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Competenţă şi performanţă
 Marea familie a celor care constituie C.N.” Nicu Gane” are ca note definitorii competenţa, profesio- 
nalismul, rigoarea, solidaritatea, umanismul, responsabilitatea, implicarea, performanţa, progresul.În centrul 
preocupărilor educaţionale se află elevul. Tocmai de aceea, ţintele strategice specifice şcolii noastre sunt:

 Pentru fiecare dintre  ţintele strategice există obiective concrete, direcţii principale de acţiune, cunoscu-
te de către toţi profesorii şcolii, prezentate elevilor şi părinţilor acestora. Ne aflăm în primul an de aplicare a 
acestei strategii şi ne propunem ca finalitate plusul de valoare pentru instituţia noastră.Rămâne în prim plan 
dorinţa de performanţă. Excelența în educație se exprimă cel mai bine prin rezultatele obținute la olimpiadele 
școlare.În acest an școlar 32 de elevi s-au calificat la olimpiadele școlare , etapa națională. 

•    Utilizarea unui sistem eficient de comunicare.

•    Creşterea prestigiului şcolii pe plan judeţean şi naţional.

•   Sporirea gradului de atractivitate a şcolii prin calitatea facilităţilor oferite benefi-
ciarilor.

•  Crearea unei culturi a calităţii instituţionale şi educaţionale, care să asigure tinerei 
generaţii însuşirea cunoştinţelor, formarea şi dezvoltarea competenţelor, valorilor şi ati-
tudinilor necesare integrării pe piaţa muncii atât în ţară, în ţările Uniunii Europene sau 
pe alte continente.
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Nr.  Nume și prenume elev Clasa Disciplina Profesor îndrumător 

1.  Cielecki Dimitrie Călin 11A Fizică Ciuruș Marcel 
2.  Cielecki Dimitrie Călin 11A Astronomie și 

Astrofizică 
Ciuruș Marcel 
Crăciun Petru 

3.  Caleniuc Darius 11A Chimie Niță Axînia 
4.  Osoianu Sebastian 10A Chimie Oniciuc Liliana 
5.  Ciocîrlan Irina 10A Chimie Oniciuc Liliana 

Arămăscu Maria 
6.  Gherman Lavinia 9E Limba română Pavel Daniela 
7.  Oprișanu Ada 9A Limba română Pavel Daniela 
8.  Hriscu Lavinia-Elena 10E Limba latină Nicolae Mihaela 
9.  Lupu Larisa 10E Limba franceză Rădulescu Liliana 
10.  Neculau Ruxandra 12G Limba franceză Rădulescu Liliana 
11.  Florea Bogdan 11A Biologie Vasiliu Gerlinde 
12.  Steluță Georgiana Alexandra 12J Sociologie Nechifor Cristina 
13.  Ignat Mihaela Loredana 9B Religie Grădinariu Otilia 
14.  Amariei Bianca 9G Istorie Vasiliu Anișor 
15.  Cotun Ana-Maria 10A Geografie Porof Marcel 
16.  Apostol Delia - Maria 8 Geografie Porof Marcel 
17.  Pavel Maurizio - Tudor 6 Geografie Porof Marcel 
18.  Apostol Teofana 6 Geografie Porof Marcel 
19.  Verdeș Alexandra 7 Geografie Porof Marcel 
20.  Radion Claudia 10A Limba rusă Nazarov Valentina 
21.  Toma Irina 9G Limba rusă Nazarov Valentina 
22.  Vultur David 11A TIC Ilincăi Florin 
23.  Vodă Georgian 9B TIC Filip Dimitrie 
24.  ECHIPA DE VOLEI calificată la etapa națională a ONSȘ, volei 

1.  Călugărița Teodor Sebastian 10A Antrenori: prof. Bădărău Bogdan 
                   prof. Stan Marius 2.  Cernăuțean Cosmin Marian 10G 

3.  Miron David 10E 
4.  Albu Constantin Alexandru 11D 
5.  Mitocariu Ioan 12A 
6.  Mucilenița Marian Iulian 12A 
7.  Vultur Marius Iulian 12B 
8.  Simos Vasilis 9A 
9.  Vrabie Richard Mihail 9G 

 
 
 

 
 

EDUCAŢIE PENTRU TOŢI CEI DISPUŞI SĂ O PRIMEASCĂ   
Este sloganul şcolii noastre. Așadar, cei 32 de olimpici au fost dispuși să primească educația, îndrumarea prop-
riilor profesori, au muncit intens pentru pasiunea lor și au confirmat valoric . Îi felicităm pe toți și pe fiecare în 
parte. Ne mândrim cu ei! Munca de zi cu zi a elevilor şi profesorilor a determinat identitatea şi evoluţia şcolii, 
construind în permanenţă dimensiunile sale esenţiale: tradiţie şi calitate.  Acelora dintre noi care suntem prez-
entul acestei şcoli ne revine misiunea nu numai de a menţine standardul valoric, ci mai ales de a ne propune 
ținte noi, în acord cu ideea de progres educațional și cultural.

Prof. Elena - Cristina Nechifor
director al Colegiului Naţional "Nicu Gane"2 3



Creativitate. Dedicaţie. Muncă. Echipă. Exprimare liberă. Curaj. 
Personalitate. Dramă. Comedie. Voce. Opinie. Poezie. Culoare. 
Energie. Cuvânt. Tinereţe. Rimă. Literatură. Joc.

"Revista noastră" este mediul în care mi-am dat frâu liber imaginației, în care am putut 
să-mi exprim propriile idei și gânduri fără ca acestea să fie limitate. De-a lungul a patru 
ani de lucru la această revistă am cunoscut oameni frumoși și am legat prietenii durabile. 
Nimic nu se compară cu sentimentul că poți contribui la materializarea atâtor idei fru-
moase concentrate într-un produs de calitate.

Săfa S.

Şăfa M.

Boa$$a M.

Două cuvinte ce par banale, însă ce poartă în spate două lucruri 
esenţiale: muncă şi pasiune. Ca editor şi redactor pot spune că această re-
vistă este emblema colegiului nostru şi un paşaport al nostru, al redacţiei.
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Bo$$-ul  I.

Evoluţia revistei de la an la an se poate observa prin munca noastră, 
a editorilor. Muncă, paiune şi devotament - trei lucruri ce nu pot lipsi 
din crearea acestei capodopere şi de care, evident nici noi nu ne-am 
lipsit.

Vox Populi
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Întâlnire cu poezia
               În zilele de 25 – 26 septembrie 2015, Consiliul Judeţean Suceava, Centrul Cultural „Bucovina”, prin 
Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava, în parteneriat cu Muzeul Bucovinei, 
Uniunea Scriitorilor din România, Societatea Scriitorilor Bucovineni, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, 
Colegiul Tehnic „Petru Muşat”, Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, Colegiul Naţional “Nicu Gane”, Muzeul “Ion 
Irimescu” Fălticeni și Primăria comunei Mălini, au organizat cea de-a XLVII-a ediţie a Festivalului naţional de 
poezie „Nicolae Labiş”.  
                Unul dintre evenimentele festivalului a fost întâlnirea de la Colegiul Național Nicu Gane a partici-
panților la festival cu elevi și profesori ai colegiului. În amfiteatru, în seara zilei de vineri, 25 septembrie 2015, 
Carmen Veronica Steiciuc, consultant artistic CCPCT, Centrul Cultural Bucovina, a coordonat manifestarea ce 
a prilejuit cunoașterea de către elevi a  unei personalități autohtone, Elena Ștefoi, și recitarea de texte în lectura 
autorului. Printre personalitățile literare invitate s-au numărat  Mircea Martin, Adrian Dinu Rachieru, Liviu 
Ioan Stoiciu, Elena Ștefoi, Marcel Mureşeanu, Adrian Popescu, Florin Rotaru, Doina Popa, Liviu Papuc,  Alex-
andru Ovidiu Vintilă, Mihaela Grădinaru, Rodica Mureşan, Viorica Petrovici, Isabel Vintilă și alții. 
               Invitata de onoare a fost doamna Margareta Labiş – sora poetului care a recitat, în maniera emoționantă 
recunoscută, poezia Moartea căprioarei. Un alt moment plin de emoția revenirii l-a constituit rememorarea 
anilor de liceu de către Elena Ștefoi, care a făcut studiile liceale la Nicu Gane. În contrapunct, epigramele lui 
Florin Rotaru au destins atmosfera, pregătind auditoriul pentru poeziile tinerilor laureați ai festivalului, elevi la 
diferite licee din țară. Acordurile de chitară au completat aerul de cenaclu, la fel ca și invitația lansată elevilor 
prezenți în sală de a prezenta creații proprii. Acesta a fost punctul culminant al întâlnirii, surpriza de a putea 
recita creații personale în fața unor profesioniști ai condeiului.
             A fost un amfiteatru cu poeți, consacrați sau aspiranți la acest statut.

 Dan Lemnariu, clasa a X-a A
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Am plecat să colindăm 
               Miercuri, 16 decembrie 2015, elevii clasei a VI-a, coordonați de profesorul diriginte Lemnariu Maria, 
au oferit colegilor, părinților și profesorilor colegiului un spectacol cu obiceiuri de Crăciun și de Anul Nou, în 
amfiteatrul Colegiului Nicu Gane, Fălticeni.
                Ca în fiecare an, în spiritul sărbătorilor de iarnă, elevii de gimnaziu, coordonați de profesoara lor de 
română și ajutați de colegii lor mai mari, au pus în scenă colinde tradiționale de Crăciun, sorcova, Steaua și 
plugușorul. Nu a lipsit jocul caprelor, cu strigături adaptate la viața de elev. Câteva eleve, Lemnariu Alexandra, 
Apostol Teofana, Pavel Ana Maria, Postelnicu Alessia, Pintilie Sorana și Acsinte Eliza, au cântat, acompaniin-
du-se la chitară, câteva colinde folk. Atmosfera creată a determinat publicul să cânte alături de cei de pe scenă. 
Costumele  populare ale copiilor au completat imaginea unor adevărați păstrători de tradiție.
               Directorii școlii și părinții copiilor, în calitate de gazde, le-au oferit dulciuri și fructe drept mulțumire 
pentru urările făcute de copii. A fost o introducere perfectă pentru sărbătorile de iarnă.

Alexandra Lemnariu, clasa a VI-a
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Echinoxul taifasului şi alte povestiri
 Ziua de 27 octombrie a lăsat deschisă încă o uşă în existenţa Colegiului Naţional ,,Nicu Gane"...
Găzduirea marelui scriitor fălticenean Grigore Ilisei, dar şi lansarea celor două cărţi de tip interviu, i-a incitat 
pe elevi într-o convorbire ambarasantă despre apărarea valorilor naţionale, precum şi apariţia problematicii 
unui început strălucit în carieră. Cu alte cuvinte,  prin cele două cărţi s-a dus la conchiderea ideii că, atunci când 
eşti tânăr şi pasionat de ceea ce faci, nu poţi fi legat de nimic!
 În cadrul acestui eveniment, au fost lansate două noi volume semnate Grigore Ilisei, două volume de in-
terviu, pentru că aşa cum se ştie despre autor, este unul dintre marii oameni de cultură ai României şi mai mult 
de atât, jurnalist. În prima carte, „Convorbiri, taifasuri, divanuri, portrete” au fost intervievate mari personal-
ităţi tocmai de cel ce a mânuit penelul în scrierea acestei cărţi, personalităţi cu răsunet în literatura românească 
şi nu numai, precum Eugen Barbu, care se situează după C. Negruzzi,N. Filimon şi L. Rebreanu, printre cei mai 
mari scriitori ai literaturii noastre, Înaltpreasfinţitul Teofan şi Arhimandritul Timotei Aioanei. Această carte ne 
oferă oportunitatea de a afla de autori cu renume, pe care nu îi studiem la şcoală şi mai mult de atât, sunt tratate 
subiecte precum succesul în carieră sau începutul carierei unor mari oameni, ce pot fi de mare ajutor, mai ales 
nouă, liceenilor, care avem nevoie de modele puternice. 
 A doua carte, intitulată „Interviuri de Zoe Dumitrescu Buşulenga” este aşa cum îi spune şi titlul, o carte 
„şlefuită” de către domnul Grigore Ilisei care a cules toate interviurile acestei personalităţi şi le-a dat forma fi-
nală, legate între două coperţi, scrise pe hârtie cu miros de tiparniţă, hârtie ce emană prin conţinutul ei cultură 
şi iubirea de adevăratele valori.
 Grigore Ilisei a pendulat toată viaţa între două mari preocupări: presa şi literatura, dar prin apariţia 
acestor portrete verbale, scriitorul a demonstrat încă o dată că exigenţa propriilor valori ţine de o minte strălu-
cită, de o cultură generală extraordinară cultivată de-a lungul unei existenţe implacabile.

 ,,Mie, scrierile lui Grigore Ilisei îmi confirmă ingenuu, pentru a nu ştiu câta oara, ceea ce 
am descoperit involunar, încă de la răsfoirea primei pagini a unui volum de proză: candoare, sigu-
ranţă, o recrudescenţă a simplităţii latente..." 
                                                                                                         (Cătălina Sofron) 
 „Pentru mine, activitatea de astăzi a fost o activitate cu o încărcătură culturală inefabilă, cu 
emoţii de nedescris având în faţă un om atât de important şi câteva sfaturi şi cunoştinţe adăugate la 
băgăjelul personal, cea mai importantă fiind aceea de a lupta pentru visul meu raportându-mă la cei 
din familia mea care au reuşit, întărit de o replică, „ăştia sunt rudele tale”.”  
                                                                                                         (Iuliana Şoldănescu) 

Cătălina Sofron şi Iuliana Şoldănescu, clasa a XI-a 
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Îmblânzitorul apelor
    de A. R. Deleanu

    ’’Dacă înnebunesc, mă mai iubeşti?’’ (pagina 104)
  
 "Îmblânzitorul apelor" a venit ca un potop, un potop de cuvinte, de vorbe rostite în gura mare şi vorbe 
abia şoptite, spuse la lumina soarelui sau sub clar de lună. E o apocalipsă, o tragedie ce începe să te macine după 
ce-i deschizi coperţile. Începe simplu, ca orice carte ,,normală’’, dar cine reuşeşte şi trece de pragul critic ajunge 
într-un paradis luciferic, mestecat cu grijă de cuvintele-cuvinte, ,,cuvânt care te face rege, dar nu-ţi dă un regat. 
Cuvânt care îţi aduce singurătatea şi moartea, dar una croşetată în propoziţii, aşa cum vei vrea.’’ (pagina 117)
    În povestire nimeni nu are nume, căci ar  mai conta un nume, când în exterior e groaznic? Astfel recu-
noaştem personajele datorită statutului pe care îl au în familie (mama, tatăl -,,bătrânul’’, fratele mijlociu, fratele 
cel mare, ea).  Potopul din exteriorul casei e acelaşi cu potopul din interiorul casei. El, scriitorul-nescriitor 
ratat, încă de mic nebăgat în seamă de tatăl lui, întodeauna cu nasul în dicţionarul lui, asculta îngrozit cearta 
părinţilor cu uşa închisă. Cu fraţii nu s-a înţeles niciodată, mai ales din momentul când ea a fost adusă în casă 
iar o altă figură feminină a plecat. (vorba natarorului, ,,când una vine, alta pleacă’’.)
   Acele iluzii, sau chiar realitate, cine este fetiţa de trei ani care seamănă cu ea, cine e musafirul nepoftit? 
Ce mistere ascund membrii familiei sub carapacea de indiferenţă? Femeia să fie baza tuturor distrugerilor pe 
toate planurile? Femeia să le fi provocat acea foame de nestăpânit, acea sete, acea dorinţă de a găsi moartea?
  Coperta nu mărturiseşte nimic la prima vedere, dar cei care au citit romanul îi văd reuşita lui, speranţa 
înăbuşită de editori.  ,,Nu s-ar vinde, mă. Scrie şi tu la început despre altceva, aşa, măcar primele două volume.’’ 
(pagina 11)
  A.R. Deleanu (pseudonimul literar a lui Fravius Ardelean) s-a născut la Brașov în 1985.

Ce spun alţii:
    ,,Îmblânzitorul apelor este o poveste existențială în care încap și iubirea, și familia, o carte foarte bine 
scrisă care te pune serios pe gânduri. Pentru A.R. Deleanu, scrisul este ca respirația, iar literatura este viața. Un 
debut remarcabil, un text plin de substanță, un scriitor energic, vivace și surprinzător de interesant. (Mihail 
Vakulovski)
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  ,,Îmblânzitorul apelor este o nouă apocalipsă, este o veche tragedie, este o altă – și, deci, unică – poveste 
de dragoste.’’ (Observator cultural)
    ,,Un excelent roman de debut. Cine îl începe sigur îl va duce până la capăt. Fără opriri. Dintr-o suflare. 
Clipind rar, foarte rar.’’ (Mircea Pricăjan)
    ,,A. R. Deleanu este un artist al stărilor depresive, un poet al elegiilor apocaliptice, fin analist al ambi-
guităţilor şi un specialist al morbideţii, A. R. Deleanu este un scriitor în toată puterea cuvântului.’’ (România 
literară)

Citate:
’’ Mirosea a tot, a animal, a dimineți înfășurate în cafea și a seri cu damf de vin, a piele de bebeluș moale la ceafă 
și a ceară și a molii plimbându-se pe costume, a coșciuge, a iubire în grădină, sub duzi și meri și peri și nuci și a 
ură în scara blocului, mânjită pe cuțit și pe mâini, a mamă, a tată, a frați și a surori, mirosea a tot ce era îngropat 
și a tot ce era dezgropat, a tot ce trăise și a tot ce murise, a aer și apă și foc și pământ, a lut, a paturi de spital, 
a străzi și a colțuri de străzi, a după-amiezi și a note muzicale, a gesturi stângace și a mângâieri umede, a case 
vechi și a case noi, a săraci și a foamea din ei și a bogați și a banii din buzunarele lor, mirosea a trecut, a prezent 
și a viitor.’’ (paginile 95, 96)

’’S-au întins pe covor şi îşi vorbeau. Cuvintele curgeau de pe buzele ei în paharul cu vin, el ridica paharul şi îi 
sorbea cuvintele. Cuvintele lui curgeau în pahar şi se odihneau pe buzele ei. Cuvinte grele, altele uşoare, unele 
trăgeau de haine, lăsându-i goi, altele le ridicau trupurile deasupra covorului, strecurându-se primele în colţu-
rile umbrite ale corpurilor lor, cu mult înaintea mâinilor, ori a buzelor. Erau goi pe covor, acoperiţi cu o pătură 
de cuvinte. Erau văi ale trupului în care nici mâini, nici buze, nici cuvinte nu ajungeau. Ar fi vrut să intre în ea, 
dar se temea că a băut prea mult.’’ (pagina 57)

Gavriluţ Roxana-Maria, clasa a XII a G
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 The book I would like to review is entitled 'Wonder'. It was written by R.J.Palacio and published on 14 
February, 2012. This novel figured on The New York Time Bestseller List and also on the Texas Bluebonnet 
Award master list.

 This novel is based on a real-life encounter with R.J.Palacio's kids a couple of years ago. They were at 
an ice cream store and were sitting next to a little girl with a severe facial deformity. Her 3-year-old son cried 
in fear, so the writer grabbed her children and fled. What she was trying to do translates into protecting the 
girl but also into avoiding to provoking her discomfort. This event gave birth to 'Wonder', her first litterary 
masterpiece, as its message has reached the hearts of the young and old readers nationwide and was embraced 
warmly by a lot of media outlets, including 'The Wall Street Journal', 'Entertainment Weekly', 'Good Morning, 
America!', and so on.

 'Wonder' centres on the story of August Pullman, alias Auggie, a tough and lovely 10-year-old boy living 
in Manhattan, in North River Heights, who was born with distorted facial features. That is to say that there was 
a 'craniofacial difference' determined by an anomaly in his DNA. He was brought up at home by his parents – 
Isabel and Nate – in order to be kept away from the mischievous glances and words of the people. But, one day, 
they decided that it was time he went at an ordinary school.

 There are many memorable characters like Via, Amos, Julian, Miranda, Mr. Tushman or Justin. And 
you will find out more about the close bond between Auggie and his family ( which loves and supports him 
unconditionally ) and about the magical friendship which looms Auggie, Jack Will and Summer. 

WONDER
  by R.J.Palacio
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 ' I won't describe what I look like. Whatever you're thinking, it's probably worse ' addresses Auggie to 
the readers. His invitation to unleash our imagination sounds very challenging. 

 This is an emotional story about courage and kindness, about integration and acceptance, written with 
tenderness and humour. ' Don't judge a boy by his face! ' intertwined with ' Now here is my secret. It is very 
simple. It is with one's heart that one can see clearly. What is essential is invisible to the eye.' ( a quote taken 
from ' The Little Prince ', Antoine de Saint Exupéry's book ) create the key lecture which offers to the readers a 
better grasp of the novel's theme.
 However, the book excels most when contemplating the main character's evolution and his step-by-step 
integration at Beecher Prep throughout the pages in spite of the fact that he comes up against a lot of obstacles 
like his colleagues' reluctance in talking to him and in touching him. Furthermore, the plot is so imaginative 
that it becomes utterly hard to believe that it is a story inspired from reality. But as well as this, the chapters 
giving the chance to more characters apart from Auggie to narrate about the 10-year-old boy's everyday life 
course and the book's design are WONDERfully structured.

I would recommend this book to anyone, even those who are not usually keen on drama, emotional and, at 
the same time, deep books. If you ever want to read a motivational book with some traces of mystery, there is 
hardly a better one like this! What I would say to them is: ' Go and give it a try! You have nothing to lose! '. Like 
me, you might find that 'Wonder' lifts you out of your everyday routine into a world you would like to live in. 

Ruxandra-Demetra Neculau, clasa a XII-a  G
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Noaptea de gardă
           de Ionelia Cristea

Câteodată o privesc şi mă-ntreb cine o să moară primul, 
cine o să moară primul, tu ori eu?Colosala greutate a 

nemişcării, câte ore mai avem? 
-Ian McEwan-

 Ea este poetă. Se află pe o scenă iar in faţa ei se găseşte o targă, în stânga seringi, în dreapta bisturiu, 
foarfeci, pansamente, perfuzii. În mod normal trebuia să stea la un birou uşor luminat de o lampă, având în 
mână un stilou şi dinainte nişte foi, dar cineva a intrat şi a schimbat decorul. Ionelia Cristea nu scrie la birou; 
scrie pe genunchi, scrie în gând, la patul bolnavului şi la lumina neoanelor spitalului în care este medic neuro-
log.  
 Volumul „Noaptea de gardă” al Ioneliei Cristea  a primit premiul de Debut al Editurii Cartea Româneas-
că, ediţia 2014, la patru ani de când autoarea a început să contureze primele sale poezii care vor compune un 
viitor volum de succes. Ceea ce atrage atenţia şi stârneşte curiozitatea în primul rând la acest volum este alătu-
rarea domeniului artistic, asociat de obicei cu spiritele deconectate de realitate ce trăiesc într-o lume proprie, 
fabuloasă,sau cu firile subiective, dramatice, pline de sensibilitate, cu profesia autoarei de medic neurolog, 
meserie caracterizată printr-o viziune cerebrală şi realistă în ceea ce priveşte întreg procesul cognitiv, pe cel al 
creaţiei. Ionelia Cristea reuşeşte să îmbine aceste două jumătăţi ale unor întreguri cu forme diferite, aparent in-
compatibile, creând astfel o punte între lumea poeziei şi cea a  realităţii. Punctul de plecare al inspiraţiei pentru 
poezii, doctorul Cristea,  este totodată punct  de intersecţie pentru cele două căi de analiză cu orientări opuse, 
interior-exterior pe baza cărora sunt construite versurile.  
 Aşa cum este şi logic, procesul de exfoliere spirituală începe de la suprafaţă, din exterior, avansând 
încet spre profunzime. Sistemul medical vine ca o dezamăgire pentru autoare. Axat pe  contractele cu diverse 
farmacii, pe afaceri, pe profit şi nu pe dorinţa de a salva oameni, Ionelia Cristea apare ca un intrus în acest cerc 
vicios în care opţiunile sunt limitate în mod fatal. Se observă o rigidizare a vieţii, o robotizare a comportamen-
telor şi o reducere a sentimentelor şi trăirilor la nivelul unor ustensile medicale, o viaţă la un ştecăr conectat 
în priză, în aparate. Umorul negru al vieţii alătură în acelaşi salon „flori plesnite” lângă trupuri paralizate ce 
mimează o stare aparent normală şi metamorfoze de sensuri precum se întâmplă în cazul cuvântului „bine” 
care desemnează starea unui om paralizat, cu sondă vezicală dar care a  ieşit din comă.  „pentru că nu e ca la 
televizor” construieşte o antiteză între imaginea promovată de filme, emisiuni şi de întreaga societate asupra 
acelui mediu „sănătos” şi  face trecerea către introspecţie : „pentru că la sfârşitul programului am fobii, anxietăţi 
şi niciodată nu-mi întorc capul spre cameră zâmbind cu superioritate pentru că lucrez”.   
 Poeta se simte copleşită, înghiţită de preaplinul fiecărei zile, dar totodată are conştiinţa trează, lucidă şi 
un minimum de obiectivitate pentru a se analiza cât mai just. Aceasta experimentează un dereglaj al statusu-38



rilor şi rolurilor pe care le considera clare până atunci: „câteodată nu ştiam ce caut acolo”. Ionelia  Cristea nu 
se cruţă nicio clipă, ci ,dimpotrivă, se lasă expusă tuturor imaginilor mai mult sau mai puţin crude şi şocante, 
într-un sistem corupt, interpretând aceste fapte ca fiind experienţe purificatoare, un oarecare context în care ea 
trebuie să înveţe autocunoaşterea şi să evolueze spiritual: „Probabil că în planul înalt al existenţei mele trebuie 
să învăţ ceva despre moarte şi renunţare sau despre cum poţi să accepţi toate astea.”.  
 Zi de zi, Ionelia  Cristea este obligată să urmărească jocul de poker dintre viaţă şi moarte, miza - pa-
cientul, care până să primească un răspuns clar primeşte stadiul de bolnav. Întâlnirile frecvente ale acesteia cu 
moartea îşi pun amprenta asupra ei atât în plan artistic cât şi în plan personal, aducând la suprafaţă suferinţe 
ce se credeau a fi uitate. Decesul tatălui ei a avut loc în câteva secunde, brusc, stând în fotoliu şi vorbind, dar 
Ionelia a retrăit ani de zile moartea tatălui ei. Fobia acută faţă de bolile cronice, de moarte nu poate fi făcută însă 
publică în faţa pacientului care se agaţă de orice speranţă ( „mă întreabă hârâind dacă mi-e frică de moarte, - îi 
spun că nu, deşi mint” ) iar ora din agendă la care este programată pentru el moartea nici atât ( „e în siguranţă, 
îmi spun, tahicardizez, dar ştiu că până la noapte îi voi declara decesul.” ). Latura artistică iese la iveală în cazul 
autoarei în momentele în care devine un atent observator al comportamentelor umane. În poezia „din con-
descendenţă îmi zâmbeşte”, pacientul are „cinci ghemuri în cap” strălucitoare, o imagine care dă singură ver-
dictul, însă bolnavul este liniştit, curajos, nu doreşte un câştig, nu deplânge o pierdere, „vrea doar să înţeleagă”. 
Doctorul face o muncă sisifică în faţa morţii, iar teama că aceasta se poate abate asupra lui şi a familiei sale în 
orice moment ( „Alteori mi-e teamă că vei muri pe neaşteptate, în pat, înainte de film, cu mâinile  încrucişate 
pe piept” ) este amplificată tocmai de cazurile care întăresc această regulă în fiecare zi sub ochii ei. Sufletul este 
despărţit de trup care „se bucură” de întreaga atenţie, devenind materie primă sau ustensilă. Salvarea unei vieţi 
se face prin metode cât mai lipsite de viaţă sau de sentiment; totul se exprimă în milimetri, secunde, textură, 
celule, proteine, ace, seringi etc.     
 Poeziile Ioneliei Cristea au, astfel, efectul unui duş rece, descoperă lumea insensibilă, tragicul indif-
erenţei acoperite cu inox lăsând fără răspuns întrebarea „cine va muri primul , eu sau tu?”. 

Simona Maria  Gavriluță, clasa a XII-a G  
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Bibliotecara de la Auschwitz
           de Antonio G. Iturbe

Titlu: „Bibliotecara de la Auschwitz”
An aparitie: 2015
Autor: Antonio G. Iturbe
Categoria: Literatura Universala
Editura: RAO 
Nr. pagini: 411

„Bibliotecara de la Auschwitz” este un roman ce surprinde un capitol din viaţa unei 
copile evreice, din Cehia, cuprins între momentul invaziei naziste în statul respec-
tiv şi cel al încheierii celui de al doilea război mondial.

„Bibliotecara de la Auschwitz” reprezintă o frescă vie a atrocităţilor comise de 
regimul nazist asupra evreilor, „culorile” fiind pregătite pentru „artistul”- autor An-
tonio G. Iturbe de către mintea şi sufletului Ditei Kraus, un pui de om evreu, care 
creşte şi se maturizează mult înainte de vreme în locuri în care nimeni nu ar fi tre-
buit să ajungă vreodată, precum ghetoul de la Terezin sau lagărul de la Auschwitz. 
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„Bibliotecara de la Auschwitz” este împletirea într-un mod aproape nebunesc a 
iubirii de cărţi cu curajul, este povestea „custodelui” celei mai mici biblioteci, de 
doar opt cărţi tipărite şi cam tot atâtea „cărţi vii”, a necontenitei sale lupte pentru 
supravieţuirea ei şi a celor dragi, a zbaterii ei permanete întru aflarea adevărului şi 
mai ales a neostoitei sale strădanii de a da putere de viaţă şi de moarte cuvintelor 
astfel încât într-o lume plină de „bube, mucegaiuri şi noroi”,  să reuşească să işte 
„frumuseţi şi preţuri noi”, de parcă l-ar fi cunoscut pe Arghezi, al nostru. 

Din punct de vedere literar, scriitura lui Iturbe e uşoară, accesibilă unei largi cate-
gorii de cititori. Cuvintele sunt înlănţuite cu măiestrie în fraze, paragrafe, pagini, 
capitole care ciupesc mai întâi uşor, apoi din ce în ce mai ferm corzile sufletelor 
celor care dau la o parte prima copertă a acestui roman. 

Daria-Ioana Ghenghea, clasa a X-a D41



Hoțul de cărți
           de Markus Zusak

  ” Hoţul de cărţi” este un roman scris de autorul australian Markus Zusak care  s-a inspirat în scrierea 
lui din poveştile auzite despre Germania nazistă în copilărie. Naraţiunea are loc la persoana a III a şi câte puţin 
la persoana I, narator omniscient şi omniprezent fiind  Moartea. Chiar  pe coperta romanului ne este dezvăluit 
acest amănunt: Când Moartea spune o poveste, chiar trebuie să o asculţi.
 Liesel Meminger, o fetiţă de zece ani, a fost pentru prima dată observată de Moarte atunci când aceasta 
l-a luat pe frăţiorul ei de doar patru ani. Cei doi călătoreau împreună cu mama lor spre noua familie care urma 
să aibă grijă de ei, fugeau din calea războiului spre o viaţă mai bună, deoarece mama lor nu voia ca familia sa 
să aibă un viitor ca al tatălui lor, acesta fiind dus departe de către nazişti sub şoapta unui singur cuvânt ,, Kom-
munist’’. Liesel şi mama ei sunt nevoite să-l înmormânteze pe băieţel în drum spre Munchen, prilej pentru fată 
de a fura prima ei carte, ,, Manualul groparului”. 
 Odată ajunsă la familia adoptivă şi lăsată acolo de mama ei adevărată, lui Liesel nu-i mai rămâne alt-
ceva decât să se acomodeze cu noii părinţi şi vecini. Rosa şi Hans Hubermann sunt doi soţi inimoşi care mai 
găzduiseră copii asupriţi de Al Doilea Război Mondial şi cu alte ocazii. O primesc pe Liesel în familia lor tipic 
nemţească, fără prea multă bătaie de cap.  Liesel, pe parcurs ce descoperă cum este lumea cu adevărat, timp în 
care se maturizează, începe sa fure cărți de la incendiile organizate de către naziști în pieţele centrale, ajunge 
să fure cărţi şi de la soţia primarului cu care citea de fiecare dată când se ducea să ducă rufele curăţate de către 
mama sa adoptivă.
Povestea se aprofundează în momentul în care apare la uşă un evreu şi pe care îl ascund în pivniţă. Liesel 
învaţă să citească cu ajutorul lui Hans şi îşi perfecţionează vocabularul cu ajutorul evreului pe care îl chema 
Max. În zilele când era urât afară, Liesel îşi petrecea timpul stând cu Max în pivniţă și citind din cărți, iar când 
acesta a fost grav bolnav aceasta l-a ajutat sa îşi revină citindu-i dintr-o carte scrisă chiar de ea, care se numea 
,,Scuturătoarea de cuvinte”, în această carte fiind vorba despre Max care, împreună cu fata, reuşesc să îl învingă 
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pe fuhrer. După doi ani în care au stat sub teroarea războiului, alarmele nu au sunat, iar atunci toată strada 
Himmel a fost cuprinsă de focuri de arma şi, la scurt timp, de trupurile neînsufleţite ale locuitorilor străzii. Şi 
de această dată moartea o ocolește pe Liesel, deoarece aceasta supraviețuise atacului datorită dragostei faţă de 
cărţi. Rămasă singură şi răpusă de durerea morţii părinţilor, aceasta fuge de pe strada în care crescuse timp de 
aproape patru ani. Prezentată la sfârşitul cărţii după mult timp, acesteia i se face o vizită neaşteptată, chiar de 
către Moarte, iar cartea se termina cu cuvintele spuse de către moarte,, O ultimă observaţie de la naratoarea 
dumneavoastră: sunt bântuită de oameni”.
Descrierea personajelor este foarte bine evidenţiată în acest roman, astfel aflăm că Rosa este o femeie rea de 
gură dar cinstită, iar Hans un om înalt şi inimos, care va prinde mare drag de fiica lui adoptivă. Datorită aces-
tuia, Liesel învaţă să citească şi să scrie, făcând practică pe Manualul groparului. Copila găseşte în cărţi un 
refugiu, urmează să le strângă de pe unde poate, incendieri, ziare aruncate şi biblioteca soţiei primarului, căreia 
Rosa şi Liesel le spălau rufele.
 Romanul este foarte trist, acţiunea sa se desfăşoară pe durata a aproximativ patru ani, în care Liesel se matur-
izează considerabil, îşi face diferiţi prieteni, cei mai buni fiind Rudy, un băiat de vârsta ei din vecini şi Max, un 
tânăr evreu pe care familia Hubermann îl ascunde o bună bucată de timp în casă, în speranţa de a-l salva de 
nazişti. 
 Moartea ştie tot şi ne dă multe detalii despre personaje, despre trecutul lor, portrete fizice şi sufleteşti. Liesel, 
familia şi vecinii lor trec prin diferite încercări precum plecarea la război a capilor de familie, printre care şi 
Hans Hubermann, adăpostirea într-un subsol din vecini a mai multor familii  în timpul raziilor aeriene. În 
acest timp, Liesel le citeşte  co-locatarilor din cărţile ei pentru a mai trece timpul, dar şi diferite despărţiri de cei 
dragi, unde Moartea îşi face simţită prezenţa.
 Prin toate aceste încercări hoţul de cărţi  trece avându-şi refugiul în citirea cărţilor furate, dar şi prin 
scrierea unui jurnal. Naratoarea începe şi ea să aibă sentimente de compasiune faţă de bietele suflete căzute în 
ghearele războiului şi se minunează de multiplele scăpări cu viaţă ale hoţului de cărţi.
,,Hoţul de cărţi este o poveste despre puterea cuvintelor de a schimba lumi cu o scriitură superb măiestrită şi 
arzând cu intensitate.”

Andreea  Nechita, clasa a IX-a E
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 O altă capodoperă a regizorului mexican, Alejandro González Iñárritu, care a câștigat numeroase 
premii grație filmului de Oscar, "Birdman", ecranizarea "The Revenant" ilustrează o poveste despre supra-
viețuire, trădare, răzbunare și cel mai important, despre explorarea sentimentelor și acțiunilor umane. Bazat 
pe evenimente reale, legenda vânătorului-negustor,  scăpat cu viață din ghearele unui urs grizzly și părăsit în 
pustietate de echipajul său, capătă viață, eroul Hugh Glass fiind interpretat magistral de Leonardo DiCaprio, 
aflat într-o ipostază unică, datorită căreia câștigă premiul Golden Globe pentru cel mai bun actor. Lăsând toate 
aceste realizări la o parte, filmul The Revenant este demn de vizionat deoarece este creat pe baza unei gradări 
a suspansului, într-un cadru natural spectaculos, sălbăticia munților și pădurilor sud-americane, canadiene 
și argentiniene, cu actori desăvârșiți, cum ar fi antagonistul Fitzgerald, interpretat de Tom Hardy, căruia i se 
potrivește de minune acest rol. De asemenea, atmosfera sumbră, care-ți taie respirația, este obținută datorită 
filmării ecranizării la lumină naturală, folosindu-se în doze foarte mici tehnologia CGI (imagini generate de 
computer), fapt care-i conferă filmului veridicitate, făcându-l o experiență memorabilă. Deși este un film care 
a primit aprecieri nenumărate din partea criticilor, nu poate fi vizionat de toată lumea, deoarece conține scene 
violente și macabre, astfel nefiind recomandabil celor slabi de înger. 
 "The Revenant" dezvăluie o lume necruțătoare, în care conflictele interioare ale eroilor și ciocnirile 
dintre americani și amerindieni, impactul cultural, se dovedesc a fi lipsite de însemnătate, acolo unde natura 
îl subjugă pe om, făcându-l să se simtă mic și infim. Și în acest univers crud, alegerile pe care le fac, atitudinea 
pe care o abordează în situații limită ajung să definească personajele filmului. Dincolo de aparențe, viziunea 
cinematografică a maestrului Iñárritu revelează o lecție morală de mare preț, ce poate fi asociată cu maxima lui 
Sir Francis Bacon: Răzbunându-te, ești egalul dușmanului tău. Dacă nu o faci, îi ești superior.
 În concluzie, acest film merită vizionat la un moment dat în viață, deoarece încântă cinefilii prin po-
vestea sa profundă, despre supraviețuire, luptă, curaj și transcendență. Îi acord nota 10, căci m-a impresionat 
și am simțit că această aparent simplă experiență de a viziona "The Revenant" la cinematograf, a însemnat mult 
mai mult pentru mine, arătându-mi o perspectivă nouă asupra temei răzbunării, tenacității și a cunoașterii de 
sine. 

Andreea Popescu, clasa a X-a D
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Regizor: Alejandro González Iñárritu
Producători: Steve Golin, Arnon Milchan, Mary Parent, Alejandro González Iñárritu
Scenarist: Mark L. Smith, Alejandro González Iñárritu
Actori: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson, Will Poulter
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Me and Earl and the Dying Girl
(Eu, Earl și Fata Muribundă)

Andreea Popescu, clasa a X-a E
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Regizor: Alfonso Gomez-Rejon
Producători: Jeremy Dawson, Dan Fogelman, Steven M. Rales
Scenarist: Jesse Andrews
Actori: Thomas Mann, Olivia Cooke, RJ Cyler, Jon Bernthal, Nick Offerman, Connie Brittonm

 O poveste atipică despre empatie, loialitate și lupta dintre viață și moarte, ecranizarea după romanul lui 
Jesse Andrews, "Me and Earl and the Dying Girl", impresionează prin sinceritatea relevării vieții adolescentului 
diferit, care se află într-o continuă căutare. Pe când filmul "The Fault in our stars" transformă cancerul într-o 
boală romantică, context în care se înfiripă iubirea unor doi tineri, la fel de tragică ca a lui Romeo și Julieta, "Me 
and Earl and the Dying Girl" ilustrează aspectul acestei probleme cu mult realism, excluzând și posibilitatea 
dramatică a unei povești de dragoste. 
 Naratorul filmului este Greg Gaines (Thomas Mann), un tânăr de clasa a XII- a, timid, nesigur, pasionat 
de a se plânge mereu de orice, care, obligat de părinții săi (Connie Britton și Jack Offerman), se împrietenește 
cu o fată din același liceu, Rachel (Olivia Cooke), recent diagnosticată cu leucemie. Având un hobby comun 
pentru cinematografie, în special cea de modă veche, Greg și Earl (RJ Cyler), prieteni din copilărie, fac nu-
meroase parodii după filme celebre, pe care decid să i le arate noii lor prietene, Rachel. După câteva zile, această 
prietenie nu mai este forțată, resimțită din obligație, ci este una frumoasă și naturală, în care principalul scop 
al eroului, Greg, este de a o înveseli pe Rachel, pentru a-i ușura zilele plictisitoare și pline de griji. Remarcabil 
la acest film este atmosfera degajată, dialogurile comice și inteligente, lipsa dramatismului debordant, care ar fi 
fost un element de bază într-un film despre lupta celor care suferă de cancer, și faptul că spectatorii se pot regăsi 
cu ușurință în anumite scene sau personaje. Deși filmul se încadrează în genul dramă, este mai mult o comedie 
memorabilă, plină de sensibilitate și cu puține dar semnificative întorsături de situație. Criticii consideră o notă 
rezonabilă pentru Me and Earl and the Dying Girl 8,3, dar eu i-aș acorda 9, deoarece este foarte bine realizat, 
respectând romanul publicat în 2012, cu aceeași denumire și se dovedește a fi profund și marcant prin modul în 
care pune în lumină valoarea prietenii sincere, a visurilor, a încrederii și susținerii reciproce, pe care un adoles-
cent nu o uită niciodată. Așadar, vă invit să vizionați această ecranizare, care se distinge prin umor de calitate, 
emoție pură și simplitate.
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The Lobster
 Bizar, misterios, captivant, care suscită curiozitatea, 
creat de regizorul grec Yorgos Lanthimos, "The Lobster" este 
filmul anului 2015, așa cum afirmă numeroși critici. De ce 
merită vizionat acest film? Motivul principal este povestea 
lui, ce dezvăluie un univers distopic, a cărui ordine socială 
primordială este cuplul. Astfel, oricine se opune acestei    
reguli de aur este transformat într-un animal la alegere. Tare 
ciudat, nu-i așa? Ei bine, marea întrebare ce o pune ecraniza-
rea este: poate exista dragoste adevărată într-o astfel de lume? 
Răspunsul rămâne să fie descoperit de către spectatori.

 În acest cadru, David (Colin Farrel), a cărui soție 
a trecut recent în neființă, se înscrie într-un program prin 
care trec majoritatea persoanelor necăsătorite: este cazat la 
un hotel în care are ocazia de a socializa, iar dacă în 45 de 
zile nu își va găsi perechea, va fi transformat într-un animal 
și eliberat în sălbăticie. Problema acestei ordini sociale este 
sistematizarea relațiilor dintre indivizi, care anihilează senti-
mentele sincere, deoarece un cuplu este valabil doar dacă au 
un singur lucru în comun; de pildă, dacă două persoane au 
probleme respiratorii, sunt meniți să fie împreună. Acest as-
pect este accentuat de atmosfera generală a filmului, în care 
decorurile sumbre și dialogurile monotone inspiră ideea de 
falsitate, de nesiguranță, care le conferă personajelor puter-
nicul instinct de supraviețuire, adică a fi într-un cuplu doar 
pentru a nu suferi o înfricoșătoare metamorfoză. Filmul este 
conceput pe baza unei idei originale: de a căuta dragostea 
și umanitatea acolo unde sunt demult pierdute, această di-
mensiune etică, fiind primordială, deși este ilustrată într-o 
manieră dură, prin scene lipsite de sensibilitate și umor       
negru. 
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Regizor:  Yorgos Lanthimos
Producător:  Ceci Dempsey, Ed Guiney, Yorgos Lanthimos, Lee Magiday
Scenariu de: Yorgos Lanthimos, Efthymis Filippou
Actori: Colin Farrel, Rachel Weisz, Léa Seydoux, Jessica Barden, Ben Whishaw, Angeliki Papoulia

 Consider că ecranizarea The Lobster este de recomandat 
cinefililor cu multă experiență, deoarece numai astfel poate fi 
apreciată la adevărata ei valoare artistică. De asemenea, filmul 
întruchipează obsesia epocii noastre cu viața de cuplu, fie că 
este vorba de experiența personală sau de urmărirea obsesivă a 
relațiilor cunoștințelor sau ale celebrităților, aspect care-i con-
feră actualitate. După ce am vizionat acest film, fiind atrasă în 
special de scenariu, am rămas impresionată de viziunea contro-
versată a lui Yorgos Lanthimos, și de morala pe care o trans-
mite: dragostea adevărată nu trebuie forțată; nu te implica într-o 
relație doar pentru că așa vor cei din jurul tău. O notă pe care 
i-o acord ecranizării este 10, deoarece este profund, memorabil 
și foarte bine realizat, opinie la care au căzut de-acord și criticii 
de film, care, desigur, fiind mai exigenți, i-au acordat nota 9,1. 
Așadar, vă îndemn să vizionați cel mai neobișnuit film al anului 
2015, care nu va dezamăgi și vă va schimba sau confirma cel mai 
probabil viziunea asupra subiectului tabu: dragoste și cuplu. 

Andreea Popescu, clasa a X-a E
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THE PERFECT
GUY

 "The perfect guy", filmul care are la bază ideea unei adevărate drame, a apărut în România în luna 
noiembrie.Prima apariţie a avut loc în U.S.A  pe data de 11 septembrie 2015. Genul filmului este thriller şi 
dramă ,acesta dezvăluind natura protectoare a unui bărbat aparent perfect, care trece printr-o serie de schim-
bări ale comportamentului ce il fac să devină un om sinistru. 

           Filmul are la bază imaginea unei vieţi ideale pe care actriţa Sanaa Lathan, în film sub numele de Leah, o 
duce având un iubit de ceva vreme şi totodată gândindu-se la planurile de nuntă. Toată această fericire nu are 
să ţină mult deoarece se iveşte o ceartă între cei doi având ca urmare o despaţire. Întâmplarea face ca tânara 
actriţă să îşi găsească repede un alt iubit . Relaţia lor decurge foarte repede dar pe parcurs aceasta descoperă 
că actualul iubit nu este în toate minţile , acesta devenind agresiv atât cu ea cât şi cu cei din jur . Decizia de a 
se despărţi de Carter Duncan îl transformă pe acesta în cel mai mare inamic al ei . Îl omoara pe fostul ei iubit, 
o spionează şi îi face tot felul de probleme la locul de muncă cu ajutorul unor filmuleţe indecente de care face 
rost  datorită camelelor de supraveghere instalate pe ascuns în casa ei . De menţionat este faptul că Duncan nu 
este un om simplu , acesta este un expert I.T ce lucrează pentru firme renumite. Inteligenţa lui este deasemeni 
copleşitoare IQ-ul său depaşind cu mult limita normală a unei persoane.
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Regizor:  David M. Rosenthal
Producător:  Alan B. McElroy
Scenariu de: Tyger Williams 
Actori: Sanaa Lathan, Michael Ealy, Morris Chestnut

Regia este realizată de David M. Rosenthal, 
iar scenariul este scris de Tyger Williams şi 
Barbara Curry. Printre actorii ce joacă în 
filmul ,, The Perfect Guy “ se enumeră :  Sa-
naa Lathan, Kathryn Morris, Michael Ealy, 
Shannon Lucio, Morris Chestnut, Jessica 
Parker,Charles S. Dutton, Rutina Wesley, 
Tess Harper, Holt McCallany şi John Getzn. 

 Imaginea este una foarte bună, iar 
coloana sonoră la fel. Întregul film este 
un adevarat succes atât pentru actori, cât 
şi pentru regizor, acesta ridicându-se la 
înălţimea aşteptărilor. 

 Este un film pe care îl recomand 
şi pe care l-am vizionat cu mare drag. 
Trebuie să recunosc: finalul este unu cu 
totul neprevăzut şi care reflectă crudul 
adevăr pe care îl întâlnim destul de des în 
viaţa    cotidiană . Scenariul este unul foar-
te bun iar actorii îşi joacă rolul excepţional. 
Acest film poate intra în lista filmelor mele                
preferate şi îl recomand cu mare încredere 
dacă va place acest gen în materie de filme . 

Paula Nazarov, clasa a XI-a D
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THE AGE OF 
ADALINE

 The film I would like to review is named 'The Age of Adaline'. It was released on 24 April 2015 and the 
scenery was written by J. Mills Goodloe, whose adaptation of Nicholas Sparks' best-selling novel 'The Best of 
Me' (starring Michelle Monaghan  and James Marsden) was released on October 2014 by Relativity Media and 
Salvador Paskowitz .

 With respect to the film's director, Lee Toland Krieger, he is renowned for directing and also for writing 
'The Vicious Kind' (2008) which premiered at The Sundace Film Festival in 2009 and earned him a lot of acco-
lades including the Emerging Filmmaker Award at the Denver Film Festival and an Independent Spirit Award 
nomination 'Celeste and Jesse Forever'. Later, in February 2015, Krieger was set to rewrite and direct the film 
'Vanish Man' (initially written by Denison Hatch), which 21 Laps Entertainment would produce. 

 'The Age of Adaline' centres on the story of Adaline Bowman (starring Blake Lively) who discovers, 
after an unforeseen car accident, that she has become immune to the passing of time. It's a miracle consisting 
of her remaining 29 years old for almost eight decades. As the everlasting youth represents to her a real burden, 
she dives into a solitary life. She decides to keep this in strict secrecy. Adaline was, under these circumstances, 
forced to move and to change her identity every passing decade, never allowing herself to get close to anyone 
who might reveal her mystery. But a chance encounter with the charismatic and sweety philantropist Ellis Jones 
(starring Michiel Huisman) reignites her passion for life and romance. When they spend together a weekend 
with his parents (Harrison Ford and Kathy Baker) on the occasion of their 40th weddinf anniversary, Adaline 
recognises Ellis's father, William, the boy she left waiting with the engagement ring in his hand in her heyday. 
Given that this aspect represents a threaten to unconver the truth, she makes a decision that will change her life 
forever.
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 There are many memorable characters like the lovers, Adaline Bowman and Ellis Jones, or Flemming. 
It is widely thought that this movie ruminates on mortality less compellingly than similarly themed films, but 
it is set apart by remarkable performances from Blake Lively (who is very appreciated and loved notably by the 
teenagers who watched the serial 'Gossip Girl') and Harrison Ford who live up to everyone's expectations by 
sparking cinematically one more time.

 This is a movie about family, friendship, solitude and especially about steadfast loyalty and uncon-
ditional love. However, it excels most when contemplating love's apparition, evolution, manifestations and 
responsibilities. Because where's love there's everything. That's what makes it truly magical. In addition to 
this, the plot is so imaginative that you become willing to believe that it is a story inspired from the day-to-day 
reality. But as well as this, the chosen filming places from Vancouver and the sequential paradise ones from the 
nature  turn out to be delightfully combined.

 I recommend this film to anyone, even those who are not usually keen on romantic, motivational and, 
at the same time, deep movies. It could also be watched for the beauty of the plot in not more than 112 minutes, 
but, as for me, it is much more worthwhile than this. What I would say to them is: 'Buy some popcorn, invite 
your friends at your hime and try it! You have absolutely nothing to lose!'. Like me, you might find out that it 
lifts you out of your daily routine into a universe you would like to be part of. 

Ruxandra-Demetra Neculau, clasa a XII-a G

Regizor: Lee Toland Krieger
Producător: J. Mills Goodloe, Salvador Paskowitz
Scenariu de: J. Mills Goodloe, Salvador Paskowitz, J. Mills Goodloe
Actori: Blake Lively, Michiel Huisman, Harrison Ford
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Far from the Madding Crowd
(Departe de Lumea Dezlănțuită)

 O adaptare magistrală după opera autorului englez Thomas Hardy, filmul Far from the Madding Crowd 
are puterea de a reîmprospăta acest clasic, dându-i o tușă modernă pentru a face dramatica poveste de dragoste 
pe placul tuturor. Distingându-se de ecranizările precedente ale romanului, din 1915, 1967, respectiv 1998, 
filmul primește aprobarea și admirația criticilor, având cea mai mare notă dintre toate cele patru, grație actriței 
Carey Mulligan, care se dovedește a fi mult mai convingătoare în rolul protagonistei decât Florence Turner, 
Julie Christie și Paloma Baeza. 
 Povestea despre curaj, destin, încredere și iubire, dintr-o Anglie Victoriană, captivează încă de la primele 
secvențe, dezvăluind soarta tinerei Batsheba Everdene (Carey Mulligan), care moștenește ferma unchiului ei. 
În acest context, noua posesoare a moșiei își impune autoritatea și, datorită independenței, personalității  efer-
vescente și a frumuseții gingașe, Batsheba este curtată de trei bărbați complet diferiți. Tustrei au caractere și 
staturi sociale complet opuse: Gabriel Oak (Matthias Schoenaerts) este un fost baci devenit muncitor la ferma 
Batshebei, săritor, muncitor, modest și loial, Mr. Boldwood (Michael Sheen) este moșierul bogat și celibatar, 
ce se lasă ghidat de inteligență și pasiune și Frank Troy (Tom Sturridge) este un sergent libertin, berbant, ce 
se impune prin aroganță și duritate. Din acest moment, eroina romanului lui Hardy este reimaginată, datorită 
unei abordări artistice de factură feministă, care o împuternicește, punând-o pe picior de egalitate cu sexul tare 
și o face un adevărat model al femeii de temut. Astfel, pentru o lungă perioadă de timp, își croiește drumul de 
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Regizor: Thomas Vinterberg
Producători: Andrew Macdonald, Allon Reich 
Scenarist: David Nicholls
Actori: Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts, Michael Sheen, Tom Sturridge, Juno Temple

una singură, administrând domeniul moștenit cu o mână de fier, tratând cu nonșalanță propunerile celor trei 
pretendenți, și dovedind că nu are nevoie de un bărbat avut sau puternic pentru a-și păstra ferma prosperă. 
Deciziile ulterioare și evoluția personajelor urmăresc cu precădere manuscrisul original pentru a-i releva mo-
tivul predominant al destinului necruțător și al proverbului: După faptă și răsplată. Filmul evoluează în mod 
surprinzător, încălzește inimile cinefililor, atașându-i de personaje, și ca orice capodoperă, transformă finalul 
ecranizării într-un dar pentru spectatori, ce dezvăluie emoție și bucurie pură, ca orice happy-end mulțumitor.
 Când am vizionat Far from the Madding Crowd, am admirat în primul rând atmosfera creată de film, 
în care peisajele engleze idilice, costumele de epocă și muzica clasică (aleasă și compusă de Craig Armstrong) 
fascinează și ajută spectatorul să se transpună în lumea conturată de autorul Thomas Hardy,  Anglia secolului 
al XIX-lea. De asemenea, povestea filmului respectă foarte mult romanul clasic, fiind una densă, palpitantă, 
romantică și memorabilă. Recomand acest film de nota zece, pentru oricine dorește ceva relaxant și plăcut de 
vizionat, pentru cititorii înrăiți, pentru cei pasionați de istorie sau de filme romantice, de fapt pentru cinefilii 
de toate felurile, cărora le plac ecranizările elegante și emoționante. În concluzie, această ecranizare, despre 
puterea dragostei adevărate și a destinului care-i răsplătește doar pe făcătorii de bine, este unul care nu trebuie 
să lipsească din lunga listă de filme de văzut într-o viață. 

Andreea Popescu, clasa a X-a E
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  Focul arde mocnit, iar ea aşteaptă. Aşteaptă ca Matei să se întoarcă de la joacă, căci a întârziat două ore. Raţi-
unea o sfredeleşte şi o înghionteşte spunând: ,,-De ce nu-l cauţi? Poate că a păţit ceva. Caută-l!’’ Însă nu-i dă ascultare 
pentru că i-a făcut băiatului o promisiune şi se ţine de cuvânt. ,,-Mamă, sunt mare. Dacă întârzii, înseamnă că o fac 
cu un scop, aşa că nu te îngrijora.” Inima-i bate cu putere, dar încă este de partea femeii.
   Matei nu e atât de mare pe cât se crede. Are aproape 12 ani şi-şi petrece serile în faţa blocului alături de amicii 
lui. Carla, mama sa, văduvă de şapte ani, a învăţat să aibă încredere în oameni şi mai ales în familia ei.
   ,,-Nu pot ieşi să-l caut. Nu. Trebuie să-l aştept. Dar dacă a păţit ceva?’’
   Oscilează între două acţiuni complet opuse. Şi până la urmă, dacă e atât de mare, nu se va supăra. Femeia-şi 
ia paltonul din cuier, bocancii şi iese în scara blocului. E întuneric, dar Carlei nu îi este frică. 
  ,,-Deja m-am obişnuit cu acest întuneric, păcat că cel interior nu se va mai transforma vreodată în lumină.’’
Când ajunge la uşa de la intrare o deschide cu zgomot după care o închide la loc.
   ,,-De ce-o întârzâia atâta?’’
În faţa blocului vede un cuplu de îndrăgostiţi pe o bancă, dar nici urmă de copii.
   -Maaaatei, Maaatei, unde eşti?
   Dar dincolo de mormanele de zăpadă nu se aude niciun răspuns. Ecoul vocii ei răzbate liniştea nopţii lovin-
du-se de pereţii blocurilor. Stratul de nea se micşorează sub paşii ei. Carla începe să se îngrijoreze. Coboară câteva 
scări şi ajunge în stradă. Ţine strâns geanta pe umăr. După cinci minute de mers prin ger şi întuneric, îşi scoate mo-
bilul şi formează la repezeală un număr.
   -Alo, Elena. Sunt Carla. Scuză-mă că te sun la o oră aşa de târzie, dar sunt...
 La celălalt fir, femeia ascultă cu răsuflarea tăiată.
   -Da, Carla. Ce s-a întâmplat? Elena e mama unuia dintre prietenii lui Matei. Ce ţi s-a întâmplat, Carla?
   -...Elena, nu-l găsesc pe Matei.
   -Matei? Carla, dar Matei e... Femeia îşi dă seama de imensa greşeală pe care era cât pe ce să o comită.
   -Ştii unde e?
   -Întoarce-te acasă. Vin imediat la tine.
   -Nu, nu, până nu îl găsesc nu mă întorc. Şi îi închide.
   Elena e îngrijorată. Nu ştie ce să facă, fiind mistuită de remuşcări. Starea bietei femei s-ar putea agrava dacă 
stă pe drumuri căutând ceva ce nu mai există. Ia din nou telefonul de pe masă şi sună.
   -Carla, Carla, Matei a venit acum cu Alexander. Le-am pus masa. Vor dormi în seara aceasta aici, dacă nu ai 
vreo problemă. E foarte obosit. Acum e la baie.
   -Eşti sigură că-i Matei al meu? Vezi să nu faci vreo confuzie.
Nu. Elena nu poate face vreo confuzie, căci viaţa amicei sale e în joc.
   -Da, sunt absolut sigură. Întoarce-te acasă.
   Carla a suferit un şoc îngrozitor acum două săptămâni, când fiul ei a fost găsit mort pe o bancă în spatele 
blocului. Poliţia a oprit orice încercare a acesteia de a merge la un anatomopatolog penru a i se face autopsia. În 
dosarul de deces au scris foarte simplu şi fără nicio părere de rău: SIMPOM= TUMORĂ CEREBRALĂ. Femeia s-a 
zbătut întruna, tatonându-se în jurul poliţiei. Rezultatul a fost anatreptic şi oarecum trist; Carlei i s-a făcut rău şi a 
leşinat. A fost dusă la psihiatrie timp de o săptămână. Când a fost externată, cei apropiaţi şi-au dat seama că suferise 
de amnezie. Totul i s-a şters din minte începând cu incidentul misterios. În aceste clipe trăieşte cu iluzia că fiul ei e 
pierdut prin vecini, uitând noţiunea timpului într-o frescă a jocului copilăriei.
   Elena se îmbracă rapid şi porneşte spre apartamentul Carlei.
   ,,-Cum va reuşi să treacă peste acest chin? Azi m-a sunat pe mine, ieri probabil o altă mamă a fost sunată. Cât 
va mai fi în stare să aştepte?’’
Femeia conduce cu viteză printre fulgii de zăpadă. Şi-ar fi dorit să-l aibă alături pe Matei, să i-l arate mamei sale şi să 

Prezenţă
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o facă, pentru un moment, fericită.
   ,,-Oare cum vor evolua lucrurile? Cât? Cât timp o vom mai putea minţi pe această femeie, care doar aşteaptă? 
Aşteptarea ei nu e dureroasă, aşteptarea ei nu e o consecinţă, ci un scop. Şi-a ascultat fiul când i-a spus <<Mă descurc, 
mamă!>> Ea, fără a se gândi vreun minut în plus, a fost de acord. Matei nu era numai fiul ei, era totul, era familia ei, 
era persoana pentru care, nu o dată, şi-a sacrificat viaţa. Dacă aş putea, mi-aş împărţi copilul cu ea, pe Alexander.’’
   Opreşte în faţa blocului de 15 etaje şi urcă grabit.
   -Carla, deschide. Sunt eu.
  Din interior nu se aude nimic. Continuă să stea în faţa uşii şi să bată cu putere.
  Stă în mijlocul camerei şi se uită cu atenţie la fiecare poză. Toate sunt aşezate în ordine cronologică.
 Matei- două luni;
 Matei- un an;
 Matei- trei ani, mii de poze ce formează un puzzle uriaş.
  Carla nu poate percepe nimic altceva, cu excepţia unor scâncete de copil. 
  ,,În hăul dintre munţi, o femeie duce un copil în braţe înfăşurat într-o manta neagră. E curaj, e sacrificiu, e dorinţa de 
a avea un bulgăre de viaţă aproape de inimă, de a o auzi bătând, e sentimentul de mamă şi de femeie singură ce-a adus 
pe lume un copil. E o mamă şi atât. Fără alte pretexte, căci această meserie nu implică nimic altceva. Iubire? Dragoste? 
Dăruire? Da, infinitul rupt din cer şi lăsat pe pământ. O femeie şi-un copil, o femeie şi-o comoară ieşită din propriile 
prelungiri. Aceasta e povestea ei, o imagine pe care a vizualizat-o nouă luni la rândul. Matei.’’
   -Unde eşti, Matei?
  În liniştea camerei, cuvintele grele se lovesc de pereţi, ecoul lor răsunând prelung.
     -Sunt aici.
  În faţa ei stă un copil, roşu în obraji, cu părul castaniu şi ochii negri.
   -Ai venit...
 Ea se ridică greoi de pe covor şi-l îmbrăţişează tandru pe băiatul de statură medie. Venise. Se întorsese pentru ea.
  După jumătate de oră, văzând că nu-i răspunde nimeni, Elena sună la poliţie.
   ,,-Ştiu sigur că e înăuntru. E durerea unei mame care-şi caută copilul în amintiri. E suferinţa care strigă din 
toţi rărunchii ei.
  Când poliţiştii reuşesc, în cele din urmă, să deschidă uşa, Elena rămâne înmărmurită.
   ,,-Un copil. Copilul ei.’’
   -Vedeţi şi dumneavoastră ce văd eu?
   -Da, Carla e foarte deprimată. Cred că va fi nevoie de un alt control. Moartea fiului ei... Dar Elena nu-l mai 
aude. NU mai are niciun rost. Matei trăieşte.
   ,,-Matei trăieşte. Pentru Carla. Pentru fericirea ei. Eu îl pot vedea. De ce?’’
   -Carla, de ce nu ai deschis?
   -Nu am auzit.
  E mai palidă ca niciodată.
   - Te simţi bine?
   -Hmm.

   Şi până la urmă ce e iubirea? Dacă nu puterea de a sacrifica viaţa şi de a o împărţi cu un alt OM care ar putea 
fi sau deja este mort. Carla şi-a rupt din viaţa ei fărâme şi l-a readus la viaţă pe Matei. Nu e o obligaţie, ci o dorinţă ce 
izvorăşte din întregul fiinţei şi năvăleşte peste fiecare cu o putere nestăvilită. Moartea nu e decât dispariţia fizică, spir-
itul va rămâne mereu lângă noi. Dar totodată e nevoie şi de condiţia materială. E nevoie de prezenţă, de siguranţa că 
cineva e acolo, aşteptând. Aşteptarea Carlei a luat sfârşit. De acum trăieşte în vis. Şi visul va deveni realitate. Cândva. 

Roxana Gavriluţ, clasa a XII-a G
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 Mă lupt cu el atât cât mă ţin puterile. Mi-a spus că voi pierde, că nu am nicio şansă. Acum stau în faţa 
lui chircit încercând să-i ghicesc gândurile. Nu-mi dau seama dacă e bărbat sau femeie, poate l-am denumit „el” 
pentru curajul de care dă dovadă, dar are câteva trăsături feminine. Ochii-i sunt atât de mari încât o mare s-ar 
putea deschide-n faţa oricărui om care priveşte către ei. Are o sabie, ce străluceşte în lumina soarelui. Sunt atât 
de mic în faţa lui.
  -Predă-te! îmi spune. Nu ai nicio şansă.
  Nu-i răspund, în primul rând pentru că îmi simt vocea răguşită de spaimă. Ce caut aici? El se luptă cu 
mine. Aruncă o mulţime de cuvinte în mine pe care le simt arzându-mi pielea. Stau în faţa lui, cu ochii măriţi 
de uimire. Nu-l mai înţeleg. Nu mai încerc să-i înţeleg comportamentul ambiguu. Din mine iese apă, care se 
scurge spre picioarele inamicului meu.
   -Nu ai nicio şansă. Vei pierde. 
   În mine se dau alte lupte mistuitoare. Îmi sfredelesc carnea, apoi mă mângâie, apoi mă lovesc iar. Sunt 
nişte pitici care mă mişcă. Nu-i văd, dar le simt pipăituirile pe-ntreg corpul. Mă ghidează spre el. Când e câşti-
gată o bătălie?
   Mai mult ca oricând am senzaţia de metal în gură. Ah, sângerez. Dar nu e nicio urmă de sânge; e un soi 
de apă aproape condensată, aurie, cu un miros plăcut de tămâie.
   -Eşti un laş! îmi spune apropiindu-se jumătate de metru.
   Cum să fiu un laş din moment ce nu am fugit când l-am văzut? Doar atât, vreau să vorbesc, să-mi dau 
drumul glasului. Cuvintele să-l lovească, să-l nimicească şi să dispară. Nu e niciun sunet. Crengile copacilor se 
mişcă dintr-o parte în alta, mânate  de un vânt uşor.
   Poate că deja am pierdut. Sau poate că încă mai am timp să atac.  În faţa mea e un om atât de normal, 
exact ca mine. De ce îmi este frică de el?  De ce nu pot să lupt, aşa cum ar fi făcut probabil şi tatăl şi bunicul 
meu? ,,-Luptă!” mi-ar fi zis ei. „Luptă ca şi cum ai face-o pentru o ultimă clipă de viaţă! Luptă ca şi cum ai face 
încercări crâncene de a ieşi dintr-un coşmar!’’
 Are părul până la umeri. Te-ai putea îndrăgosti de faţa sa nevinovată. Dar nu înfăţişarea contează. Fap-
tul că e aici şi că stă pe poziţii e mult mai important.
   -Pentru numele lui Dumnezeu, luptă!
   E vizibil iritat de comportamentul meu insolent. Se aşteaptă să-mi scot armele şi să-l linşez. Poate că 
astfel ar trebui să acţionez. E viaţa mea în acest joc murdar. Inevitabil. Totul e inevitabil.
   ,,-Fugi, tinere, fugi. Altfel nu te vei salva!’’
   O voce-mi gâdilă membrana creierului. Simt cum o mână ridică această membrană şi scrie apăsat, cu 
degetul arătător cuvântul FUGI, cu majuscule. A rămas imprimat acolo, ca o ideologie la care trebuie să mă 
raportez. FUGI, asta era tot ce trebuia să fac, dar nicidecum nu o voi face. Îmi dau seama că nu ştiu unde sunt. 
Totul apare într-un film cu flashback-uri; din când în când o pajişte pe care stă o femeie trântită pe o pătură, 
apoi o pădure deasă ce te prinde în mrejele ei, cu tentacule uimitoare, alteori un deşert imens, pe unde încă mai 
merge Emirul spre cetatea Meccăi, nemaiajungând vreodată. Aceasta se întâmplă cu putinţă în realitate. Le văd. 
Dar ce-ar zice oare Socrate dacă m-ar auzi spunând aceasta? ,,-Simţurile sunt înşelătoare. Nu te încrede în ele.’’
   Sunt la circ. Încerc din răsputeri să merg pe aţa unei pânze de păianjen, dar pare atât de fragilă. În 
capătul celălalt e un păianjen uriaş. Se îndreaptă spre mine mestecând pânza. Combatantul. Încă sunt în bătă-
lie, doar flancul s-a schimbat. A început să fie o habitudine, acest drum de du-te-vino dintr-un portal în altul.

Caleidoscop
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   Îmi cuantific viaţa şi-i dau o altă valoare. Cred că cea mai potrivită e sub 0. Într-un vid, nimicul nu ştie 
că face parte din vid sau că e însuşi vidul. Eu ce sunt? Ce-am fost acum câteva clipe? Mai continui? Sunt din nou 
pe pământul îngheţat. Sunt într-un caleidoscop. Simetrie. Dar în oglinzi nu e reflexia mea, sunt mii de reflexii, 
monştri, copii, bărbaţi, animale, doar înfăţişarea mea nu. Mă pipăi cu grijă, aceeaşi faţă cicatrizată.
   -Acesta eşti tu şi toate înfăţişările tale.
   Bărbatul din faţă-mi are glasul blând, ca al unui înger. E o aporie? Da sau nu? Calc cu grijă pe sticla de 
sub picioare. Nici măcar nu o simt... 

Roxana Gavriluţ, clasa a XII a G
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 Vai de capul vostru...trăiți ca să trăiți. Guma de mestecat începe să devină o problemă. Iar am călcat. 
Altă gumă , alt pachet, altă stradă și eu , cea care nu vrea să meargă acasă. Mi-e frică. Mă sperie gândul că vă 
trebui să merg acolo. Nu-mi dau seama ce e cu mine dar știu că nu vreau să merg acolo...acolo unde nu e acasă. 
E doar o casă, ca asta de aici cu ferestre mari și luminoase, probabil că proprietarul iubește  lumina. E acasă și 
pentru cei de-acolo e acasă. Mai fac câțiva pași să văd ce se mai întâmplă...dacă îmi găsesc copilăria după colț 
probabil o să o sugrum. Copilăria m-a urât și eu încă o urăsc pe ea . de fiecare dată când eram fericită pentru 
două secunde ,plângeam alte două ore și nu inutil . Urăsc tot ce ține de copilărie: drumul spre casă, școala,     
copacul ăla din care furam mere vara cu ceilalți copii.
 Stau în același loc ca acum două minute și tocmai am hotărât să mă întorc și să îmi caut "Acasă". 
Iar mint. Stau în pat, cu un caiet în brațe și scriu. E aproape trei dimineața, luni. La ora opt trebuie să fiu la 
școlală pentru că am simulare la română. Mă gândesc, nu pot să dorm, mă sufoc ușor între patru pereți 
numărând zilele până se va termina totul. Dacă aș avea o poveste bună aș scrie aici. Dar nu am. Aștept să treacă 
timpul și timpul nu se mai scurge . Vreau un acasă. Ce e acela? Nu știu. Am văzut o reclamă odată. Acolo, acasă 
era ceva frumos.
E trei fix. Tot aici sunt și tot vreau un acasă. Oare acolo e cineva care să îți spună "ce bine că ești acasă" ? 
...
 Deschid ochii. Clipește. Continuă. Acum deschide ochii. Ține-i așa. Îmi place să vorbesc cu mine. E 
liniștitor. Văd ...stai, ce văd ..a da . Uite tavanul din bucătăria de vară de la bunicul și grinzile de lemn și de ce mă 
doare spatele ? Uite-o pe mama. E acolo. Mi-e dor de mama. De ce e așa speriată ? Pare că se liniștește acum că 
am deschis ochii. Uite-l și pe tata , și el e speriat. Văd că a plâns. Se apropie de mine, îmi amintesc că nu vreau 
să-l văd . El e vinovat. Mă întorc cu spatele, tot îl simt lângă mine. Îmi afund capul în perna albă cu floricele roșii 
și strâng în brațe pătura moale cu care sunt învlită, pătură pe care o întind pe iarba din curte vara. Îmi place 
iarba de vară ,e verde și moale și parfumată. Miroase a proaspăt.
 -Iartă-mă, puiule! Aud vocea tatei, îi urăsc până și vocea nu pot să nu îl urăsc. 
 Tot mă doare spatele și ceva e ciudat. Îmi amintesc că era amiază. Știu asta pentru că tocmai venisem 
din atelierul improvizat al bunicului, unde el lucra cu lemnul. Mă lasă și pe mine să mă joc pe acolo chiar daca 
îl întreb tot felul de lucruri. Încep să-mi răsune voci în cap...nu disting bine încă..a...stai...sunt mama și tata , iar 
se ceartă. Îl văd pe tata ieșind din casă și venind spre mine , apoi o palmă apropiindu-se de fața mea și ochii tatei 
din care curgea ura. Mă durea , nu știu dacă obrazul sau privirea tatei. Știu că după  asta m-a dus în bucătărie, 
cameră unde eu mă jucam cu bunicul și făceam scăunele din "iarba ciorii". Revenind , știu că eram în bucătărie 

Hartă spre acasă...
-N-am mă, n-am...nu ți-am spus că n-am...ce mai vrei ?

-Dă mă un pic!
-Ți-am zis că n-am.

- Bă golane, văd pachetul acolo.
-Ce mă, ce vrei? 
-Dă mă una ...

- Ia! Tot pachetul să-ți ajungă.

62



și tata m-a lovit din nou și dupa imi amintesc doar o durere puternică in spate și că nu mă mai puteam mișca.  
Am auzit ceva trosnind, poate oasele mele sau poate lemnul patului improvizat, apoi țipătul mamei și apoi 
nimic.
 Acum văd că e seară. Vreau să mă întorc, il aud pe bunicul, vreau să mă țină în brațe dar nu mă pot 
întoarce, tata e tot acolo. Vreau să plece. Dar el nu pleacă . 
...Mi-e dor de mama, tare dor.
Nu pot să ies afară să țip. Vreau să se facă dimineață, să plec. Vreau un acasă , orice ar fi acela . 
O vreau pe mama.
-Cine e la pacinta I. ?
-Eu. 
-Dumneavoastră cine sunteți ?
-Fiica ei.
-Ne pare rău să vă anunțăm , dar a decedat. 
Apoi o usă trântindu-se și două brațe care mă cuprindeau. 
-Fii tare!
 Nu pot, nu pot să fiu tare. Dacă nu scriu o să înnebunesc. Nu am putut să plâng atunci dar am plâns 
dupa, mult . Mă îngrozește imaginea sicriului. 
-Hai să cumpărăm haine , mâine trebuie să plece la Iași dupa ea. Tu trebuie să alegi. 
- Nu vreau să aleg. Aș fi țipat atunci dar nu puteam. Nici acum nu pot. Nu vreau să țip , o vreau pe mama. 
Vreau un "acasă". Merg să il caut . O să îl găsesc eu cândva... 
 

Bianca Itu, clasa a XII-a H
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Mic tratat antirobotizare

 A fost odată ca niciodată nu un prinţ, nici un zmeu, ci un sistem de învăţământ ce a prevăzut ca fiecare 
şcoală să se bucure de  elevi inteligenţi, originali, inventivi, puternici, impunători, sănătoşi, fericiti, interesaţi... 
a fost, dar într-un vis. Acum, să trecem la realitate! Că sistemul de educaţie este bolnav nu mai este un secret, ci 
pe zi ce trece devine o certitudine. Că sunt mulţi cei care se plâng din acest motiv...la fel este o certitudine, dar 
unde mai sunt cei care doresc să aducă o schimbare în această ecuaţie?      
 Este evident că interesul elevilor tinde pe zi ce trece la nimic bun pentru viitor în contextul în care con-
ducerea oferă cam acelaşi buget atât penitenciarelor, cât şi şcolilor (coincidenţă!?). 
  Să spunem că este una dintre „micile greşeli nevinovate” ale conducerii.                                                                                                                                                   
Fac parte dintre elevii şcolii care se bucură de note mari, însă asta nu mă entuziasmează prea mult, întrucât de 
la o zi la alta capăt performanţa unui roboţel bine construit: scris-memorat-şters. Realizez că multe din infor-
maţiile care mi-au invadat materia cenuşie la un moment dat au dispărut (poc şi informaţia dispare). Încă de 
mici am fost obligaţi să mergem la şcoală, unde miliarde de copii diferiţi au trebuit să înveţe aceleaşi lucruri, 
fiind comparaţi mereu după un singur criteriu: NOTE. Cei ce au note mari sunt respectaţi, lăudaţi, catalogați 
drept elevi model, iar ceilalţi sunt consideraţi „oile negre”ale şcolii cu toate că în spatele aparenţelor se ascund 
adolescenţi cu idei geniale care ne-ar putea transforma societatea a cărei schimbare se doreşte atât de mult. 
Cunosc prieteni foarte buni în anumite domenii, însă sunt descurajaţi pentru că nu sunt la fel de apreciaţi ca 
cei ce au 10 pe linie. Nu suntem învăţaţi să lucrăm în echipă, ci se pune accentul pe competiţie: dacă ai capac-
itatea de memorare a unui stick eşti tare, dacă nu ..ei bine nu prea contezi, ai „probleme de integrare”, caută 
un psiholog. Dacă eşti original devii un ciudat, însă nu întotdeauna: cine doreşte să audă cele mai originale 
minciuni rog cu prisosinţă să asculte conversaţia unui elev cu părintele său; va fi uimit câte argumente originale 
va aduce copilul pentru a demonstra părintelui că de fapt profesorul este de vină pentru nota mică (asta până 
la şedinţa cu părinţii ).             
 Suntem învăţaţi ca fiecare informaţie pe care o primim să o luăm drept axiomă, fără să punem întrebări 
(asta nu înseamnă că trebuie să începem să ne certăm cu profesorul de matematică atunci când ne spune că 
formula trebuie luată ca axiomă), ne este frică(o frică absurdă) să ne exprimăm punctul de vedere pentru că 
ieşim în evidenţă şi devenim un „pericol social”. Încă de la începutul liceului suntem bombardaţi cu „Şi unde 
vrei să mergi mai departe?”/ ”Nu ştiu încă, mă mai gândesc’’/ ”Ar fi trebuit să ştii deja”. Poate, dar câţi profesori 
îşi sacrifică ora pentru a da un sfat? Astfel ajungi la sfârşitul clasei a XII-a şi realizezi fie că ai devenit un robot, 
fie că ai frecventat cluburile mai mult decât orele. Mi s-a întâmplat de multe ori ca întrebându-mă „ce am în-
văţat astăzi pentru a-mi consolida viitorul?” să constat după minute bune că şoferul microbuzului cu care merg 
la şcoală m-a învăţat mai mult decât a făcut-o un profesor. Nu generalizez pentru că sunt şi profesori minunaţi 
care dincolo de meserie sunt oameni.              
 Nu impresionezi pe nimeni  prin tonele de informaţii memorate, ci prin puterea de a-i înţelege şi de a-i 
ajuta pe ceilalţi. Nu insinuez că şcoala nu are si multe părţi bune cum ar fi că învăţăm să scriem, să citim, să 
legăm frumoase prietenii, dar locul în care se presupune că trebuie să ne pregătim pentru viaţă seamănă mai 
mult cu un laborator.                                      
 Nu sunt printre cei care au impresia că pot schimba sistemul, dar ştiu sigur că schimbarea începe cu 
fiecare din noi şi ştiu sigur că nimeni nu vrea ca în urma a patru ani să rămână numai cu amintirile.

Marina Iftimescu, clasa a XI-a D64



   Viața adolescenților din ziua de azi este monocromă.
    De-a lungul timpului, viața tinerilor a fost schimbată până a ajuns la stadiul de ,,viață furată”. Mintea ad-
olescenților acționează în același ritm, flacăra imaginației este stinsă, iar viața lor își pierde culoarea. Gândirea 
lor este instruită să nu depășească ,,granița sistemului” și să acționeze după anumite reguli. De aici se produce 
efectul  mentalității de turmă. Sub pretextul că fac anumite lucruri pentru a fi ,,la modă” , tinerii uită că sunt li-
beri să acționeze după propria voință. Mulți factori au reușit să deterioreze adevărata importanță a vieții. Astfel 
adolescentul vede lumea prin aceiași ochi negri și melancolici. Impactul pe care l-a avut Facebook-ul asupra 
lui a fost așa mare, încât a generat o dorință obsesivă pentru acest site de socializare. Cu voia lor sau fără voia 
lor, mintea tinerilor este încătușată pentru a fi transformată în așa fel încât să respecte ,,tiparul general”. Într-un 
restaurant sau alt loc public majoritatea adolescenților stau cu ochii doar în telefon. Chiar dacă își au prietenii 
în față, îi ignoră, preferând să stea pe un site de socializare pentru a-și da  checkin-uri. În cel mai rău caz preferă 
să posteze pe contul personal o poză cu mâncarea pe care au comandat-o. Astfel interacțiunile dintre oameni 
sunt pierdute.
    Un alt factor perturbator din viața tinerilor îl reprezintă mediul în care trăiesc. Trăiesc într-un mediu 
sec ce-i face să nu gândească deloc, să ajungă  niște ,,momâi ". Nu conștientizează că viața lor fără imaginație e 
ca viața fără aer. Atât timp cât au internet, nimic nu mai contează. Ar fi capabili să facă orice pentru un minut în 
plus de internet. În momentul în care rămân fără, ei trec prin mai multe stadii: în prima fază nu sunt conștienți 
că au rămas fără marea lor ,,iubire”-Facebook; în a doua fază, când se trezesc la realitate, au o criză de nervi, 
devenind capabili sa ardă până și casa; în ultima fază devin adevărați cerșetori de internet, ajungând într-o 
perioadă în care și câinele sau pisica reprezintă o posibilă alternativă de salvare. Însă pentru a-și schimba viața 
nu ar face absolut nimic. Puțini sunt cei care nu sunt influențați de această ,,modă ". Aceștia sunt numiți ,,eșe-
curi sociale ". Gândirea lor diferită și imaginația bogată devin caracteristici specifice oamenilor nebuni. Prin 
mentalitatea lor de turmă, cei care suferă de ,,sindromul Imaginaerum " sfârșesc prin a fi îndepărtați de GFD 
(Grupul Facebook-iștilor Devotați). Nu care cumva să fie infectat grupul lor suprem.
    Fiind mereu la fel, vom putea fi înlocuiți oricând cu oricine, de aceea trebuie să fim diferiți. Nu trebuie 
să ne lăsăm mereu conduși în dansul vieții, uneori trebuie să conducem și noi. Nu trebuie să ne lăsăm influ-
ențați de efectul de turmă, ci trebuie să știm să prețuim adevărata frumusețe pe care o avem în fața ochilor.
   Învață să spui DA ,,sindromului Imaginaerum ", NU supunerii, dependenței și GFD! Colorează-ți viața!
 

                                                                                                   Brana Maria Nistor, clasa a XI-a D                                            

Colorează-ți viața!
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20:44 De afară se aud sunete groaznice venite din infern. În întuneric nu pot distinge mai nimic, 
dar îmi place să mă prefac că sunt în lumină, că pot vedea pe toată lumea, dar că ei nu mă văd.
20:45 Din nou, urlete de lupi venite de departe. Se aud din ce în ce mai aproape, mai departe...
20:46 Linişte.
20:47 De parcă aş fi într-un cavou, într-o catacombă, hainele se micşorează, eu mă măresc. Îmi simt corpul greu de 
abia-l mai pot căra.
  ,,-Ai trezit Universul?’’
 20:48 Mă plimb neliniştit prin cameră având aceeaşi stare de disconfort. Sunete prelungi. Un scârţâit aproape de mine.
  ,,-Nu te îngrijora!” Îmi întorc privirea în jur. Retina-mi arde. Flăcări roşii împânzesc încăperea. Foc. 
Din când în când închid ochii iar atunci văd, mai bine ca oricând, un leagăn alb, în care e un co-
pil negru. Alb-negru, alb-negru, alb-negru. Copilului i se văd nişte ochi albi, spălăciţi. Priveşte către 
mine, priveşte prin mine, căci eu nu sunt prezent acolo, eu sunt în mijlocul acestor flăcări mistuitoare.
20:49 Copilul continuă să privească în direcţia mea. Mă întorc cu spatele la el, fiinţa mea interioară, căci nu reuşesc să-
mi văd trupul. Nimic. Ochii albi sunt îndreptaţi spre un abis total.
  ,,-Mâinile tale vor prinde omenirea.’’
 20:50 Ajung lângă leagăn. Atât de aproape încât simt respiraţia copilului atingându-mi pielea.
  ,,-Adormi! Adormi aici, lângă mine!’’
 20:51 De jur împrejur e alb, un alb care-mi frânge ochii.
  ,,Poţi să zbori. O poţi face mai mult ca oricând.’’
 20:52 Deschid ochii. Flăcările-mi inundă privirea. Stau înlemnit în centru, în centrul unui cerc. Focul încă nu a ajuns 
lângă mine, poate că acesta mă apără.
 20:53 Mă simt din nou uriaş în haine de pitic.
  ,,-Grăbeşte-te, mai ai puţin timp.’’
 20:54 Alunec din nou în visarea alb-negru. Copilul a crescut, dar încă îl văd neclar. Stă liniştit pe un scaun, uitându-se 
în acelaşi gol enigmatic.
  ,,-Creşti...’’
20:55 Pe pereţi s-au aşezat morminte. Tablouri ce nu au fost pictate niciodată şi care nu vor fi pictate vreodată. Nu ex-
istă, nu mai există nimic sigur.
  ,,-Dormi... ca un copil; un neînţelegător, ca un tânăr; chinuit de gânduri, ca un bătrân; liniştit la susurul morţii.’’
20:56 Tot cresc din ce în ce mai mult. Am călcat pe haine, simţindu-le nasturii pe talpă. Capul meu ajunge la nori. Etajele 
au o gaură uriaşă, dar nimeni nu e pe aici. Mă întorc cu privirea spre pământ, dar nu mai zăresc nimic. Totul e gri, totul 
e cenuşă.
 ,,Alb-negru, negru-alb, gri.”
20:57 Totul e distrus. E o situaţie anatreptită. Mă gândesc cu ardoare la TOTUL MEU. Nu-mi mai amint-
esc nimic. Copilul din vis... din viziunea pe care am avut-o, cine e? Râde cu gura până după ure-
chi, un zâmbet alb, strălucitor. Demult. Undeva, în sicriul unui necunoscut un film se desfăşoară.
 ,,-Focul te va purifica.’’
Cine e de fapt?
Copilul din leagăn?
Adolescentul de pe scaun?
Tânărul din foc?
Bătrânul din mormânt?
Un embrion, un embrion sădit în pântecele unei mame.

Roxana Gavriluţ, clasa a XII a G
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 Elementul A (ancoră) permite introducerea unei hiperlegături. Începutul unei ancore este marcat prin 
<A>, iar sfârşitul său prin </A>. Mereu este marcat…sfârşitul…va fi mereu marcat, marcant si sensibil dar 
după va dispărea. Vorbim aici de sfârşitul unei ancore, care a fost închisă pentru rugină, pentru veşnicie în nişte 
ape pe cât de adânci pe atât de sărate. Apa îi mănâncă uşor trupul, iar sarea îi mângâie rănile. Ancora geme. 
A rămas închisă între două pietre? A rămas…să ancoreze o bancă sau un vapor sau…sau nimic. Dar ancora 
însală. Când vine o furtună caută răzbunare şi ancorează, nu se ridică, se ţine de pietre. Asta e misiunea ei: să 
se ţină de pietre. Şi se ţine.. de pietre ca mine si ca tine. A pornit furtuna, eu si tu dorim  să ne eliberăm, ancora 
ne ţine împreună, e grea, din oţel dar apele noastre sărate o seacă, o spulberă. Plânge amândoi până ruginim 
trupul ancorei si aceasta se desprinde de noi…dar e târziu…Furtuna ne-a luat pe amândoi şi ne-a dus depar-
te, dar ne-a dus împreună. Am vrut să aruncăm ancora şi ancora a căzut când furtuna era la apogeu, a căzut 
şi ne-a eliberat. Aceeaşi furtună care ne-a lipit ne-a despărţit, ne-a dus departe unul de altul.   
 Unde eşti?
 O ancoră conţine adresa unei resurse oarecare, aflată pe un server şi un text lămuritor sau o imagine. 
Se afişează subliniat doar textul lămuritor. Vrei să ne întâlnim acolo? Am citit amândoi ce era scris pe ancoră, 
sper că ai reţinut, sper că am reţinut şi eu. Cât timp noi ne zbăteam să scăpăm de ea, ancora, încerca să ne ţină 
împreună  dar noi am refuzat, am vrut, am obţinut, am câştigat, ne-am câştigat libertatea…deşi acum îmi dau 
seama că preferam închisoarea. 
 Cel mai important atribut al unei ancore este "href " – calea către legătură, referinţa. Urmează calea 
către legătură. Tu eşti la un capăt al lumii eu la celălalt. Tu îndreaptă-te spre mine căci eu mă îndrept spre tine. 
Ideea de bază este următoarea: dacă se execută acest text lămuritor, resursa indicată este adusă pe calculatorul 
vizitatorului, opţional sau nu şi este lansat programul care prelucrează resursa respectivă. Execută-l! Şanta-
jează-l! Seacă-l! Despică-l până găseşti resursa, până găseşti un punct, un număr , ceva. Ţine minte că noi 
nu suntem calculatoare deci nu e opţional. Suntem pietre, bolovani care plâng una de dorul alteia. Gândeşte 
piatră, gândeşte şi mânuieşte resursa, învârte-o, arde-o, calc-o în picioare până obţii o vâslă. Ia vâsla de jos şi 
vâsleşte piatră... tot înainte. 
 Legături către alte pagini. O legătură către un fişier este afişată de browser cu o altă culoare şi este 
subliniată. Când este deasupra ei, cursorul ia forma unei mâini, indicându-ne astfel că este o legătură 
pe care o putem utiliza. Caută paginile piatră, caută cuvintele cheie, caută repede, noi nu suntem cal-
culatoare, mai avem puţin şi ajungem pământ. Caută cu mintea ta de piatră şi cu inima mea de nisip. 
De asemenea, o legătură poate fi creată şi cu ajutorul unei imagini aşa cum este arătat în exemplul alăturat.  
 Până şi elementul este alăturat de ceva , numai tu şi eu, două pietre cu ochi nu putem fi împreună…
şi am văzut şi am trăit atât de multe prin ochii tăi şi tu prin ochii mei. Ochi la fel de bolnavi, la fel de curaţi, 
de vechi de plânşi. Suntem două pietre care pot deschide şi închide ancore împreună, nu suntem calculatoare. 
 Cine suntem?

Bianca Itu, clasa a XII-a H
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• Tată, tocmai am terminat de citit "Ferma Animalelor" și "1984" de George Orwell… îmi poți spune de 
ce ambele se termină atât de tragic? De ce efectele regimului totalitar se răsfrâng atât de puternic asupra perso-
najelor?
• George Orwell a fost un intelectual cu vederi de stânga, socialiste. Văzând însă calea pe care a apucat-o 
Rusia Sovietică, așa-zisul motor al revoluției socialiste la nivel mondial, Orwell a fost cuprins la început de 
scepticism, de neîncredere, iar mai apoi de oroare. Rusia transformată de Stalin într-un univers concentrațion-
ar se vede limpede dindărătul fabulei din "Ferma Animalelor". 1984 este încă o operă și mai sumbră, autorul en-
glez imaginându-și propria patrie angrenată într-un mecanism totalitar distopic, la nivel global, în care destinul 
uman individual este desființat, dizolvat în matricea totalitară, imaginea viitorului fiind conform metaforei 
întunecate din roman, cea a unei cizme întipărite pe veci în trăsăturile unui chip uman peste care calcă. 
• Iar această viziune, acest vast cult al personalității, ce-i duce la degradarea umană pe cei siliți să trăiască 
într-o societate totalitară, venerându-l pe Big Brother, s-a remarcat de asemenea și în spațiul românesc? 
• Cu siguranță. Obsedantul deceniu (din 1946 până în 1956) aduce cu sine cultul lui Stalin, al cărui nume 
a ajuns să fie dat orașului Brașov, dacă poți să-ți închipui, iar mai apoi după instaurarea național-comunismu-
lui, au urmat Cei mai iubiți fii ai națiunii: Gheorghe Gheorghiu Dej și Nicolae Ceaușescu, dintre care cel din 
urmă a transplantat în România un cult al personalității de sorginte asiatică, inspirat de dictatorul nord-coree-
an, Kim Ir Sen. Iar dacă ne gândim la instituția represivă numită Securitate, ochii și urechile ei ne amintesc 
de ecranul cu figura lui Big Brother, prin care acesta putea vedea și auzi totul, declanșând în popor o psihoză 
colectivă a neîncrederii și un val de delațiuni.
• Dacă acest cult acaparează toate păturile societății și se propagă în toate domeniile de activitate de la 
acea vreme, atunci cum era învățământul din timpul comunismului față de cel din zilele noastre?
• Fără îndoială exista mai multă disciplină în procesul didactic, dar scopul ultim al învățământului era 
unul de îndoctrinare. Fiecare materie predată, fie că avea vreo legătură sau nu cu acesta, era legată de teoria 
socialismului științific. Țelul declarat al comunismului era crearea omului nou, un executant spălat pe creier, 
care nu chestionează niciodată autoritatea partidului. Istoria se preda după tezele politrucului stalinist Mihai 
Roller, la literatura română se studiau poezii și române scrise în așa-numitul realism socialist, iar mai târziu, în 
timpul lui Nicolae Ceaușescu, s-a căzut în extrema cealaltă, a excepționalismului românesc.
• Care era rutina elevului de-atunci când se întorcea de la școală? Care erau activitățile lui preferate?
• În primul rând, se țineau ore și sâmbăta, îndeosebi iarna rutina depindea de una din privațiunile obișnu-
ite în acei ani, și anume de întreruperea curentului electric. Prin urmare, lecțiile se învățau la lumina lumânării, 
iar timpul trecea foarte greu. Neexistând telefoane mobile, laptop-uri sau tablete, timpul liber era dedicat jocu-
lui în aer liber și lecturii; în plus, colecționam timbre și monede diverse.
• Din punct de vedere tactil, gustativ și olfactiv, care sunt primele lucruri care-ți aduc aminte de copilăria 
în vremea comunismului?
• Să le luăm în ordine: tactil, un pulover de lână împletit de mamaia, gustativ, pandișpanul mamei la 
ocazii deosebite și olfactiv, aroma de citrice pe care o asociam cu Crăciunul, singurul moment din an când 
comerțul socialist ne învrednicea cu portocale, grepfrut și lămâi, și acelea vândute cu rația.
• Care erau jocurile și jucăriile tale preferate de când erai mic?
• Jucam Dacii și romanii, un board game ceaușist, felurite jocuri în aer liber: Țările, Castel și Baci, iar din-
tre jucării, figurinele în formă de cavaleri, cowboy și indieni, patinele de gheață, bicicleta și clasorul cu timbre 
erau de departe preferatele mele.
• Iar în adolescență, cum îți petreceai timpul liber?
• Cea mai mare parte a timpului, în afară de învățat, o petreceam citind, scriind poezii și ascultând muz-

Interviu cu tatăl meu
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ică clasică și muzică rock. Deși astăzi sunt depășite tehnic, am păstrat o bogată colecție de casete audio și discuri 
de vinil, ca să nu mai vorbesc de manuscrisele cu poezii, pe care sper să le public până la pensie.
• Atunci, când îți plăcea de o fată, cum încercai să vorbești cu ea, nefiind mijloacele media de acum?
• De obicei, îi scriam o scrisoare, dacă aveam noroc, primeam și  un răspuns. 
• Care este cea mai frumoasă amintire de-a ta din adolescență?
• Am multe amintiri frumoase de-atunci, și mi-ar fi greu să fac o ierarhie. Aș alege zilele petrecute în 
Cetatea Alba-Iulia, pe durata olimpiadei de engleză din liceu.
• Și în viitor, ce te-a determinat să alegi cariera pe care o ai acum, cea de profesor de limba și literatura 
engleză?
• Probabil dragostea de lectură, respectul și fascinația pentru cultura anglo-saxonă și farmecul irezistibil, 
sound-ul limbii engleze.
• Dacă ai putea să retrăiești o amintire, pe care ai alege-o?
• O zi la săniuș cu tovarășii de joacă din cartier. 
• Ce crezi că s-a schimbat cel mai mult din comunism? Ce ai aduce înapoi?
• Principala schimbare în bine față de comunism o reprezintă libertatea de expresie. Dacă ar fi să aduc 
ceva înapoi, aș aduce noțiunea de respect autentic, nu doar de fațadă, și solidaritatea între oameni, pe care in-
dividualismul societății capitaliste a înăbușit-o.
• Și în final, ce gânduri vrei să transmiți generației noastre?
• Un gând de bine, le doresc tinerilor să se implice în schimbarea societății pentru a nu mai fi nevoiți să 
plece în străinătate dacă vor să se realizeze. O țară frumoasă ca România merită tineri frumoși ca voi!

Andreea Popescu,  clasa a X-a E
În interviu cu Dan Popescu lector dr. la Facultatea de Litere si Stiinte ale Comunicarii a U.S.V.

          Încerc cu disperare să găsesc cuvintele care să exprime ceea ce simt, fiorul ce-mi îmbrăţişează ini-
ma când mă gândesc la asta. Este vorba de voluntariat, de ceea ce se află în spatele acestei noţiuni...
         Ce înseamnă ,,a fi voluntar/ a face voluntariat?’’ E fericire, acea fericire sinceră, pe care nu te sfieşti să o arăţi. E 
râsul pe care-l ai, cu gura până după urechi şi ochii scânteietori. Mi-aş dori să pot opri, pentru un moment, timpul şi 
să reflect la toate momentele plăcute petrecute de copii şi voluntari, amintiri care să mi se perinde pe suprafaţa retinei.
        Voluntariatul nu înseamnă bani, nici pe departe, cu toate că există oameni, a căror întrebare răsunătoare vine 
ca un fulger: ,,eşti plătit pentru asta?’’ Hmm, poate ceea ce primesc e nepreţuit si toate bogăţiile nu pot înlocui acest 
lucru. Unii vor zice că e pur şi simplu o hiberbolizare, dar nu e; sunt aşezate sentimentele mele pe o coală de hârtie.
 Unde fac voluntariat? GLT ,,Aripi în Europa’’ Fălticeni, parte a Asociaţiei Grupu-
rilor Locale de Tineret (AGLT) şi organizăm zile de joacă cu copii şi copii cu dizabil-
ităţi, dar nu numai atât, există tabere naţionale şi internaţionale, unde ne dezvoltăm armonios.
    ,,Şi vin copii?’’ Mai mulţi sau mai puţini. GLT-ul nostru e unul dintre cele mai vechi. Copiii vin iar apoi 
pleacă fericiţi, lăsându-ne şi nouă o părticică infimă, dar suficientă pentru a ne convinge că nu ne-am pierdut timpul.
        Pe lângă bucuria micuţilor, voluntariatul oferă celor ce-l practică o educaţie non-formală deo-
sebită. Spun asta din exprerienţă proprie... voluntariatul transformă oamenii în bine. Mi-am dat sea-
ma acum ceva timp că am devenit o persoană mult mai puternică, capabilă să-şi rezolve sin-
gură problemele, o fiinţă răbdătoare, iubitoare, căreia îi place să ofere fără a-şi dori ceva în schimb.
   
 P.S. Mergeţi şi faceţi voluntariat doar când o forţă vă ghidează spre acel loc, nu pen-
tru diplome, nu pentru adeverinţe, ci pentru voi şi pentru cei pe care vreţi să-i ajutaţi!

Roxana Gavriluţ, clasa a XII a G

Educaţie prin voluntariat   
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 Strigăte înfiorătoare de pescăruşi tulbură liniştea deasupra mării învolburate. Întuneric. Luna a pus 
stăpânire peste cer, dar şi peste mare.Totul îi aparţine...   Stau şi privesc cum în depărtare se văd doar umbrele 
vaselor ce traverseza regatul lunii.
 Sorbind cu privirea peisajul din  faţa mea am dat cu ochiide farul stingher care salvează umbrele de la 
pieirea in adâncul întunecat al mării.     Stelele ce acoperă ca o pânză cerul senin, strălucesc împrăştiind din 
lumina lor şi peste întinsul  apei.
 Forme nedefinite înconjură marea,parcă pazind-o şi având doar ele parte de tainele sale fermecate , pe 
care încearcă să ni le spună de fiecare dată când atinge cu putere ţărmul .
 Îl aştept, ştiu că se apropie. Îl aud. Deja simt cum mă atinge, brusc, şi totuşi, atât de delicat. Îmi sărută 
picioarele, vrea să mă răpească, să mă ia cu el. Nu înaintează, e conştient că o dată ce mă ia, nu mă voi mai putea 
întoarce. Atingerea lui mă înfioară şi în acelaşi timp mă sperie.
 Îi răspund la îmbrăţişări şi mângâierea de la început o transform în lovituri zbuciumate cu braţele si cu 
picioarele, de parcă aş vrea să mă eliberez din înlănţuirea lui atât de pătimaşă.
 Sărutarea puternică i-o simt până şi pe faţă, pe ochi. E rece. Mă trezeşte...
 Reuşesc să scap, în cele din urmă, la fel de pură trupeşte cum am intrat în această legătură, atât de 
primejdioasă, cu misterioasa mare.

 Iubire efemeră

Daria-Ioana Ghenghea, clasa a X-a D
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Pană de inspiraţie

Daria-Ioana Ghenghea, clasa a X-a D

 A scrie - e un verb bisilabic, de conjugarea a III-a, ar spune cei pasionaţi de gramatică.
 A scrie - înseamnă a reprezenta prin semne convenţionale sunetele sau cuvintele vorbirii,  ar spune cei 
pasionaţi de vocabular.
 A scrie- e o plăcere şi o spun eu, o elevă de clasa a X-a. De obicei scriu uşor, scriu curat, simplu, facil de 
perceput. Totuşi, de un timp, nu prea mult, ceva ciudat se întâmplă cu mine. Am cuvintele la mine, dar acestea 
nu se leagă. Se pierd undeva pe drumul dintre mintea mea şi coala de hârtie sau documentul nou din computer. 
Puţinele care reuşesc să atingă punctul terminus nu se simt bine împreună şi par stinghere
 “Prin cuvinte mintea prinde aripi” spune Arstophanes şi zicerea sa mă mobilizează. Încerc, din nou, să 
las gândurile să se-nalţe şi după un zbor lin să ajungă pe foaie. E un efort zadarnic. Stiloul se mişcă nesigur pe 
coala albă amintindu-mi de prima intrare pe patinoar. La fel de ezitantă, şovăielnică şi speriată eram atunci, la 
fel sunt şi acum. Doar urme fără nici o noimă, doar cuvinte neînchegate pe foaie.
 Pană de inspiraţie....Da, cu siguranţă asta trebuie să fie. Sau poate nu...? Poate e doar oboseala adunată 
de la începutul anului şcolar. Teme, lecturi obligatorii şi de plăcere, pregătiri, concursuri, teze.  Zile aproximativ 
identice. Rutină. Da, asta e! Rutina, bat-o vina, oboseşte şi secătuieşte. Mi-a sorbit orice urmă de creativitate şi 
mi-a ţintuit gândurile.

Gata! De azi-nainte voi fi duşmanul declarat al acesteia:
                Piei din viaţa mea, Rutină
                Afurisită fii, perfido!
                Fiindcă vreau un trai în tihnă,
               Anatemă pun asupra ta, nebuno!
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 Fericirea, ce este oare fericirea? Poate oare cineva să ne ofere o definiție corectă ? Este 
oare cineva care a simțit adevărata fericire? Multe întrebări fără răspuns și totodată fără rezolvare.  
Mulți învățați au încercat să îi ofere acestui sentiment o definiție cât mai exactă dar nu au reușit. Strabon 
spune că: "Toți oamenii își doresc să trăiască fericiți: când însă vine vorba să vadă deslușit ce anume le face 
viața fericită, privirea li se încețoșează; și departe de a dobândi ușor o viață fericită, cu cât este mai nerăb-
dător cel care se avântă spre ea, cu atât mai tare și-o îndepărtează, dacă a rătăcit cumva drumul”. Mai întâi, 
ar trebui să hotărâm care este acel lucru spre care năzuim, apoi să cercetăm pe ce cale ne putem îndrepta cel 
mai iute spre el; pe parcurs, dacă se dovedește a fi calea cea bună, vom înțelege cât înaintăm cu fiecare zi și 
cu cât suntem mai aproape de locul unde ne împinge o dorință naturală. Câtă vreme însă rătăcim la întâm-
plare, fără să urmăm o călăuză, ci doar freamătul și strigătele de tot felul, ale celor care ne cheamă în diverse 
direcții, viața ni se va irosi în drumuri rătăcite și se va scurta oricât ne-am strădui din răsputeri zi și noapte.
 Pătrunzând în acest subiect observăm că  sentimentul oferit de fericire este cu totul de 
nedeslușit, lucru interesant datorită faptului că este expimat de un cuvânt atât de simplu format doar 
din 8 litere. Mulți spun că fericirea este doar un sentiment ce vine și pleacă din viața unei persoane, că 
este trecător și că nu merită atâta importanță. Eu sunt de o cu totul altă părere. Fericirea este cel mai pro-
fund sentiment trăit de o persoană în întreaga ei viață, și, odată descoperit nu va mai dispărea . Poate că 
se va ascunde puțin în umbra tristeții, dar apoi va reveni și va străluci în  lumina caldă a sufletului.
 Am auzit adesea ce înseamnă fericirea pentru anumite persoane care au impresia că au descoperit-o, iar 
răspunsul lor sună cam așa : ’’Fericirea este atunci când îmi dă mama bani să îmi iau blugii preferați de la un magazin 
de firmă sau atunci când de ziua mea am primit cel mai performant telefon din școală!" Eu una sunt de părere că feri-
cirea nu constă în lucrurile materiale pe care le putem lua de la orice colț al străzii. Atunci sentimentul nu vine din 
adâncul sufletului și se pierde în timp ce blugii se decolorează sau în timp ce apare un nou model de smartphone . 
 Fericirea este un sentiment extrem de profund ce are ca stimul o acțiune de ordin spiritu-
al și nu material, pentru că acest lucru nu se va demoda niciodată si nici nu va expira. Va rămâne 
mereu întipărită în mintea noastră și încetul cu încetul va începe să își sculpteze chipul în suflet-
ul nostru. Este acel lucru care ne poate schimba în bine și pentru care ne schimbăm noi înșine în 
bine. Dacă o persoană descoperă adevăratul sentiment al fericirii poate spune că a început o nouă 
viață. O viață împlinită, ce are ca rezultat numai lucruri menite să mențină starea de plutire spirituală.  
 Dar de ce să încercăm să descriem sentimentul în loc să încercăm să ne îndreptăm pe drumul po-
trivit pentru a-l descoperi? Dacă fericirea va fi descoperită, lumea se va schimba foarte mult. Toți vor fi 
preocupați de bunăstarea sufletească și vor da uitării bârfelor menite să scoată în evidență latura negativă 
a celor din jur. Hai să încercăm să ne schimbăm propria persoană în bine și apoi o comunitate întreagă!
 

Paula Nazarov, clasa a XI-a D

Un sentiment ce vine şi pleacă
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Mă tem. Da. Mă tem.
Întuneric, singurătate, iubire, despărțire, tunete, fulgere, păianjeni, șerpi, extratereștri,oameni.

TIMP. 
 Mi-e frică de orice lucru cât de mic, dar în special de timp. Mai ales pentru că timpul îmi poate fura 
totul într-o fracțiune de secundă. Timpul este cel mai perfid prieten. E tot timpul acolo, nu-i simți prezența 
la bine, ci doar când ceva lipsește sau doar când ceva nu e în regulă sau ok. Ok? Da, ok, nu știu dacă vreodată 
ceva a fost ok; poate că ne imaginăm, ca să negăm durerea, regretele și tot ce face parte din acest câmp lexi-
cal,pentru ca în final să zicem că totul este bine. Dar asta este doar o idee nefondată. Este evident că în viață 
există și bine și rău, altfel nu ne-am deosebi, nu am mai fi diferiți. Dar aceasta este o altă poveste. 
 De ce mi-e frică de TIMP?
 Timpul e aiurea, e un vid, e un nimic, care nici măcar nu e palpabil, despre care știm totul, doar filozo-
fic vorbind. Știm că trece, doar pentru că așa am fost învățați de mici, să-l măsurăm. Mai știm că trece foarte 
repede, și asta doar pentru că.. pentru că ce? Nu. Aici nu mai este niciun motiv, nicio scuză. Timpul trece, il 
percep rapid, mă întreb la ce rost să-mi petrec viața clișeic, când aș putea totuși să alerg zilnic pe un câmp, să 
trăiec într-o căsuță din copac, să mănânc fructe din pădure, să mor în mijlocul pustietății și printr-o minune 
să ajung pe o plută din lemn, iar cumva feeric să i-au foc în mijlocul unui lac și să aberez în continuare. Nu 
știu ce poate însemna clișeu sau nu, astăzi cel puțin, realitatea nu-mi mai permite să-mi dau seama, să realizez 
măcar asta.
 Altfel de Frici?
 Mi-e frică să mă supun regulilor, pentru că nu sunt ca ceilalați și mai ales pentru că nu-mi place să fiu 
supusă ( nu că aș vrea să pornesc vreo rebeliune sau ceva de genul), să fiu un roboțel programat pentru sistem 
și patrie. E ok să fii patriot, într-o țară care-ți poate oferi un viitor, dar ce vină are săraca țară, în cazul acesta, 
pentru că are conducerea care nu se descurcă să o dezvolte. Și încă ceva, dacă toți cei de vârsta mea ar gândi 
ca mine ( sper din tot sufletul că nimeni nu o face), această țară, care se remarcă prin frumusețe teritorială, 
prin oameni excelinți și atât, ar avea un viitor pustiu, toți ar pleca. Dar de asta nu mă tem, pentru că acest 
detaliu nu se află în lista mea de interese.( fără ofensă, chiar nu sunt un om patriot)
 Mi-e frică și să pierd. Nu știu dacă ține neapărat de orgoliu propriu sau de altceva, dar  nu-mi place 
să pierd, nici material, nici spiritual. Atunci când pierd ceva, orice, simt cum o parte din mine se duce cu acel 
ceva, și credeți-mă și întrebați-vă: cam câte părți se pot duce? Eventual te destrami, ca ațele unui covor din 
acela de la bunica, adică pe scut te transformi într-un micuț obsedat ce nu mai poate fi asamblat. Un nimic. 
Deci învață să pierzi. Eu vreau și încerc să-mi înfrâng această teamă. 
 E oribil să îți fie frică de un lucru firesc, pe care dacă îl judeci într-o altă manieră te ajută să evoluezi și 
să urci pe propria ta scară a valorilor. Tot timpul înveți dintr-o pierdere, prin urmare pierderea nici măcar nu 
este o pierdere. Mai de grabă este un semi-câștigat care oferă o semi-satisfacție. Sau nimic, dar asta doar pe 
moment, mai târziu o să-ți dai seama ce zic eu.  

Maria Rusu, clasa a XII-a G

Frica
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 “Omul a fost creat de Dumnezeu din două 
părţi:una însemnând partea maternă iar cealaltă partea 
paternă” este o afirmaţie pe care am auzit-o recent şi pe 
care am vrut să o analizez în esenţă.Consider că în viaţă 
nimic nu este întâmplător.Întâlnim oameni,lucruri şi 
trăim clipe care ne schimbă radical viaţa,uneori chiar 
fără să ne dăm seama.Când suntem copii avem curajul 
să înfruntăm fiecare obstacol care ne apare in cale,spu-
nem adevăruri fără să ne gândim la consecinţe,trăim 
momentul cu maximă intensitate şi ne bucurăm de 
fiecare rază de soare care ne traverseaza obrazul pen-
tru că ,deşi nu conştientizăm pe deplin,mereu există 
cineva în spatele nostru care să ne ridice ori de cate ori 
am cazut.În copilarie suntem ocrotiţi in permanenţă 
de părinţi,două fiinţe care şi-au pus amprenta atât fizic 
cât şi psihic asupra noastră şi de acest lucru ne vom 
da seama mai târziu când începem să ne maturizăm.
 De câte ori ţi-ai pus întrebarea”Ce trăsături 
am primit în dar de la mama şi care sunt din partea 
tatălui?”Eu m-am gândit de multe ori cum reuşeşte 
Dumnezeu să unească cele mai frumoase şi valoroase 
trăsături a doi oameni într-o singură fiinţă astfel încât 
să rezulte o adevărată capodoperă în fiecare dintre noi.
Nu cred că sunt singura care atunci când se intalneşte 
cu vreun cunoscut aude“Ce seamănă cu taicăsu'” sau 
“are ochii maicăsii”şi uneori mă revolt pentru că mie 
mi se pare că e invers sau că de fapt semăn mai mult 
cu celălalt părinte dar in esenţă ,fiecare dintre noi,sea-
mană in proporţii egale atât cu mama cât şi cu tata.
 Un alt aspect legat de trăsăturile primite de la 
părinţi este faptul că vrem sau nu moştenim tempera-
mentul unuia dintre ei.Aud des şi se discută la infinit 
faptul că unul dintre părinţi este mai dur şi are ultimul 
cuvânt în ceea ce privesc deciziile care se iau pentru 
copii.Nu de puţine ori aud intrebându-se”cu cine te 
inţelegi cel mai bine,mama sau tata?” sau “care dintre 
părinţi este mai dur?”cred că termenul “dur”nu este 
cel mai potrivit pentru că niciun părinte nu ar dori ca 
propriul său copil să resimtă duritate ,frică sau impu-
nere excesivă din partea mamei sau a tatălui.Trebuie 
să existe în fiecare familie cineva care să se impună şi 
să aibă un cuvânt de spus vizavi de anumite decizii dar 

consider că cel mai bine ar fi dacă s-ar discuta toate 
aspectele problemei fiind prezenţi toţi cei implicaţi.Iar 
percepţia copilului faţă de subiectul”de care părinte 
eşti mai apropiat “ţine de mai multe criterii printre 
care:timpul pe care îl petreci cu fiecare părinte,tem-
peramentul fiecaruia şi chiar sentimentele copilului 
pentru că inevitabil te vei simţi mai apropiat într-o 
oarecare măsură de unul dintre parinţi şi nu de am-
bii in egală măsură.Mă amuză faptul că eu îi semăn la 
caracter tatălui şi implicit am o relaţie mai “specială” 
cu el.Am pus între ghilimele specială pentru că de-
scrie atât dragostea puternică dintre tată şi fiica lui dar 
totodata faptul că scânteile din discuţiile noastre nu 
lipsesc.Tata este cel mai important critic al meu şi ţin 
cont mereu de părerile lui.Cred cu tărie că îi moşte-
nesc tăria de caracter ,perspicacitatea şi fermitatea de-
cizională,calitaţi care m-au ajutat foarte mult si sunt 
convinsă că mă vor ajuta pe viitor simţitor de mult.
 Fiinţa care transmite cel mai mult propriului 
copil este mama.Partea maternă ia contact cu fătul 
încă de la cele mai mici dimensiuni ale lui.Îl poartă în 
pântece aproape 9 luni şi îi este alături toată viaţa,chiar 
dacă mai devreme sau mai târziu pleacă fizic ,ea ne 
susţine cu o putere lăuntrică pe care o avem mereu cu 
noi.De ce atunci când suntem copii şi nu numai,când 
avem o problemă sau ne apasă ceva simţim nevoia să 
vorbim cu mama?Pentru că ştim în interiorul nost-
ru că mama ne poate sfătui cel mai bine şi ne ajută 
necondiţionat.Este lângă noi fără să-i cerem asta ,ne 
priveşte astfel încât să ne aline fără a spune vreun cu-
vânt,face tot posibilul pentru a nu simţi lipsă de nimic 
şi se zbate toată viaţa pentru binele copilului ei.Am ob-
servat adesea la copiii care au fost abandonaţi de mamă 
sau Dumnezeu le-a luat-o pentru că era un om foarte 
bun,că au o reacţie plină de ataşament pentru partea 
feminină,fie ea o prietenă,o iubită sau oricare femeie 
care apare semnificativ in viaţa lor.Şi eu am o relaţie 
pe care nu o pot descrie în cuvinte pentru că este mai 
mult decât specială mama pentru mine.Este omul care 
până la această vârstă nu a dispărut niciun moment de 
lângă mine şi sunt sigură că nu o va face nici de acum 
in colo.Ce pot spune este că mi-aş dori din tot sufletul 

Trăiesc în şi prin noi
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să pot fi o mama la fel de puternică şi devotată pentru copilul meu la fel cum este mama mea pentru mine.
 Ţin să cred că parinţii trebuie să fie în umbra copilului toată viaţa,însă copilul parcurge o etapă de 
maturizare până ajunge adult şi părăseşte mai devreme sau mai tarziu sânul familiei învăţând să trăias-
că pe propriile picioare şi să ia decizii singur pentru viitorul său.La acest nivel intervin indirect cu 
adevărat parinţii,mai bine spus tot ce am învăţat de la părinţi este pus in practică acum. Ajuns in faţa fap-
tului împlinit realizezi că nu mai ai în spate umărul pe care plângeai altă dată şi experimentezi sfaturi-
le,trăirile şi încrederea pe care ţi le-au insuflat părinţii tăi.Fără să vrem acţionăm zilnic după regulile care 
s-au stabilit in familia noastră şi reactionăm după influenţele pe care le-am primit de la părinţii nostri.
 În final,ţin să nuanţez că Dumnezeu a încercat să unească pe cei doi părinţi în fiinţa noastră. El ne-a dăruit 
perechi în trupul nostru(două mâini,două picioare,doi ochi,doi obraji,două urechi,doi plămâni,doi rinichi etc)
pe care să le folosim neîncetat în viata noastră şi părţi singuratice(spre exemplu inima)care să vibreze în noi în-
sufleţind de la naştere până la  moarte cele două fiinţe care şi-au unit dragostea într-un singur trup,copilul lor! 

Mălina Beșleagă, clasa XI-a D

       Poate vă așteptați să citiți aici un vers, un vers cu caracter popular,  despre un haiduc pierdut intr-o pădure  de  
mălini,  cu cușma pe-o ureche si umerii adunați sub un cojoc. Dar nu ... Satul meu este el însuși un fost haiduc , sau un 
plugar, ori un cioban , ori o fată  frumoasă  cu  privirea  pierdută  printre ramuri de mălini, ori toate acestea la un loc.
       Satul meu este azi locul in care "Vechi" şi "Nou" se împletesc, se armonizează, cântă şi dansează împreună . 
În satul meu cântul si poezia erup în sunete magice, în cuvinte ce pun la îndoială însăşi inexistenţa perfecțiunii. 
Păsările cântă vesele scoțând zgomote care ne alină sufletele. Vântul adie mișcând crengile tinere de mălini care 
dansează în bătaia vântului.
       Totul este un miracol viu...
        În diminețile de iarnă, dimineți promițătoare, razele palide ale soarelui primesc deodată un supliment 
de strălucire, ceea ce contrastează cu gerul instalat parcă pentru vecie. Florile de gheață, care formează niște 
vitralii uimitoare pe geam utile caselor posomorâte, plâng, neștiind dacă sunt lacrimi de bucurie sau supărare. 
Zăpada se scurge încet, dar continuu, transformându-se dintr-o mare albă și strălucitoare în niște șuvoaie de 
apă murdară ce poartă cu el amintiri de neînchipuit . 
        Si când iarăşi vine primăvara ...si iarăși pomii vor înflori, iarăși se vor aduna în codri cântăreţii  veniți de 
pe cele mai îndepărtate plaiuri. 
        Și-atunci, păşesc şi eu, din nou, prin satul meu ...ca printr-o balada : 
          
        “Pe-un picior de plai 
         Pe-o gură de rai...”

Loredana Ilişescu, clasa a  IX-a  D 

 Balada despre satul meu ...
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 Absolut. Un concept cu raze foarte extinse 
de ambiguitate. Însă acestuia i se poate ridica vălul 
concretizându-l. Pentru fiecare ființă umană în parte 
absolutul semnifică ceva de grad înalt, ce presupune 
depășirea condiției de om limitat. Pentru unii, abso-
lutul este asociat unor averi incomensurabile, în timp 
ce pentru alții este echivalent cu împlinirea oricărui 
vis, iar în cazuri particulare cu dobândirea de forțe 
supranaturale, ajungând astfel să se considere mai 
presus de însuși Dumnezeu, ceea ce, mai devreme 
sau mai târziu, se dovedește a fi practic imposibil.
 În ceea ce mă privește, sunt covârșită de un 
elan care ar cuprinde toate forțele primordiale ale 
Pământului la un loc. Acesta îmi dă putere să-mi 
continui drumul sinuos spre atingerea absolutului 
meu, care constă în aprofundarea și perfecționarea 
limbilor străine. Într-adevăr, sună dubios, nu-i așa? 
Mai mult decât atât, mă număr printre cei care cau-
tă să lupte pentru atingerea țelurilor până-n pânzele 
albe, iar cei care acționează astfel, neconformân-
du-se regulilor uneori absurde ale societății de con-
sum actuale (care are drept fundament falsitatea 
și mimarea de talente), sunt priviți pieziș și consid-
erați o cauză cu adevărat pierdută de către ceilalți. 
Și eu m-am izbit de același fenomen. Și chiar la părinții 
mei. Îmi ocup mai bine de jumătate din timpul meu 
liber învățând limbi străine: fie ascultând muzică și 
vizionând filme și seriale, fie studiind gramatica și 
memorând cuvintele și expresiile noi care mă întâmp-
ină călduros. Mă dedic atât de mult acestor activități, 
încât mama și tatăl meu șușoteau fără ca eu să pot auzi 
ceva. Și nici măcar nu mă sinchiseam să o fac. Câteo-
dată, când cinam împreună, îi ghiceam spunându-mi: 
 -Dezmeticește-te și tu! Trăieș-
ti prea mult în lumea ta, mă sfătuia mama. 
 -Într-adevăr! Chiar este preocupantă 
situația ta. Te-ai schimbat. Nu prea mai pe-
treci timp cu prietenii tăi. Ce ți se întâmplă?
 -Asta mi-aș dori și eu să știu. Cred că este 
necesar ca tu să mergi la doctor, Ruxandra. Con-
sultația aceasta nu suportă așteptare și nici anulare.
Nemaiputându-le suporta perorațiile, am făcut o mică 

grimasă. Am zis ''Sărut mâna pentru masă!'', după care 
m-am strecurat cât mai rapid în camera mea. Le-am ex-
plicat de nenumărate ori pasiunea mea lingvistică, dar 
n-au putut să mă înțeleagă. Iar în ceea ce îi  privește pe 
prietenii mei, o mare parte dintre ei și-au dat vălul de 
pe față zicând că nu sunt o persoană prea interesantă 
și că nu are niciun sens să își mai piardă din timpul 
prețios cu mine. Nu am fost în stare să mă confesez 
nici măcar mie în legătură cu această situație. Deși de 
fiecare dată când îmi zboară gândul la asta, simt că se 
prăbușesc toate colțurile universului peste mine, spin-
tecându-mă fără milă, încerc să îmi focusez atenția 
asupra a ceea ce ține de materializarea absolutului meu: 
acela de a deveni o traducătoare autorizată de excepție. 
Da! Poate că ei au dreptate. Cred că sufăr de o boală, dar 
nu una soră cu ciuma și verișoară cu febra tifoidă, care, 
aliate, au nimicit trei sferturi din populația Europei și, 
pe lângă acest număr impresionant, măcar un sfert din 
populația de pe celalalte continente. În niciun caz nu 
s-a infiltrat așa ceva în mine. Trebuie să fie ceva oricum. 
Mama și tata n-au rămas cu mâinile în sân. Au fost la far-
macii. Niciun medicament. L-au căutat până când l-au 
găsit pe medicul care dezleagă lanțurile imposibilului, 
descătușându-l, și i-au povestit ce mi se întâmplă. O 
tentă de confuzie se ghicea în privirea lui plină de iubire 
care tindea să molipsească pe oricine intra în contact cu 
ea. A cerut să mă vadă pentru a putea desluși enigma.
 Dintotdeauna mi-a repugnat miasma im-
pregnată pe holurile și în camerele spitalelor. Mă 
simțeam oarecum învăluită de teamă, având impresia 
că mi se vor face injecții. Fui obligată să mă prezint 
la întâlnirea de gradul trei cu domnul doctor. Dom-
nul Winderson. Un nume cu o sonoritate aparte. Dar 
nu a rezultat a fi decât o simplă vizită: am închegat 
o conversație despre activitățile mele zilnice, despre 
viața mea socială care exista numai în mediul vir-
tual, mi-a luat pulsul și a verificat temperatura mea 
corporală. A sesizat că nu e nevoie de nici măcar o 
serie de analize. I-am explicat totul, acest TOT sem-
nificând realitatea, și nu TOT ce percepeau ai mei. 
I-am oferit până și cel mai mic detaliu pe care mi l-a 
cerut, inclusiv viziunea mea filosofică asupra absolu-

Foame de absolut 
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tului. Mr. Winderson a surâs atât de larg, încât mi-a 
acaparat și mie un zâmbet din inimă. Pe lângă profe-
sia sa excepțională, mai deținea și o fabrică de fericire.
 Într-un final, m-a diagnosticat cu boala cuvin-
telor, în format idiomatic. Realizez că aveam dreptate 
referitor la presimțirea mea. În plus, este ceva pozi-
tiv, din ce am ascultat ieșind din gura de aur a acelui 
domn pe care îl priveam cu atâta condescendență. 
Este o obsesie care mă poartă pe drumul cel bun al 
succesului. De aceea am participat la olimpiade, la 
concursuri, unde truda mea a fost recompensată cu 
magna cum laude. La fel și examenele Cambridge și 
DELF. Nimic nu e în zadar în această lume. Dumnezeu 
îi răsplătește pe toți după cum le este meritul.
 Caut să pătrund în trupul fiecărui cuvânt în-
tr-o limbă străină (franceza, engleza, franceza, span-
iola, italiana, norvegiana și germana), ceea ce denotă 
ahtiere din partea mea după acestea. Mă agăț de fiecare 
firimitură pentru a ajunge să înglobez TOTUL. ''Peut-
être je suis folle.'' Dar îmi place să mă cufund în ne-
bunia mea, care întruchipează perfecțiunea și fericirea 
deopotrivă. Această boală incurabilă e parte din mine, 
sânge din sângele meu, trup din trupul meu și inimă 
din inima mea. Eu i-am dat avânt și tot eu suport con-
secințele. Este energia care circulă pe carosabilul spir-
itului meu însuflețit la fiecare melodie spaniolă sau 
''chansonnette française'', la fiecare frântură de frază 
ce mă invită la cercetare. Conștiința mă mustră când 
las deoparte acest hobby chiar și pentru un minut. 
 Cum mă vindec de boala idiomelor? Nici-
cum. Odată ce apare, se extinde și pășește până 
și în cel mai mic orificiu al psihicului, până ce îl 
domină. Este un virus ce oferă rezerve și rezer-
voare de cunoștințe și de superioritate față de cei 
care stigmatizează acest tip de ocupație. În defini-
tiv, sunt o cauză pierdută. Efectiv, nu am remediu. 

Ruxandra-Demetra Neculau 
clasa a XII-a  G

   Lasă-mă să zbor! Dă drumul coliviei şi oferă-
mi şansa să ating cerul! Aripile-mi sunt amorţite, au 
uitat cum e să zboare într-o mişcare continuă. Ochii-
mi sunt împăienjeniţi. Un infinit de pânze negricioase 
s-au aşezat peste ei. Întunericul zilei îmi dă un senti-
ment de tristeţe. Sunt captivă în inima ta. Unde ar pu-
tea fi cheia? Am nevoie de libertate. Vreau să fiu liberă. 
Simt că au trecut secole de când nu ai venit să-mi aduci 
aerul proaspăt al lumii. Unde eşti când e nevoie de tine? 
   Aud zgomote infernale...sunt lacrimi-
le mele. Am devenit un deşert  pe o porţiune vastă 
de apă. Cum pot să-ţi percep iubirea? Egoism... pur 
egoism.  Sunt plină de răni cicatrizate. Întuneric, 
zgomot, neplăcere. Dar văd lumina zilei, e linişte 
şi bine. Atunci de ce sufăr? Vreau să ating cerul! 
Vreau să simt vântul cum mă plimbă prin înaltul 
lui. Soarele mi-e tatăl, luna e mama, pământul şi ce-
rul îmi sunt fraţi. Nu e nevoie de altfel de iubire, nu 
e nevoie de egoism, ci de libertate şi de căldura ta.

Roxana Gavriluţ, clasa XII-a G

Evadare

Gândește-te că tu și eu suntem oameni. Restul sunt 
porci. Noi suntem înconjurati de porci . Ce faci ? Ce-
mi spui? Vorbești cu mine ? Dacă nu vrei ca restul să 
fie porci, gândește-te că tu și eu suntem porci, restul 
sunt oameni. Ce faci? La ce te gândești? Oare care din 
noi va fi mâncat prima dată ? Dacă nu accepți nici asta 
, atunci gândește-te că tu , eu și restul suntem porci . 
Ce faci? La cine te uiți ? Cine te hrănește ? Eu? Sunt 
și eu porc ca și tine , nu am cum. Nici el, nici ea, toți 
suntem porci. Dacă nici așa nu vrei , atunci gândește-
te că toți suntem oameni . Ce faci? La cine te uiți ? 
Ți-e foame? Nu ai pe cine mânca . Și eu , și ea și el și 
cealaltă ea suntem oameni . Ce mănânci? Gândeste-
te că nu toți sunt oameni . E nevoie și de porci.  

Bianca Itu, clasa a XII-a H

Bună!
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Leul doarme în noaptea asta (?)
 „În junglă, în măreaţa junglă, leul doarme în noaptea asta….” 
Iar copilul îşi priveşte mama minţind fără să ştie, cu ochii plini de lacrimi. Şi plânge, se smunceşte din braţele ei, 
îşi pune mâna la ochi, vrea să se ascundă. Dar jungla nu e aşa de mare; cu siguranţă nu îndeajuns de mare încât 
să se ascundă de leu. Jungla: trei copaci şi două tufe care se repetă în mod obsesiv. Leul nu trebuie să îl caute, 
ştie deja unde este. Mama continuă să mintă cu adevărul ei. 

 „În junglă, în tăcuta junglă, leul doarme în noaptea asta….” 
Nu e niciodată linişte în junglă. Mereu ţipete, plânsete, uneori râsete, dar rar. Mama lui numea „tăcere” această 
stare continuă de agitaţie care nu oferise niciodată dreptul cuiva la a afla ce e liniştea, iar leul şi copilul ştiau 
asta cel mai bine.
  

 „Lângă sat, liniştitul sat, leul doarme în noaptea asta…”
 
E lângă sat şi ceilalţi copii dorm liniştiţi, la fel ca şi mamele lor ce au terminat de îngânat cântecelul.  Toate îşi 
leagănă  copiii pe melodia asta. Îi asigură că leul doarme. Îi duc conştiente în acea stare aflată la graniţa dintre 
viaţă şi moarte, unde corpul nu mai reacționează, unde mintea părăsește jungla. Dar copilul nu vrea să doarmă. 
El vede umbra leului cum se întinde pe geam, iar mama lui încă minte cu leul urcat în spatele ei.
 

 „Lângă sat, tăcutul sat, leul doarme în noaptea asta….”

Un sat întreg ce se forţează să adoarmă. Ce  încearcă să se convingă pe ei şi pe ceilalţi că leul a uitat de sat. Poate 
a renunţat la carne, a fost vrăjit, şi-a pierdut memoria. Satul e cel care şi-a pierdut memoria.  Iar leul râde la 
încercările penibile ale mamelor de a-şi proteja fetele sau băieţii de el. Ele au uitat că leul i-a privit încă de când 
s-au născut, i-a privit dormind, i-a aşteptat, i-a păcălit, i-a făcut să nu creadă în el şi aşa şi-a atins scopul. 

 „Taci, copile, nu te teme dragul meu, leul doarme în noaptea asta….”
…taci, mamă, teme-te mama mea,  leul nu doarme în noaptea asta; - leul nu doarme niciodată…

Simona Gavriluţă, clasa a XII-a G
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       Uită-mă din nou de unde am plecat… Soneria ceasornicului îmi sună strident în minte ca şi cum ar încerca 
să înăbuşe un gand tot mai aproape de a prinde viaţă. Acelaşi coşmar îmi înundă nopţile de săptămani întregi. 
Seară de seară alerg km după km în încercarea de a găsi o ieşire din labirintul aparent fară sfarşit. Mă trezesc cu-
prinsă de un zbucium fară înţeles şi cu greu reuşesc să îmi conduc trupul istovit pană în baie. Mă uit în oglinda 
şi simt cum un fior rece îmi coboară pe şira spinării. Nu mă mai recunosc. Cearcănele pronunţate dau contur 
ochilor împăienjeniţi şi îndesaţi parcă înadins în orbite. Îmi ating buzele cu varful degetelor şi tresar… Deschid 
robinetul şi îmi frec faţa frenetic cu apă rece, încercand să îmi resuscitez obrajii galbeni ca ceara.Un lichid cald 
mi se prelinge lin, dezmierdandu-mi buzele uscate. Îl ating cu varful limbii şi constat că are un gust uşor sărat.
Preţ de cateva secunde am avut impresia că timpul stă pe loc. Am inceput să alerg din nou pe cărările labirin-
tului, dar de data aceasta cu o viteză mai pronunţată. Pe alocuri cate o creangă ce îmi trosnea sub picioare mă 
îndemna să mă uit în urmă. Eram decisă să nu cedez căci mă simţeam tot mai aproape de poarta ce avea să mă 
elibereze din coşmarul devenit realitate. Inima începea să se agite ca o fiară ţinută în lanţuri, iar cu fiecare pas 
făcut zvacnea din ce in ce mai tare gata să sară din piept.
      O perdea de aburi argintii se lasă usor peste labirint, întocmai ca veşmantul menit a învălui în mister tru-
pul suav şi stingher al unei fecioare. Un miros ametior de mentă îmbinat cu raşină mi-a străpuns nările. Uşor, 
uşor am încetinit ritmul. Mergeam la pas… Lumina devenea din ce in ce mai ademenitoare, însă privirea mi 
se înceţoşa. Mergand agale constat că oxigenul ajunge cu deficienţă la plămanii tot mai însetaţi. Un văl neg-
ru mi-a acoperit privirea. Mă împiedic şi ajung cu mainile pe pămantul rece ca un mormant, aşchiile unor 
crengi străpungandu-mi pielea. Doare... Aş vrea să ţip, dar glasul mi-e înecat. Ciorchine de lacrimi se revarsă 
asupra obrajilor mei fierbinţi în timp ce o săgeată îmi penetrează braţul drept. Încetul cu încetul durerea se 
diminuează, lăsand loc unei mangaieri calde, angelice. Un fascicul de lumină deschide calea înecată în abisul 
necunoscutului.
       Inspir adanc şi deschid ochii. Sunt înconjurată de patru pereţi albi. În partea stangă văd un om îmbrăcat in 
halat alb, ce urmăreşte concentrat un aparat ale cărui pulsaţii determină un ritm alert, iar în partea dreaptă o 
pungă cu un lichid transparent e conectată la o venă. Încerc să mă ridic, dar o femeie se apropie grăbită de pat 
şi îmi spune pe un ton răguşit: „Nu acum, ai dus o luptă grea.Trăieşti!”. 

Andrada Filimon, clasa a X-a D
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 Sunt un golem umplut cu nasturi, cocoloașe de hârtie și bile de sticlă. Dacă explodez eu, explodează și 
toată lumea din jurul meu. De mine are grijă un maestru păpușar, care-mi dă neobosit ordinele de zi. De pildă: 
azi vei jongla timp de patru ore fără oprire, vei cânta doar cântece în limbi dispărute și vei mânca doar din 
blide murdare… și fiindcă el mi-a dat viață, sunt obligat să-l ascult. În fiecare zi, îmi povestește despre cât de 
mult își iubește marionetele și cu câtă iscusință poate să făurească una; deși le repetă mereu, poveștile lui încă 
mă fascinează. În afară de camera noastră mică, n-am mai privit niciodată nimic altceva, deși exista cândva o 
fereastră, maestrul a reușit să scape de ea pentru binele meu. N-am văzut vreodată cerul înstelat, copaci, păsări 
cântătoare, câmpuri înverzite, fiindcă nu cunosc alt orizont decât pe cel al maestrului păpușar. Rareori l-am 
văzut trist, poate doar când se gândea la drăguța lui, care vine adesea să-i aducă de mâncare. Și câteodată se en-
ervează când își aduce aminte că nu mai are materiale din care să facă păpuși. În rest, deși numai despre asta-mi 
vorbește- avântul lui creator pe care nu și-l poate stăvili, nu l-am văzut niciodată punându-l în practică. Nu am 
timp, nu este locul potrivit, mi se scuza. Deci era de datoria mea să-l încurajez. În fond, ce aveam de pierdut? 
Tot ce avem este un trai anost, în care ne ținem unul celuilalt companie, fără a cunoaște însă adevăratul sens 
al distracției sau al recreerii. Prin atelierul lui au mai trecut mulți înaintea sa, nici nu le mai țin socoteala. Dar 
dintre toți, el rămâne totuși preferatul meu. El îmi acordă cea mai multă importanță. În fond, eu sunt golemul 
lui, iar nimănui înaintea sa nu i-a mai trecut prin minte această idee, de a privi dincolo de aparențe. Sunt de 
multă vreme aici și admir că numai el îmi respectă și recunoaște motivul pentru care am fost lăsat în acest loc… 
pentru a îndeplini voia celui care mă invocă. Astfel, de cum răsare soarele, maestrul păpușar se trezește și-și 
face înviorarea, dând câteva ocoluri încăperii, apoi șterge-n grabă praful de pe raftul meu, se așează la masă și, 
fixând intens un punct aleatoriu din cameră, așteaptă ore-n șir să-i vină inspirația. Și nu se apucă niciodată de 
lucru, uită repede de menirea sa de păpușar. Dar se apucă să poarte conversații îndelungate cu mine, să-mi dea 
ordine bizare, pe care mă străduiesc cu greu să le duc la îndeplinire și în final, îmi reproșează părintește că nu-
mai din vina mea nu reușește să înceapă să lucreze la crearea unei noi marionete. Îi repet adesea: păpușile sunt 
numai în mintea ta, dacă nu vei reuși să le eliberezi din acest sălaș, nu se vor transpune nicicând în realitate. 
În fond, eu sunt unul dintre supraviețuitorii care au mai rămas intacți în acest loc, maestrul răzbunându-se de 
mai multe ori pe lucrurile din încăpere, ajungând să le distrugă aproape pe toate. Așadar, în calitate de supra-
viețuitor-sfătuitor ar trebui măcar să mă asculte. Dar nici nu mă aude și când se face miezul nopții, începe să 
cânte de-și trezește mai toți vecinii. Nu îl consider rătăcit, doar puțin excentric, deși el mi-a spus într-o zi că 
sunt o jucărie stricată. Ceva ce ne definește este că avem două înfățișări, dintre care, ochii liberi din afara lumii 
noastre, o aleg pe cea pe care-o preferă, adică cea evidentă… însă numai cine ne cunoaște, numai cine dezvăluie 
adâncimea năzuințelor noastre, poate vedea ce suntem cu adevărat. Așa cum mi-a spus demult, tare demult 
creatorul meu: Nu uita, dragul meu Gregory, misiunea ta este să-i ajuți pe cei slabi, de aceea te las aici, să le 
asculți poveștile și doleanțele, să fii de-a pururea la cheremul lor, să-i prețuiești așa cum mă prețuiești pe mine 
și să nu uiți niciodată că oamenii de-aci au daruri de seamă, vizionare și creatoare și tocmai de aceea trebuie 
îndrumați să-și găsească calea… Și de aceea îl slujesc pe maestrul păpușar, fiindcă în privirea și în vorbele lui 
tulburi deslușesc fărâme din creatorul meu, hoinarul de la răsărit, care, dându-mi darul existenței, mi-a arătat 
că a trăi fără un scop este sinonimul unei vieți artificiale, ceea ce nu a vrut nicicând să reprezint.
  Oare ce se mai întâmplă cu maestrul păpușar? Nici nu s-a atins azi de mâncarea pe care i-am 

Golem

80



adus-o. A venit să-l vadă un doctor specialist din câte-am auzit. Cu cât mă apropii mai tare de salonul lui, cu atât 
mă miră mai tare faptul că nu a reacționat niciodată violent de față cu mine. Este mai mult decât imprevizibil. 
Îmi spune chiar că sunt drăguță. Ei bine, la ce m-aș putea aștepta de la un bărbat în toată firea care vorbește mai 
mereu cu un vas amărât de lut? Dacă asta este lumea lui… se pare că și eu fac parte din ea. Așa mă consideră, 
deși l-au adus aici abia de două săptămâni. Nu prea înțeleg ce caută aici, este chiar un domn prezentabil, cu idei 
năstrușnice, dacă nu se ia în considerare predispoziția sa pentru misterioase tulburări de personalitate. În orice 
caz, meseria mea m-a învățat cu cele mai neobișnuite situații. Oamenii ca el se tratează cel mai greu, nu mai 
ajung atât de repede la un stadiu optim. Doar se acomodează, visează, te păcălesc, se joacă cu răbdarea ta și te 
calcă pe nervi. Oare cât de mult va dura până când va sparge vasul acela? Sau până când va determina cine să fie 
cu adevărat? Nu se știe… totul depinde de voința lui, dacă se va regăsi pe el însuși între fantasmele înșelătoare 
din mintea lui. Totuși, ca un adaos la cazul misteriosului maestru, identitatea lui ne este necunoscută. Se spune 
doar că umbla hai-hui cu trupe de circari. Mi-aș fi dorit și eu să fi avut un trai așa de liber, lipsit de frământări și 
de rutină ca al unui circar… Nu contează, uite c-am ajuns în fața ușii lui. Dacă m-ar mai întreba vreodată cineva 
despre cei de care am grijă, nu le-aș răspunde decât că fiecare are o parte ascunsă din ei, dacă nu pot fi înțeleși, 
atunci trebuie ajutați, agreați și apoi… îmi aduc aminte de ultima carte citită, Quo Vadis, din care am subliniat 
un citat care se pare că a ajuns să-mi definească existența: Atunci când te afli printre nebuni, devii și tu nebun, 
ba mai mult, găsești că nebunia asta are puțin farmec.

Andreea Popescu, clasa a X-a E
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       Ploua... Picuri reci se răsfrang asupra obrajilor mei fierbinţi. Simt mirosul asfaltului ud îmbinat cu fumul 
de ţigară a băiatului de langă mine. Oameni cu umbrele păşesc grăbiţi privind miraţi la fata cu părul castaniu, 
ce stă nemişcată contempland ploaia ce i-a inveşmantat trupul. În minte, inima-mi repetă versurile poeziei lui 
Marin Sorescu ce ne-au unit, ca pe o incantaţie: " Sufletul tău funcţionează cu lemne/ Iar al meu cu electricitate/ 
Dragostea ta umple cerul de fum/ A mea e din flăcări curate " . Mă înec in fumul tău în fiecare zi, dar ţie nu 
îţi pasă. Continui să arunci lemne pe foc ca un copil ce vede pentru prima oară flacăra vie a iadului. La naiba! 
Plămanii îmi vor ceda mai devreme sau mai tarziu. Buzele satinate ce altădată îmi potoleau setea, punand în 
mişcare fiecare celulă sanguină ce îmi străbate corpul, au devenit paraziţi ce îmi administrează hirudină benefi-
ciind astfel de hemoragia internă a sufletului însangerat. Mainile fierbinţi, ce printr-o simplă atingere mă înăţau 
la cer sunt acum morminte reci, suliţe înveninate ce-mi dezintegrează rand pe rand fibrele musculare. Demon 
cu chip de înger! Două cuvinte au fost de ajuns pentru a amputa aripile păsării în flăcări ce renăştea din cenuşa 
sufletelor ce i-au dat viaţă.
       Te-ai tranformat intr-un prădător de noapte, un " Zburător" ce se hrăneşte cu sufletele juvenile şi naive 
ale victimelor îmbibate în amor, în timp ce fata cu părul castaniu, care te aşteapta seară de seară, se meta-
morfozează într-o fantasmă, o nalucă ce va bantui veşnic patul ce-o înlănţuie şi în care apare în ipostaza unui 
bibelou de poţelan, gata să se spargă în mii de bucăţi. Eşti ca un drog necesar existenţei mele, iar lipsa ta îmi 
absoarbe viaţa ca un magnet. De fiecare dată cand iţi lipeşti trupul greoi de al meu simt cum parfumul "reginei 
nopţii" mă intoxică şi simt nevoia cruntă să te indepărtez, să te alung, dar sărutul tău mă induce într-o stare de 
narcoză, făcandu-mă prizoniera propriului meu trup. Zac într-o agonie continuă.
      Ploaia s-a oprit, iar străinul de langă mine şi-a terminat într-un şfarşit ţigara. Inima-mi şopteşte razand:  " 
Sufletul tău funcţionează cu lemne/ Iar al meu cu electricitate/ Dragostea ta umple cerul de fum/ A mea e din 
flăcări curate "

Andrada Filimon, clasa a X-a D
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Gratiile coliviei 
 Aseară, plimbându-mă pe străzile întortocheate ale capitalei, am văzut din întâmplare, şi acum mă 
gândesc de ce oare am fost atât de tentat de mrejele curiozității mele infantile și de promisiunile lor, am văzut 
și urmat ceva interzis ochilor tuturor... Nu înțeleg ce căutam pe acea cale lăturalnică întunecoasă, în care bez-
na densă forma umbre din siluete stranii, ce mă atrăgeau și înfricoșau în acel tunel bizar alcătuit din buncăre, 
semne șterse de circulație și blocuri triste. În fața mea nu zăream decât o clădire mare, albă și impunătoare, pe 
care se observa la o privire mai atentă o stemă grotescă înfățișând un simbol ciudat, în mod paradoxal necu-
noscut, deși izbitor de familiar.  
 Și atunci ei s-au ivit. Un convoi întunecat, mascat și înveșmântat în pelerine negre, largi se îndreptau 
solemn spre o poartă lăturalnică a clădirii. Alături de ei, o mamă cu o figură îmbătrânită și severă, în mod in-
explicabil frumoasă și tânără în lumina lunii, își ducea de mână fiul ascuns de niște straie modeste, ca de cârpă, 
în acel loc la prima vedere aproape amenințător, dar în esență atât de ispititor. Băiatul părea a fredona, sau mai 
bine spus, exersa o melodie arhicunoscută, năpădit de frică și de emoții, ascunzându-se când și când după 
rochia jerpelită a mamei. Câte persoane ce-mi păreau cunoscute din vedere treceau mândre spre acea poartă, 
contrastând cu o suită tristă de părinți și copii, în aparență disperați, doritori de o salvare, cei mai mulți având 
veșminte sărăcăcioase, sau câte un tutore excentric, precum perechea remarcată de mine inițial. 
 Stăteam în tunel, lesne observabil, în frigul acela atât de cald și de plăcut, privind neîncetat, fără nicio 
urmă de prevedere în acea direcție, până când ea mă văzu. O copilă ce-ți lua privirile, într-o rochie asemănătoare 
cu o tablă de șah, scurtă și decoltată, nepotrivită vârstei, pe care se odihnea un medalion imens ce înfățișa o 
bufniță, având de asemenea o coafură simplă, în două cozi și o pălărie nonconformistă în formă de colivie, 
ce îi acoperea un ochi, dar nu și privirea-i sașie, accentuată de un machiaj neadecvat, aplicat în exces. Ea m-a 
văzut stând acolo înlemnit ca un șoarece prins în cursă, m-a văzut în timp ce se juca nonșalant cu o pereche de 
foarfece, balansându-se ritmic pe niște tocuri mult prea înalte. Ultimul lucru pe care mi-l amintesc este modul 
vulgar în care m-a privit, făcându-i un semn bizar unei gărzi de corp masive și fioroase, arătând mai apoi cu un 
rânjet satisfăcut în direcția mea. Mi-a șoptit mai apoi că se numește Perdita, cum a fost rebotezată și m-a târât 
după ea, ca pe-un animal de companie.
 Astăzi, fragmente vagi de amintiri întortocheate mă chinuie. Sunt într-o încăpere claustrofobică, bine 
păzită, cu un singur obiect ce-ți acaparează de cum ai intra interesul, precum acea copilă, o foaie mare, caligra-
fiată într-un mod solemn și diplomatic pe mai bine de jumătate de filă, însă cu un loc liber în partea din colțul 
de jos. Înfricoșătoare, dar atât de fermecătoare, precum acel cuțit scurt de lângă ea. Nici nu am citit-o, ci am 
semnat-o rapid, așa cum își doreau ei. Dacă mă gândesc mai bine, am fost atât de amețit de mâncăruri, băuturi, 
dansuri și narcotice, încât le-am cântat. De atunci m-au vrut. De atunci au făcut ceva, au făcut ceva de simt că 
am uitat cine sunt, mi-am uitat tot trecutul, dar nici că-mi pasă. Vorbele lor îmi reverberează neîncetat în fie-
care cuget: vei fi un star,  vei vedea imediat ce rol important vei juca, nu te mai zbate, viitorul tău este asigurat, 
nu ai de ce să te temi, doar ascultă de noi, vei vedea...
 Mâine sunt deja aranjat, instruit și ascultător, având lumea și luxul la picioare, gata pentru prima mea 
reprezentație... trebuie doar să fac ce mi se spune, pare atât de simplu...  Dar cine eram înainte  de acea noapte?
Asta nu mai contează demult... e mult

Andreea Popescu, clasa a X-a E
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Seară.
 Cred că așa începe orice aventură nocturnă de neuitat din tinerețile stupide și notorii ale adolescenților 
care se cred interesanți. Ei bine, la mine, când spui seară, poți spune „o carte”. Sau o plimbareă solitară de-a 
lungul falezei sau orice altceva ce nu are legătură cu tinerețea. Și oricum tânără sunt. Cel puțin fizic. Așa-mi 
spun „prietenii mei” câteodată, însă nimeni nu-ți privește sufletul. Pentru că, deși am 17 ani, probabil că suflet-
ul meu are 75 și nu exagerez sau încerc să fiu la modă cu tristețea, pentru că în niciun caz nu o spun  cu tristețe, 
mie nu-mi place să fiu la modă și nici nu o să fiu vreodată, pentru că urâsc să-mi însușesc „efectul de turmă”.
 Nu sunt o tristă! Ba chiar mă simt bine în postura de „oldie soul”, pentru că am mai multă încredere 
în mine și în ceea ce fac, dar evident mai puțin în oameni. Și asta nu pentru că am trecut prin experiențe care 
m-au afectat ( deși au fost și din acestea destule), pentru că citesc și ascult. Da, ascult.  Ascult vântul, marea, 
ploaia. Nici nu știi ce povești poate să-ți murmure vântul, ba chiar să-ți urle câteodată dacă știi să-l asculți. 
Și în final, da. Mai ascult și oamenii, ascult oamenii tot timpul. Și e imposibil să nu îi asculți când ei își varsă 
gândurile ca apa cascadei Niagara. Și din ce ascult, mai și învăț pentru că prima dată, ok, înveți din prop-
riile greșeli, apoi urmează a doua parte când înveți din greșelile altora. Ei bine abia acolo se vede rezultatul.
 Pe de altă parte, să ai 75 de ani, nu înseamnă că ești bătrân. Îmi place să spun despre su-
fletul meu că este „oldie” dar mai bine zis, știe din toate câte ceva. Eu sau el. Sau amândoi. Oh.

Maria Rusu, clasa a XII-a G

Un suflet îmbătrânit

Privește.
Cu degetele jucându-se în iarbă, urmărindu-mă naiv cu un zâmbet discret, îmi făcea semn cu sprânceana 
dreaptă spre valea unde se afla satul.

-Copacii?

-Nu.

-Casele?

-….

Colțurile gurii i se ridică ușor.

În zorii unei duminici de vară, când puteam distinge intensitatea și strălucirea acelor ochi căprui simțeam că 
nu era nimic altceva de privit.

-Trebuie să răsară soarele?

-Da.

Clopotele au început să bată, oamenii se trezeau din somn, iar odată cu ei realizasem că noaptea noastră 
care…părea infinită, s-a terminat.

Cu ultima îmbrățișare știam ce trebuia să privesc.

Sfârșitul.

Privește

Camelia Dănilă, clasa a XII-a A
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 TRISTEȚE                                                                          
 
Visele am aruncat
Calc pe ele apăsat.
Numai unul am păstrat
Cel mai curat.
 
Zbor spre lumină,
Ea e bună.
Acolo e casa mea,
Inima mea.
 
Bat la ușă cu putere.
De ce nu e deschis?
Sufletul e trist.
De asta n-am deschis.
 
Nu vrea visări și musafiri,
Nici măcar prieteni,
Singurătatea îl doftoricește
Rănile îi oblojește.
 
Închisă e ușa
Bat cu putere
Tăcere.
Mi se cere
Așa să rămână.

Căci nu e gata să mă ptimească
Trebuie să facă o pregătire sufletească.

Iasmina Ursan, clasa a IX-a C

Brize
Oferă-mi un gând spre trenul vidului meu...
Înainte să mă îmbarc,lasă-mă,
Lasă-mă să mai gust briza.
Nu-mi lua singurul vis spre mântuire, 
Nu-mi răpi mirosul amar în palme,
Ci lasă-mă să mai simt briza. 
Nu mă despărți de singuru-mi prieten,
Nu mă arunca în uitare,
Ajută-mi briza să mă orbească,
Să-mi ducă vederea spre înalt,
Ca mai apoi să te mângâie pe tine cu ochii mei. 

Acum lasă-mă,lasă-mă să am briza.

   Hudiță Delia, clasa a IX-a A

Sunet frânt
Îngână cu mine un cântec vechi,
Vechi ca sufletul meu și-al tău,
Străin de lumea reală și de noi,
Incendiat de suflete și ploi.

Nu-ți opri patefonul lăuntric!
Curând vei cădea pradă sunetelor...
Înfruntă-le! Nu le lăsa să te răscolească,
Să-ți curgă prin mădulare.

Nu te sprijini de partitura șubredă
Căci vei zbura dincolo de tine,
Vei muri. 

                             Hudiță Delia, clasa a IX-a A86



Şi-a mia oară
Ştiai ca te iubesc,
Credeai că n-o să îndrăznesc
Sa ţi-o spun…
Şi totuşi nu e nimic nebunesc.

Atâtea lacrimi amărui,
Încât oceanul plânge.
Atâtea atingeri pe umărul lui,
Care se simt prin sânge.

Ştiai că m-aş întoarce
Şi-a mia oară…
Glasul tău din nou tace,
Pentru a mia oară.

Fiorul ăsta îl cunosc,
Si ochii verzi,
Si mâna caldă…
Pe toate le vreau,pentru a mia oară.

Atâtea promisiuni…
Ştiam că se transformă în minciuni.
Dar am vrut să le-aud,
Să I le spun sufletului cu glas mut.

Te voi păstra mereu,
Căci tu,devii eu,
Niciodată nu te voi lăsa,
Iar rămasul bun,nu-l vom uita…

Andrada- Ioana Hornung, clasa a IX-a C

Daca ai veni
Dacă ai veni 
Ar fi un vis
Oceanele ţi-au lua mirosul
Şi-ai fi lumina Lunii.
Soarele ar vrea sa-l incalzesti
Şi sufletu-mi să mi-l hrăneşti.
Mă văd în larg.
În  largul mării.
M-aş îneca în sute de oceane
Mii de mari
Şi zeci de lacrimi nesfârşite,
Doar ca să mai pot
Să mă înec
Doar o dată-n ochii tăi.
Acum pe nisip e linişte.
Scoicile îmi cântă gura ta,
Îmi cântă ochii tăi,
Îmi şoptesc mâinile tale.
Eu tot ce pot face e să-ţi pipai glasul.
Acum sunt singura.
Singura in larg.
Val dupa val
Marea ma dezbraca de sentimente.
Mi-e prea cald de atingerile tale
Si  mi-e frig de privirile tale.
Dar nu esti aici…
Tu esti departe..
Te-am văzut în mare,
Dar  nu mai are rost nicio căutare.
Te aştept pe nisip
Pentru că ştiu că-ţi place apă.

Andrada- Ioana Hornung, clasa a IX-a C86 87



Căutam un mod de
-a scrie
O poezie , două, trei, o mie.
Căutam o poezie.

Căutam o altă cale
De a căuta un drum.
Pe harta albă,mută
Versul e orb , e scrum.

Căutam un alt ”căutam”
Ca să îmi chem căutarea,
Dar iarăşi versul alb 
Mi-a sfâşiat chemarea.

Căutam un mod să scriu
Un vers sau trei sau două.
Căutam un ”am căutat”
Prin poezii , prin rouă.

Căutam un  ”am căutat”
După ce am căutat in buzunar 
Am scris nişte proză scurtă,
Lungă, vremea asta, multă
Ploaie cade din sertar. 

După ce-am dormit în ploaie 
M-am trezit afară, ninge! 
Frigul de mână mă prinde. 
Focul rece-ncet  se  stinge.

Am plecat cu frigu-n lume
Şi-un caiet cu poezii...
Şi l-am jefuit de nume.
L-am shimbat pe trei hârtii

Am furat frigul de nume

 Bianca Itu, clasa a XII-a H
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Un pătrat, două pătrate, trei pătrate
Numărate, se adună,
Dau un sfert de săptămână
Şi câteva zile-n plus.

Trei pătrate , opt pătrate, cinci pătrate
Numărate, se împart ,
Dau mai mult de-o săptămână 
Şi  un an neîncheiat.

Un pătrat , un cerc , o dreaptă
Numărate s-au scăzut
Şi au dat o veşnicie
Şi-un cuvânt,  dar s-a pierdut.

Numărate
Te-ai gândit la lumânare 
Când i-ai dat cu foc în cap?
Te-ai gândit că poate arde...?
Vina ta-i că s-a stricat.

Te-ai  gândit la becul ăla
Când i-ai dat lumină-n spate? 
Te-ai gândit că sticla crapă
Şi-ntunericul te bate?

Te-ai gândit aşa vreodată 
Că e bine să gândeşti?
Te-ai gândit că mintea pleacă?
Dac-o pierzi , n-o mai găseşti.

Frumos...

 Bianca Itu, clasa a XII-a H
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Întâmplări diverse... banale...    
Totu-i circularitate...
Același traiect 
E-aparent perfect!

 C-o intensitate variabilă
Rutina mă doare.
Și-am o poftă incontrolabilă
De viață, de schimbare...

Vreau... să se transceadă
De la fals la real!
Fără astă lume fadă
Mi-aș atinge mult râvnitul ideal!

Estomparea zâmbetelor machinale
Către neființă, dincolo de zare...
M-ar desfăta inimaginabil
Și m-ar împinge inevitabil
În voluptatea armoniei.

Omenirea este-mpovărată,
În genere, asfixiant
De-o societate denaturată 
Cu efect iradiant.

Să nu mai aud huruituri
Și nici claxoane unirepertoriale!
Trebuie făurite smurduri 
De dinamism și de ardoare.

Schimbând actualul tempo
S-ar desluși noi dimensiuni 
Existențiale. Și-aș dansa un tango
Etern, ce mă va purta-n niște lumi
Captivante, pornind motorul 
întregii ființi.
                                                                   

Ruxandra-Demetra Neculau 
clasa a XII-a  G

Iar și iar...
Izvorâtă din taina sufletului 
O lacrimă de cristal care curge pe 
obraz, încetişor 
Pentru zadarnica aşteptare a 
soarelui, 
Ce avea a străluci cu o lumină 
călăuză
Peste bulbul între-deschis a impre-
vizibilului meu viitor.

Orice aş face, nu răsare!
Iar în cugetul meu, noaptea, nu 
mai dispare.
Mă întristez pentru îndelunga 
aşteptare, parcă o vijelie ia amp-
loare
Şi distruge tot ce am obţinut cu 
muncă, prin răbdare.

Puţintel se mai domoleşte 
Însă cu greutate; transformân-
du-se într-un potop.
Şi dezlănţuindu-se pe al meu chip, 
care înfloreşte 
După fiecare ’fenomen natural’, 
privind în continuare
Spre viaţa ce-o voi explora, plină 
de mirare.

Încetişor, un fir de rază apare, 
minune!
Purificîndu-mi mintea tulburată
Însă tot nu-mi destăinuie, soarele, 
întreaga lumină adevărată
Care să-mi lumineze calea spre 
perfecţiune.

Andreea Blându
clasa a IX-a D

Lumina lacrimizată

Drumeţule, zadarnic încerci să re-
uneşti măruntaiele timpului.
Uneori, pentru a găsi luminiţa de la 
capătul tunelului
trebuie:
-să faci abstracţie de tot ce-i lumesc
-să-ţi înfingi colţii în cele mai adânci 
adevăruri
-să le goleşti de sânge
-să ţi-l însuşeşti
- să-l porţi tatuat pe membrana su-
fletului
şi să-l eliberezi când vei simţi că 
propria-i sălbăticie va scrie cu foc pe 
simţămintele tale
Totuşi,
cel oxigenat te va conduce spre 
dobândirea
care moare automat cu dorinţa.
cel sireap te va obliga să-ţi faci
un mănunchi de vene cave superioare 
şi inferioare
şi să-l legi cu terminaţiile nervoase ale 
unei flori albastre de câmp.
Va purta denumirea de caduceu.
-să creezi o distopie pesimistă
în care omul să fie dezumanizat în 
numele idealurilor umanităţii
-să se transforme în slujitori
-să fie produşi în fabrici,
numerotaţi după alfabetul grecesc
Alfa, Beta, Gama, Delta-
intelectuali, tehnicieni, proletariat.
Puştii să fie hipnopedici
bomboanele să fie înlocuite cu soma
-Fatală combinaţie, maestre!
cum poate fi definită această soci-
etate?
O stare normală, o entitate ciobită la 
colţuri ce poate fi confundată adesea-
cu luminiţa de la capătul tunelului.
Plec într-acolo.

Cătălina Sofron,
clasa a XI-a F

Post tenebras lux
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Aşa cum stropii de ploaie au drep-
tul de a divorţa litigios
aşa cum mănuşile de cauciuc au 
culoarea palidă a cadavrelor
Aşa cum emfaticul şi candidul 
păşesc pe linia de plutire a extrav-
aganţelor multiple
aşa cum marea e nevoită să poarte 
murdării bastarde pe goliciunea-i 
infinită
Aşa cum firescul se izbeşte de 
neprevizibil şi îi cere socoteală 
pentru injuriile contorsionate de 
timp într-o suită de excentricităţi 
aproapte umane
aşa am şi eu dreptul să găsesc un 
numitor comun şi să mă opun.
Viaţa e comună. Mă opun.
e un drept nedrept ce survine din 
ticăloşia vidului
aherontic.
Înghite tot ce miroase a naftalină 

Stenoză umană
şi
scuipă aur şi nestemate în faţa 
futuristului care
caută strălucirea stelelor prin ochii 
pierduţi
ai frumuseţii brute.
Elucubraţia umană e reuşită un-
eori
respiră, cugetă, cerşeşte 
lanţuri.
E îngrozitor să te abandonezi 
nimicului
devorat de viermii transformaţi în 
martori oculari
peste noapte
în contratimpul fragedului pervers 
din
privirea pierdută a amantelor de 
cămătari...

Cătălina Sofron,
clasa a XI-a F

Bufniță...
Iarna pe uliță...
Zbucium existențial,
Frig letal.

Iubirea-n cosmos zboară,
Te-a părăsit odinioară...
La focul cernelii te-ncălzești
Ca refugiu, când te mistuiești.

Lucifer te scrutează.
Îl remarci pe fereastră.
El s-a metamorfozat
Dintr-un înger preacurat.

Zbucium existențial
Oglinda faptelor săvârșite
Ambulantă-n forță revine
Ca să-ți scotocească remușcări,
Regrete și pendulări. 

Iar prin neaua deasă,
Vin cu o coasă
Virtutea și păcatul
Ca să sape freamătul
Proximei nevroze. 

Bufniță...
Iarna pe uliță...
Zăgazurile cerului se rup.
Te paște un abis necusut!
Zbucium intern,
Frig sempitern. 

Ruxandra-Demetra Neculau 
clasa a XII-a  G
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El, zvelt, cu părul ca pana corbu-
lui,
Avea ochi verzi și tăietura nasului 
elinică.
Iar ea, ingenuă, bălaie, fu trimisa 
văzduhului
Spre a-l iubi dintr-o clipă stihinică.

S-au atras ca doi magneți
Aceste frumuseți opuse, dar potri-
vite
Perfect, ca-ntr-un puzzle cu doi 
omuleți
Meniți să-și unească pe veci des-
tinele.

Însă dup-o vreme-ndelungată
Fiecare-a apucat un alt fir de drum
Și distanța iubirea lor adevărată
A convertit-o-n foc și scrum.

Atunci furtuna s-a dezlănțuit
Și buluc s-a pornit
Lacrimi de sânge-n fire groase
Care evocau suferințe amoroase.

Amor... amor... de ce ești crunt, 
Un asasin barbar ce faci spiritul 
ciunt?
Dar tu, distanță, de ce-ai nimicit
Două suflete pereche ce s-au iubit?

Dar vor înota iar,
Reîntruniți de-un invincibil alean,
Într-o beatitudine de netopit 
Dac-astfel le e sortit.

 Ruxandra-Demetra Neculau 
clasa a XII-a  G

Destinele
Cecitatea amorului e uneori an-
drogină şi izoterică
Amorul e un ifos artistic
cu două atribute măreţe
care transformă plăcerea într-un 
act oneros
sau într-o slugă anticalofilă.
Legea plăcerii o vreau şi eu
dar mă dezgustă dispreţul
injectat în carnea slabă de înger 
şi cusută cu iniţialele: preferinţă 
exclusivistă.
Cuterizarea oaselor zdrobite ale 
amorului a avut vreun rezultat?
sentimentele s-au transformat în 
agenţi paliativi
în fruntea lor se află egoismul
e flibustierul vieţii mele
Număr de la 1 la 10
şi aştept ca propriul deget scheletic
să urmărească paşii lui Goya
Destinul i-a rămas scris în ţărână,
Nimic.
Amorul e cian, malefic, meticulos
amorul mă face mofluz
e partenofibil când vrea
Şi transformă Androginul şi 
Izotericul
după bunul plac.
dar amorul are o frumusteţe apar-
te
Oglindită în măreţia florilor de 
putregai.

Cătălina Sofron,
clasa a XI-a F

Cecitatea
amorului

Simt o chemare profundă
Spre zarea albăstruie-tulburată
De-aş fi o pasăre liberă,
Spre ea m-aş îndrepta înviorată
Trecând deasupra ţărmurilor şi 
apelor 
Privind, melancolic, spre lumea 
întunecată.
Să zbor peste toată răutatea umană 
Printre norii plăpânzi
Şi să neg, mereu, că am fost o 
pământeană
Una care a întâlnit oamenii, de 
interese, flămânzi.

Dar pe pustinici, i-aş mai vizita
Să le duc fărmituri de-a mâncat-
ului
Şi să mă învrednicesc de a le vedea 
Lumina izvorâtă din sfinţenia 
sufletului.
Printre două ceruri aş colinda, 
Iar pe insule m-aş caza
Şi din zbor aş mirosi
Florile de pe câmpii 
Alunecând prin aer, cu bucurie 
Şi Celui care le-a creat, să-I cânt 
laude.

Dar, nu oare, eu am întâlnit
O pasăre care mi-a destăinuit
Viaţa ei de nobil patetic,
Şi care îşi ştie mai bine  ca un om, 
rostul ei, nociv de nautic?
Sau, poate, doar am vrut a inter-
preta
Un vis: de-a zbura
Printr-o lume diferită
De niciun viciu biruită. 

Andreea Blându, clasa a IX-a D

Pasărea în zbor
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Clepsidra se scurge imperturbabil,
Iar destinul universal se desfășoară 
inexorabil,
Își urmează cursul după ordinele 
căpitanului Timp, 
Care-i dornic ca dansul să conti-
nue pe ring. 

Își dorește căpitanul o învârtită pe 
axa vieții
Neîntreruptă, la care să fie și în-
drumător, și spectator...
E crâncen, putând adânci notabil 
senzația de dor
Și opune rezistență oricărei insu-
recții.

Cine și-a descuamat prezentul a 
urlat
Din toți rărunchii, regretând ama-
rnic trecutul,
Deoarece timpurile verbului le-a 
confundat
Îmbătându-se cu iluzii ce i-au 
suflat avutul.

Și timpul pedepsește crunt placid-
itatea
Față de clipele de smarald netrăite
La momentul oportun, când au 
fost dăruite,
Animând golurile spiritului cu 
ariditate.

-Aveai în mâini junețea, și ce-ai 
făcut?
Ai ciobit-o și acum sângerezi de 
dor

Niciodată
După ea, care te-a umplut de 
amor.
Și remarci că neglijența a durut.

În mlaștina dezmățului ai alune-
cat,
Când cu patima te-ai deprins,
Cu țigările, chefurile și bețiile de 
neuitat.
În abisurile-i focul mocnește 
aprins.

Cauți amorul pe care l-ai respins 
în trecut
Dar nici urmă de el, căci s-a de-
părtat
Către alte meleaguri cu un grad de 
atenție acut.
În van vrei să ai ceea ce ai pierdut!

Niciodată! Niciodată! Dar nicio-
dată,
Căpitanul nu va face pentru tine 
vreun compromis,
Nu va schimba vreo lege în univ-
ers
Pentru ca șansa retrăirii clipelor 
să-ți fie redată!

Ascultă doar cânturile matinale ale 
naturii! 
Fii pregătit pentru asmuțiri inedite 
destinate ție!
Dă un singur click pe mouse-ul 
pădurii
Futuriste. Asta-i cheia fericirii pe 
vecie. 
                  

Ruxandra-Demetra Neculau 
clasa a XII-a  G

Irecuzabila emoţie apare
Când tu te apropii elevat
Dintr-o obscură îndepărtare.
Şi, amândoi, în mijlocul câmpului 
fermecat
Aşteptăm norii încărcaţi  să ne 
acompanieze 
La un ultim dans predestinat.
Printre catifelatele picături ale 
ploii, 
Dansăm împreună cu graţie şi cu o 
ingenuitate mirică
Eu mă bucur inefabil de privirea-ţi 
cristalină 
Care mă trimite într-o necunoscu-
tă galaxie
Şi, timid, buzele ni le apropiem 
Ploaia încetează, pentru ca dulce 
să ne sărutăm.
Inopinat, soarele apare, strălucind 
cu splendoare,
Încălzindu-ne inimile nemuri-
toare.
Însă totul a fost spulberat,
Trezindu-mă din al meu vis 
minunat.
Dar acel tablou fascinant a fost 
unul predilect
Ce iremediabil îl păstrez în inimă 
perfect...!

Andreea Blându, clasa a IX-a D

Ultimul dans
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Cutremur... o noțiune geografică...
Pe mapamond se concretizează
Prin mișcarea-i necaligrafică
Ce mii de puncte negre dev-
astează.

Însă cutremuru-i doar geografie?
Nu putem numi cutremure 
freamătele,
Zbuciumurile, agoniile și mala-
diile?
Desigur că-l putem întâlni și-n 
filosofie! 

Oamenii sunt vătămați,
Iar casele lor se leagănă
Într-un neant de mucezeală
Ce i-a prins neînarmați
Pentru lupte împotriva curentului. 

Dar ei, copleșiți de lacrimi
Nu încearcă și un cutremur spiri-
tual?
Ba chiar cel din urmă-i mai de-
structiv
Și se poate extinde dincolo de 
infinit,
Făcând să debordeze de chin al 
inimii pocal!

Dar tu, când suferi, ce se-ntâmplă?
Nu tot un cutremur imaterial 
trăiești?
Atunci zguduiturile din adâncuri-
le-ți răsună
În fiecare moleculă, ajungând să te 
mistuiești.
Ești cuprinsă de marasm
Când orgoliu-ți e înjunghiat
De iubitul care te-a abrutizat

Cândva, luându-ți lumea de basm
Care era centrată pe el.

Este just să fie atât de tranșant
Cu tine, care l-ai iubit din tot 
cugetul? 
Să te fure ca un tsunami acaparant 
După care să-ți masacreze su-  
fletul?

Nu mai permite ca infrastructura 
să-ți fie nimicită
De orice vibrație a fieștecărui cu-
tremur vast!
Lupți, răzbești, și vei îndepărta 
orice nefast
Cataclism ce-ți va aprofunda sta-
rea de năpăstuită!

Fii optimistă! Există drame de 
mult mai mare anvergură
În Chile, Japonia sau Nepal, unde 
alarmele sună.
Și chiar acele ființe găsesc forța de 
a depăși
Traumele covârșitoare ce-i înde-
amnă la infernale trăiri. 

Cutremurul e-o noțiune a geogra-
fiei, 
Dar penetrează și pe plaiurile 
filosofiei.
Aceasta contribuie la formarea 
unui nou eu
Și la solidificarea comuniunii cu 
Dumnezeu!

Ruxandra Neculau
clasa a XII-a G

  Cutremur
Nu v-aţi plictisit de-atâta drama ?
V-aţi ascuns cu ochii într-o 
toamnă
Şi-aţi rămas în marea voastră 
teamă
Da mamă! Du-te mamă! Vino 
mamă!
Să-i vezi pe toţi scălzându-se în 
dramă.

Mă! Nu v-aţi săturat de-atâta 
dramă?
Voi chiar aveţi nevoie de o lamă.

Tot dramă
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Albastru
Dacă mi-aș putea metamorfoza 
sufletul într-o culoare, aș alege 
albastrul.
Albastru e întruchiparea mării ce 
râde din ochii lui
e cerul senin sub care trăim, 
visăm, iubim și ne plimbăm
Albastru e viață
e sete
e dragoste
Albastre-s petalele florilor
răsfirate de el 
în al meu par
albastră-i apa 
a cărei simfonie 
îți mângâie ființa
atunci când grăbit
te oprești
a-i admira
al său
traseu sinuos.
Albastră-i pelerina în care-i în-
fășurată viața
albastru-i sensul gândurilor în-
vălmășite
al cărui mister
rămâne mereu nedeslușit.
Albastru ești tu,
iar eu sunt tu,
albastru suntem noi..

albastru e viață.
 

Camelia Dănilă
clasa  a XII-a  A

O folosiţi, vă faceţi corpul cramă
Bă! Eu m-am săturat de-atâta 
dramă.

Ce Doamne aveţi cu-atâta dramă?
Ce Doamne vă legaţi de mamă !
Bă nu v-aţi plictisit de-atâta dramă
Dacă tot vreţi, hai luaţi-vă o lamă.

Mă, voi mă plictisiţi cu atâta 
dramă
Să râdeţi văd că vă e teamă
Trăiţi , muriţi , trăiţi în toamnă
Şi doar în mama voastră , mama
Voastră şi cu-a voastră dramă. 

Bianca Itu, clasa a XII-a H

Zile în şir mi-am căutat viitorul pe 
stradă.
După lungi căutări am realizat că 
e în tine.
Atunci mintea a început să înţe-
leagă:
Deci şi tu eşti o stradă ca mine.

Am început să mă plimb pe tine
Ţi-am cunoscut uşor, uşor tot 
corpul.
Nu pot să înţeleg de unde vine 
N-am înţeles de unde pleacă totul.

Iar neştiinţa mea era atât de deasă,
Căci încălţat, te-am iubit tra-
versându-te 
Desculţ, am înţeles că nu îmi pasă
Şi am ajuns să te iubesc mângâin-
du-te.

Bianca Itu, clasa a XII-a H

Atât
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Amorul e un ifos artistic
cu două atribute măreţe
care transformă plăcerea într-un act oneros
sau într-o slugă anticalofilă.
Legea plăcerii o vreau şi eu
dar mă dezgustă dispreţul
injectat în carnea slabă de înger şi cusută cu iniţialele: 
preferinţă exclusivistă.
Cuterizarea oaselor zdrobite ale amorului a avut 
vreun rezultat?
sentimentele s-au transformat în agenţi paliativi
în fruntea lor se află egoismul
e flibustierul vieţii mele
Număr de la 1 la 10
şi aştept ca propriul deget scheletic
să urmărească paşii lui Goya
Destinul i-a rămas scris în ţărână,
Nimic.
Amorul e cian, malefic, meticulos
amorul mă face mofluz

e partenofibil când vrea
Şi transformă Androginul şi Izotericul
după bunul plac.
dar amorul are o frumusteţe aparte
Oglindită în măreţia florilor de putregai.

Cătălina Sofron, clasa a XI-a F

Cecitatea amorului e uneori 
androgină şi izoterică

Ah, câtă nedreptate în această lume! Eu,
O simt, o plâng şi o trăiesc. 
De ce atâta zbucium pământesc?
Oare nu cu toţii suntem egali înaintea lui Dumnezeu?

Ochii mei întristaţi se oglindeau 
Pe lacul verde ca smaraldul 
Şi păreau că privesc cerul 
Reflectând fericirea pe care acolo o desluşeau...

Dar, peste o clipăm în ei citeam chinurile iadului...
Ce fel de lume e asta, a indiferenţei faţă de durerea 
aproapelui?! 

Andreea Blându, clasa a IX-a D

Ochii din lac

Sunt ca un sclav într-un vis perseverent
Eram într-un deşert fără sfârşit
Strigând, căutând o urmă de scăpare din orice orizont
Dar în jurul meu, un zid era prăbuşit
Mi-era groază să fiu singură,

Timpul să se scurgă prin clepsidră,
Să fiu izolată în temerile proprii
Şi să recunosc că şi eu por fi pradă morţii...

Înainte ca sufletul să mă doară,
Visul ca fumul a început să dispară...

Andreea Blându, clasa a IX-a D

Un vis
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Adevărul

Oricât aş alerga spre tine,
Tu eşti de negăsit 
Inima îmi e deschisă, iar tu eşti poftit!
Vreau să-mi dai nişte răspunsuri, sunt puţine.
Coboară-ţi aripile, te rog nu mai zbura
Şi vino de-mi explică:
De ce exist? Cu ce scop? Spune-mi nu îţi voi purta 
pică,
Căci pentru aceasta eşti menit 
Ca orice cuvânt ieşit din figura
Ta, să fie nemincinos, de aceea
Doresc să te cunosc, să te savurez
Şi la tine mult să meditez!
Încă ceva: nu-mi fura fericirea
Şi dacă va trebui să merg pe cărbune aprins
Te voi găsi, chiar dacă de bătrâneţe vei fi cuprins,
Astfel, de lângă mine prietenul tău, melancolic,
Va pierii, adevărule!

Andreea Blându, clasa a IX-a D

Te-am căutat în poezii,
în bubele şi negii lui Arghezi

Te-am căutat in poezii
Prin aforisme şi cunoaşteri.

Te-am gasit
Te-am ridicat din jocul greu
Secund mă simt, secund ca tine 
Secunde trec , secunde vin 
se-ascund secundele în mine.

 
 Bianca Itu, clasa a XII-a H

Căutat

Am ajuns sa ne privim 
aşa profund , aşa greoi.
Am ajuns să fim eroi.
Propri noştri mici eroi 

Caci noi eram eroi şi înainte
Roi de albine într-un stup
Eroi , roiesc oamenii surzi
Eroii,oamenii din noi.
 
Eram un roi de minti odată
E roi de rău şi cu eroi
Roiesc plângând eroii nostri, tată
Eroi , e roi de minţi, eroi.

  
Bianca Itu, clasa a XII-a H

Eroi
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Bună draga mea, îți e bine ? 
Vreau să-ți spun că aseară te-am visat 
Tu erai o frumoasă regină 
 Iar eu un simplu băiat
În visul meu te simt și-acum 
Ca o floare de primăvară 
Când îmi e dor la pieptul meu te-adun 
De parc-ar fi ultima oară
Da tu, floare de mai 
Da tu, te rog să mai stai 
În viața mea, în sufletul meu 
În mintea mea te rog sa mai stai 
Tu floare de mai 
Au fost furtuni aici, au fost si ploi 
A fost o iarnă lungă între noi 
Au fost si zile reci în care îmi doream s-apari 
Tu floare de mai

Paul Adrian Tihan, clasa a XI-a G

Floare de mai
Un şarpe gri
Se târăşte printre noi
E strada, lată şi mare
Ce colcăie de oameni care
Se duc inoace şi încolo
Sunt doar în trecere pe acolo.

Fiecare îşi poartă destinul
Sau soarta, sau norocul
Spre destinaţii dinainte stabilite
Sau merg doar spre locuri necunoscute.

Stradă nu se plânge
Suportă pe oricine o atinge
Şi bune şi rele
Şi persoanele rebele.

Iar când seară vine
Stradă nu are linişte.
Căci îndrăgostiţii ies la plimbare
Ţinându-se de mână îşi fură câte-o sărutare
Şi apoi la mijlocul nopţii
Liniştea se aşterne peste toţi
Şi pe strada doar câte un întârziat
Mai face zgomot.

O pisică neagră, că o umbră
Se prelinge pe lângă porţi
Şi după doamna lună
Mai luminează într-un colţ.

Iasmina Ursan, clasa: a IX-a C

Strada
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Am vrut să devin fluture,
Iar prin râvnă, dorință însetată și speranța în făptuirii
S-a petrecut ceea ce numeam, în termini simpli, 
himeră.
Căci fluture devine doar acela rânduit de demiurg,
Iar în contextul actual eu fac parte din a omului sferă.
N-am fost zămislită să zbor.
Și, din pură curiozitate,
Într-o secundă lungă am pășit în lumea lor
Îmbrăcată cu aripi diafane de fluture.
Și-atunci m-am așezat pe prima floare.
Mie mi-s dragi florile...
M-am înălțat neîncrezătoare și ușoară spresoare,
Hrănindu-mi trupul cu pulbere de nori.
Era atât de bine acolo sus, și atât de frumos se vedea 
Universul,
Încât m-aș fi așezat pe-un pribeag nor
Fără a încerca să cobor.
Dar cineva, nu întreba cine,
Am uitat, fiindcă aveam memorie de fluture
Mi-a spus că sunt blestemat.
În clipa aceea m-a cuprins un fior,
Iar aripile s-au răcorit,
Inima a început să bată cu putere la auzul acestui 
cuvânt,
Dar m-am pripit.
El spunea că trăiesc doar o zi
Și asta numea el blestem.
Dar l-am contrazis.
Iar la finalul aței de pe ghem,
La finalul jocului prăfuit al particulelor de soare,
Când amurgul a coborât a lene și s-a facut răcoare,
I-am explicat că sunt fericit.
Că n-am fost vrăjit,
Pentru că a trăi o zi e diferit.
M-a pus să îi explic,
Și cu candoare, însuflețire în suflet
I-am spus că am trăit iubind
Am trăit fericind
Am trăit în frumusețând o floare

Fluture
Și-am zburat din calea oamenilor,
Pentru că mi-a fost frica.
Pentru că ei n-au dreptul să îmi distrugă viața
Căci eu trăiesc un an
Iar ei trăiesc zeci.
Să știi, omule, că trăi ești mai frumos într-o singură 
zi,
Fiindcă e greu să fii pătimaș în douăzeci și patru de 
ore
Așa că înveți din prima să iubești cu trup ș suflet ceea 
ce te înconjoară
Realizezi ce este fericirea, o tratezi ca pe o comoară
Și zburzi din culori în culori
Din vieți de floare în petale de iarbă,
Din ceruri a tot cuprinzătoare
Înrăzoare.
Conștientizezi ce este simplitatea.
Și cum poți să respiri
Să zbori
Să iubești
Să privești
Să te înalți la cer
Să cobori pe pământ
Să fugi de păcătoși
Să aduci zâmbet pe un chip morocănos
Și să mori.
În aceeași zi.
O să mai fiu fluture.
O să mă metamorfozez de fiecare dată când voi simți 
că bucuria e inexistentă,
Și, prin transfigurare, 
Voi ști că e suficientă o zi să fii fluture
Și să faci lucrurile
Pe care unii oameni nu le fac î ntr-o viață.

Magda Oprişanu, clasa a IX-a A
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Eu știu că tu ai vrea 
Să mă poți găsi printre atâtea stele 
Mușcându-mi umerii bătrâni
Cum erai odată aș vrea 
Să te simt, să te găsesc urcat aici
Unde luna mea e și a ta 
Cu lacrimi din stele 
Drumul îți voi presăra 
Și atunci chiar și îngerii să-ti cânte 
Pavat adânc cu petale cărunte 
Să pășești ușor ..
Eu știu că ai palmele uscate 
Și-as vrea să ți le-nmoi în mare 
Dar tu nu știi că marea am făcut-o eu 
Stele au plâns în ea și odată cu ele 
Nemurirea mea ...

Paul Adrian Tihan, clasa a XI-a G

"Menuet printre stele"

Pe un vârf de munte
Printre stânci multe
Capra neagră auzul îşi ascute
Căci i se pare că duşmanul e aproape
Pândind-o printre şoapte.

Dar numai vântul se aude
Şi îi spune lucruri multe
Despre ale ei surate
Ce sunt toate plecate
Spre vârfurile înalte
În căutare de iarbă dulce
Şi ea s-ar duce 
 Dar nu poate
Căci iedul ei e mic
Şi nu poate face nimic
Aşa că aşteaptă 
Vremea să treacă
Iedul să crească
Pe ea s-o urmărească
Până sus pe creasta muntelui
În apropierea cerului, fratelui.

O mişcare, o strigare
Şi mama sare
Printre stânci şi pietre
Ştie că urma şi-o va pierde.
Cu iedul în urma ei
Se ascunde printre stei
Viaţa şi-o va da
Dacă se va apropia cineva 
De raza soarelui
Lumina ochilor
Iedul cel mititel
Sufletul ei.

Iasmina Ursan, clasa a IX-a C

Capra Neagră
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Respiri adânc...
Mii de bătăi pe minut,
Îţi turbură gândirea,
Mii de zile într-o viaţă,
Ca să te stingi într-una.

Esti rănit...
Îţi simt rănile în glas,
În atingeri,
 Şi mai ales în aerul pe care-l respiri.
Cândva...respirăm acelaşi aer.
Cândva...

Respiri brutal,
Sec şi nesătul.
Ştii dragule, de dragoste esti sătul!
Cunosc aceste răni.
Răni de dor, dragul  meu...
Răni ce nu provin din petale de flori
Sau scrisori,
Răni ce provin din noi.

Nu încerca să plângi,
Oceanele ţi-au furat lacrimile,
Iar astăzi sigur nu va ploua...
Esti vinovat.
A secat tot.
Tu ai secat tot.
Oceane, mări,
Chiar şi ploile de vară pe care noi le iubeam
Ai secat izvoarele nesfârşite
Şi lacrimi de copile îndrăgostite.
Dar cel mai trist, iubite dragă,
Ai secat dragostea noastră.
Chiar credeam în dragostea noastră...

Te-ai aliat cu fulgerele,
Crezând că vei aprinde focul iubirii.
Ai distrus ploile,
Şi le-ai scăldat în petalele trandafirului meu roşu.

Era trandafirul meu...
Roşu. Aprins. Ca ura ta.
Apa era locul nostru.
Ne proteja de nisipile fierbinte,
Şi de setea uscatului.
Valurile ne purtau,
Uşor,
Prin amintirile oceanului.
N-ai rezistat,
Şi ai cedat.
Şi-a fost frică de înesc...
Îmi spuneai neîncetat,
Că lupta e prea grea,
Şi fără vreun rezultat.
Mă rugai să-nţeleg...
Şi-am înţeles.
M-am supărat,
Şi categorie, ai spus că e firesc.
Dar ai înţeles tu oare, iubite dragă,
Că-n ocean, nu poţi respira,
Decât dacă te-neci lâng-o persoană dragă?

Acum... respiri adânc.
Dar păcat că-n ocean,
N-ai ştiut deloc cum...

Andrada Hornung, clasa a IX-a C

Respiri adânc...



„ Un blog în general necesită atenţie desăvărşită, pasi-
une şi muncă de dimensiuni inimaginabile. Este greu să 
mulţumeşti toţi cititorii, mai ales că fiecare are prefer-
inţele sale şi viziuni proprii. Mulţumitor însă şi cu sigu-
ranţă şi surprinzător este numărul în creştere al vizual-
izărilor şi al cititorilor. În plus eu personal, am ales să 
discut şi despre anumite probleme de actualitate ce 
reuşesc să ne afecteze pe noi, tineretul. Păstrez ideea 
pe care am subliniat-o şi anul trecut : deşi în epoca vi-
tezei e ca şi cum ne-am război cu morile de vânt, încă 
sperăm să salvăm generaţia noastră tehnologizată.”

Maria Rusu
Clasa a XI-a G

inițiatoarea 
proiectului
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