzație
și am cârpit peretele îmbibat în tutun
-Am plonjat în iubirea ta
și ți-am amintit de jocul nostru cu pofta de zbor
-Am simțit mirosul tău
pe chitară
pe blana pisicii
pe membrana sufletului meu
am simțit, am renunțat.)
Astăzi am citit o carte la lumina zâmbetului

tău-încă mai am o bucată conservată în borcanul cu
dulciuri,
am urmărit cu lupa venele foilor de hârtie și-am crezut
în pofta ploii de afară,
am căzut într-un leagăn de dor și m-am murdarit de
privirea ta întipărită în asfalt.
Văd și nevolnicia și crisparea și tot
Concluzie: nu mă pot purta civilizat cu lucrurile complexe
mai bine mă prefac că nu există nicio grijă
și-l rog pe tata să vorbim ceva de politică.
Stop.
eram mică și mă așezam pe scările din lemn
mama mă acompania cu vocea ei caldă
și eu mă pierdeam în albul tangoului lent,
număram
ianuarie, februarie & martie.
Rod roșul ojei de pe unghia delicioasă,
pudibonderie inexistentă.
Mai trăiești? Mai ții minte?
-Vreau să ne întâlnim în acel bar vechi-eu actriță, tu
figurant...
și să-ți returnez punga cu resturi de iubire pe care mi-ai
lăsat-o!
-Haide, vreau să ți-o dau până a ajunge singurătatea
(să muște din mine
sau cu mine.)
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Rabdare
Şi “dar” şi „încă” sunt cuvinte
Aşa se spune pe la noi,
În cartea marilor senzaţii
Cu mici operatori.
Si dar, dar încă nu se ştie
E dar-cadou sau e dar, dar
Găseşti în cărţi de dar o mie
De daruri dar nu darul dar.

Putere

Dar darul-dar e un cadou
Încă de atunci s-a stabilit
Dar cine a fost absent şi a lipsit
Nu ştie, dar, de unde darul a venit.

Pluteşti în van, deşarte
Spre altă, altă parte,
Ce ţi-ar putea aduce,
A vieţii tale cruce.

Încă mai sunt operatori,
Dar doar puţini
Care mai caută daruri, dar
Încă se mişcă tropăind.

Porneşti cu paşi uşori
De teamă să nu mori,
În vitejia ta
De războinic spre atac.

Dar cred că sunt prea multe daruri
De-atâta dar ne-am plictisit,
Dar încă mai avem răbdare
Şi înc-un dar a mai venit.

Îţi vei dori mereu să-ncerci,
Să te ridici să mergi,
Ca din prăpastia măreaţă,
Să fii învăluit în ceaţă.

Bianca Itu , clasa a XI-a H

Nu vei putea să cruţi deloc
Al lumii, puternicul ei foc.
Apleacă-ţi capul înţelept
Şi mergi să le ţii piept.
Alexandra Diaconița, clasa a XII-a J
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“Deşi nu prea am ştiut ce înseamnă blog
sau să ai un blog, îmi doream unul. Împreună cu două colege de-ale mele am reuşit
să ridicăm un bloc în miniatură al literaturii. Nu vrem popularitatea în niciun caz.
Vrem să convingem tinerele talente să nu
se oprească din ceea ce scriu şi să încurajăm noua generaţie. Cu toate că în epoca
vitezei e ca şi cum ne-am război cu morile
de vânt,încercăm şi sperăm să reuşim.”

Maria Rusu
Clasa a XI-a G
inițiatoarea
proiectului

Blog Zone
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