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EDITORIAL

„Nu poți vedea
zâne dacă nu ești
zănatic”
Nichita

Stănescu

Roxana Robescu-Cercel
clasa a X-a E

G

hidați de himere căutam un sens dincolo de orizonturi.
Cine suntem? Cine
vom fi? Sunt întrebări care ne sperie,
dar în același timp ne incită curiozitatea. Suntem tineri și nu ne pasă
dacă timpul ne ia sau ne dă. Colindăm prin propriul univers sperând să
găsim răspunsuri. Le vom găsi cândva printre amintiri răsfirate în colțurile memoriei și ne vom construi
eternitatea din fărâme de vise.
untem poezii în mișcare,
alcătuiți din metafore inexplicabile. Regi ai propriei noastre lumi, avem
totul și nimic. Greșim
uneori, poate mai mult
decât este permis, dar tinerețea ne
este barcă de salvare. Privim neîncetat spre stele, căci nu se percepe taxă
pentru visători. Viața noastră nu ține
cont de formule și încă mai putem
trăi cu iluzia nemuririi. Inimile ne
bat pe note muzicale, iar literatura
ne este aer. Suntem monumente din
zâmbete, învăluite în exuberanța tinereții ori martori pasivi ai trecerii
timpului. Suntem la fel sau diferiți,
depinde cât de atent vrei să privești
sau cât de multe îți mai amintești
despre adolescență.
untem ceea ce iubim, puțin din fiecare pasiune. Ne
jucăm de-a artiștii, unii pe
scenă, alții printre foi de
hârtie, ca niște copii rătăcitori ai lui Apollo. Uneori
lucrurile mici ne par mari, iar lucru-
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rile mari ne par mici, poate pentru
că trăim viața cu altă intensitate, sub
semnul indeciziei. Nu știm destinația drumului pe care am pornit, dar
nu putem să nu ne bucurăm de călătorie. Cândva, undeva vom prinde
rădăcini și vom rodi. Acum însă suntem liberi. Ca niște păsări călătoare
sfidăm granițele și ne bucurăm că
putem oscila între copilărie și maturitate cu pașaportul adolescenței.
u ne dezgolim sufletele în totalitate,
dar ne poți descifra în manifestările sensului nostru
pentru creativitate. Într-o lume plină de culoare, dintr-o răzvrătire adolescentină vom
adăuga și negrul în curcubeul nostru.
Vom colora în afara liniilor și ne vom
inventa propriile licențe poetice în
grupul de prieteni. Viața este un tablou abstract, iar noi liberi pentru a o
interpreta cum vrem.
xistă fotografii pe care
nu le-am făcut, cântece
pe care nu le-am ascultat, experiențe pe care
nu le-am trăit și oameni pe care nu i-am
întâlnit, dar clepsidra este încă plină.
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Arta de a fi poet. Arta de a vorbi prin
poezie

N

oi, simpli oameni,
avem câteodată nevoia
de poezie. Mai exact,
sufletul nostru are nevoie de ea. Poezia este
sentiment,
dorință,
sinceritate, eliberare și artă. Așadar,
eliberare prin artă este catharsis-ul
sufletului nostru. Unii oameni fac
poezie, dar cei mai norocoși sunt cei
ce o ascultă. O ascultă, o trăiesc și în
cele din urmă o transmit mai departe
prin priviri, îmbrățișări, zâmbete și
șoapte.
Pe data de 22 septembrie 2017, începând cu ora 18:00, Colegiul Național ,,Nicu Gane” Fălticeni a găzduit
în amfiteatrul liceului a 49-a ediție a
Festivalului Național De Poezie ,,Nicolae Labiș”. Ca în fiecare an, fețe zâmbitoare și senine au încântat publicul,
acompaniate de gingașele versuri ce
răsunau parcă în sufletul fiecăruia.
Primul care a recitat cele două poeme a fost Andrei Fediuc de la Colegiul „Petru Rareș” Suceava, debutând
cu poezia ,,Autobiografie”, urmat de
Viorica Petrovici, ce a recitat poemele de dragoste ,,Tot mai frig” și ,,De o
viață”. În continuare, am fost încântați de Constantin Boboc ce a recitat

poemele ,,Când va veni momentul”
și ,,Timpuri grele”, de Alexa Pașcu, de
inițiatorul festivalului Marcel Mureșanu ce ne-a delectat cu poezia ,,Extaz”, de Bogdan Petcu și după cum
ne-a obișnuit, micuța Adela, elevă în
clasa a III-a a recitat așa cum numai
ea știe poezia ,,Fior” de Nicolae Labiș
și ,,Într-o poveste” de Marin Sorescu.
Au recitat apoi Dumitru Blănaru,
Liviu Popescu, Paul Corban (redactor-șef al revistei ,,Zona literară” din
Iași) care a ales pentru festivalul de
anul acesta poemele ,,Tot pământul e
pe Facebook” și ,,Cea mai alunecoasă
țigancă” și Adrian Țion ne-a încântat
cu o poezie de a lui Ion Minulescu
(,,Romanță negativă”).
ineînțeles, acest festival
nu ar fi fost același fără
prezența Margaretei Labiș, ce ne-a mângâiat sufletul cu poemul fratelui
sau, Nicolae Labiș: ,,Blestem”, poezie ce face trimitere la bunicul lor decedat în al II-lea Război
Mondial și despre tatăl lor grav rănit.
Poemul a fost inspirat din motivul
blestemului al lui Tudor Arghezi și
,,Noi nu” de Anda Călugăreanu. Sfârșitul festivalului a fost dat de speech-
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ul filozofului și scriitorului Vianu
Mureșan, în care ne- a explicat de ce
el nu a putut deveni poet niciodată,
urmat de interpretarea unui cântec,
al căror versuri era autor Nichita Stănescu, în acorduri de chitară. La final au fost oferite cadou două cărți
publicului, în urma unor concursuri.
șa a luat sfârșit și a
49-a ediție a Festivalului Național De Poezie ,,Nicolae Labiș”,
pentru care trebuie să
mulțumim inițiatorului Marcel Mureșan, tuturor participanților, profesorilor îndrumători,
publicului și doamnei director Nechifor Cristina, cât și domnului Laurențiu Tomescu. Mulțumim oamenilor care încă fac poezie, care trăiesc
prin ea, transmit prin ea și vorbesc
prin ea. Să nu vă opriți niciodată!
Avem nevoie de voi!

A

Hornung Andrada-Ioana
clasa a XI-a E

CNNG

„Act for
change”

„Act for change” este o activitate de follow-up școlii
de vară „Camp Kennedy”, un proiect organizat de „American
Councils for Education-Romania” și sponsorizat de Ambasada
Americii în România. Evenimentul a avut loc pe 30 octombrie
2017 la Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni. În desfășurarea
activității s-au implicat 120 de elevi, dintre care 15 voluntari.
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copul activității „Act for change” este de a încuraja generația tânără să se implice în dezvoltare societății,
astfel au fost invitați reprezentanți a unor instituții importante din județ spre a informa elevii participanți.
Pentru a atinge obiectivul propus, persoanele delegate să reprezinte instituțiie respective au luat cuvântul
într-o conferință de tipul „World Cafe”.
Au participat organizațiile non-guvernamentale: „Europe Direct” Bucovina (ai cărei delegați ne-au
explicat totul despre parcursul Uniunii Europene, importanța acesteia pentru comunitatea din care venim
și oportunitățile pe care fondurile europene le aduc oamenilor cu inițiativă); „Salvați Copiii” Suceava (reprezentantul
organizației, a prezentat elevilor riscurile abuzului de substanțe, i-a informat cu privire la drepturile copiiilor și a
discutat cu aceștia despre obiectivele organizației); „Creativities” Suceava (invitata Cristina Sabajuc le-a vorbit participanților despre implicare civică și oportunitățile pe care ni le oferă voluntariatul)
Reprezentant al Tribunalului Suceava, domnul avocat Caba Marin, actual pensionar, ne-a informat în legătură cu rolul instituțiilor statului și ne-a antrenat într-o dezbatere despre calitățile pe care trebuie să le avem pentru a
exercita o profesie din domeniul juridic și avantajele și dezavantajele unei astfel de meserii.
Inspectoratul Județean de Poliție Suceava, reprezentat prin domnul inspector Ionuț Epureanu și-a prezentat
participanților misiunea poliției, atribuțiile privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale personei, a
proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice în condițiile legii. Interesați de subiectele abordate, elevii au intervenit cu întrebări privind constrângerile pe care le implică
meseria de polițist.
La finalul atelierelor, elevii au întocmit o listă cu schimbările pe care le-ar face în comunitate din care provin
pentru a ameliora atât condițiile de viață personale, cât și ale celor din jur (colocatari).
Consider că activitatea „Act for change” a fost atractivă pentru elevii participanți. Majoritatea și-a expus părerea printr-o recenzie a evenimentului pe un site de socializare și pot afirma cu bucurie că multe dintre acestea au
fost pozitive și au emanat entuziasm. Evenimentul a fost primit cu interes și de profesorii Colegiului Național „Nicu
Gane”, astfel beneficiind de suportul acestora. Interesul participanților pentru „Act for change” promite succesul activității și atingerea obiectivului de a promova implicare civică prin fapte desfățurate împreună în interesul de a atinge
armonia în societate.
Otilia Apostol, clasa a X-a E
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SPORT

Prima echipă de
handbal a Colegiului
Naţional „Nicu Gane”

Fălticeni este locul unde sportul îşi pune accentul,
practicându-se volei, canotaj, fotbal și acum handbal.
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olegiul Naţional “Nicu Gane” deţine prima echipă de handbal din oraş care s-a ales încă de la începuturi cu rezultate. Profesoara Dănilă Irina Gabriela a reuşit să îndrume pe elevii săi pe calea
performanței, constituind prima echipa de handbal a colegiului. Ea împreună cu elevii: Mitrofan
Costantin, Cristea Ciprian, Norocel Andrei, Creangă Cozmin, Guţă Daniel, Macovei Denis, Rotaru
Dragoş, Emanuel Butnariu, Ştirbu Sorin Andrei, Flavian Mîndrilă, Pavăl Vasile Ionuţ, Baciu Cătălin
Ionuţ, Cigolea Sebastian şi Alexandru Mihai Irimia au început să se pregătească pe data de 10.10.2017
pentru campionatul de handbal dintre liceele din judeţul Suceava. Timp de o lună s-au pregătit pentru meciul cu
Dolhasca. Antrenamentele zilnice și obositoare au avut realizări mari. S-au impus echipei din Dolhasca cu un scor de
18-12, care putem zice că a deschis frumos “istoria” Colegiului Naţional “Nicu Gane”, la capitolul handbal. Căpitanul
Mitrofan Costantin împreună cu echipa sa a putut aduce liceului său premiul I şi calificarea la faza pe judeţ.
După calificarea la faza pe judeţ a echipei Colegiului Naţional “Nicu Gane”, doi coiechiperi au ieşit din echipă
si au rămas doisprezece jucători care au continuat să poarte pe umerii lor această mândrie de a fi primii jucători de
handbal din Fălticeni. Această calificare a însemnat muncă mai multă şi seriozitate mai multă din partea echipei. Antrenamentele au început să fie din ce în ce mai dificile pentru membrii echipei dar nimeni nu a refuzat această muncă,
deoarece după cum se deprinde și din proverb: “După faptă şi răsplată”.
Meciul cel mare se apropia, iar coiechiperii erau din ce în ce mai stresaţi dar cu încurajările antrenoarei au putut trece
peste aceste emoţii. Ajutaţi de către doamna director, s-au putut deplasa în Suceava la sala Liceului cu Program Spotiv
Suceava unde împreună cu alte 5 echipe erau pregătiţi pentru ce va urma. Meciurile s-au tras la sorţ şi s-au stabilit
grupele. Prima grupă era formată din echipele: Colegiul Naţional „Nicu Gane”, „Ştefan cel Mare” Cajvana şi Liceul cu
Program Sportiv Suceava. A doua grupă era formată din: Colegiul Naţional „Petru Rareş”, Liceul Militar
„Ştefan cel Mare” şi echipa Rădăuţiului.
Primele meciuri s-au dat între echipele din prima grupă, iar următoarele meciuri din a doua grupă, iar echipa care
avea cele mai multe puncte se califica în finala dintre cele două grupe. Meciul final a fost dat între liceul cu Program
Sportiv Suceava şi liceul Militar „Ştefan cel Mare”. Echipa Colegiului Naţional „Nicu Gane” chiar dacă nu a fost învingătoare şi de data aceasta, s-a ales cu locul 3 în grupe, locul 6 pe judeţ si nu în cele din urmă au prin ambiţie şi
experienţă şi a promis că în anul care va urma va fi campioana judeţului.
Costel Mitrofan, clasa a IX-a C
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C U LT U R A L

Povestea
costumului

meu

Portul popular reprezintă una dintre cele mai importante forme de cultură ale unui popor.
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um suntem la început de drum în această ,,sferă al celor patru ani de liceu,,, am hotărât ca noi, elevii
clasei a IX-a C, să organizăm o activitate în cadrul școlii cu numele ,,Povestea costumului meu,,.
Îndrumați de doamna profesor Dominte Doina, am încercat să realizăm această activitate sub
forma unui concurs de costume populare, la care au putut participa doar elevii școlii. Concursul a
constat în prezentarea costumului (provenit din orice parte a țării), prezentarea istoriei acestuia dar
și formularea unor idei ce au stârnit amuzamentul celor din juriu și din sală.
Între prezentări am reușit să invităm ansambluri, care au făcut spectacol pe scenă și i-au impresionat pe cei
prezenți deoarece tinerii încă păstrează tradiția românească. Cele mai impresionante, au fost costumele care aveau o
veche poveste scoasă din lada cu zestre a bunicii, încât elevii care le-au purtat au fost premiați. Pot spune că adolescenții care s-au implicat au dovedit că le pasă de tradiție și port popular.
Chiar dacă la început am crezut că ideea noastră nu va fi apreciată, deoarece în ziua de astăzi nu toți ne amintim de trecutul nostru, în final totul a fost un succes; mulțumită eforturilor noastre, dar și a celor care au participat.
Pentru noi a fost importantă această activitate și sperăm sa mai creionam asemenea amintiri în acești ani din
viața noastră.
Amalia Maftei, clasa a IX-a C
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TRAVELING

Excursie

în
Țările de Jos

Fascinația mea pentru Olanda...
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ascinația mea pentru Olanda a început când aveam în jur de opt ani, după vizionarea unui documentar
despre Țările de Jos. Amintirea faptului că pot exista atâtea biciclete la un loc m-a urmărit ceva timp.
Adeseori îmi imaginam cum m-aș plimba pe bicicletă prin aglomeratul Amsterdam… și acest vis chiar
mi s-a îndeplinit. Ocazia s-a ivit dintr-o invitație specială a profesorului meu de istorie și restul a venit
de la sine.
Din fața școlii am pornit pe lungul drum cu autocarul preț de o noapte întreagă, dar timpul s-a consumat repede fiindcă organizatorii au creat prin cântece, bancuri și proiecții de filme o atmosferă grozav de plăcută.
Dimineața am traversat și am văzut fugitiv Țara Ungurească, apoi am străbătut Austria și spre seară am ajuns
în Nurnberg, primul oraș vizitat în Germania. Panorama orașului oferită de Castelul din Nurnberg cuprindea stilul
gotic al catedralelor Sfinților Sabald și Laurențiu, Domul Maicii Domnului, aleile pietruite din alte secole și casele
hanseatice și multe altele. Aici am avut și prima noapte de cazare iar dimineața, unul dintre ghizi, profesorul Bența
Codrin a amintit întregului grup că este 1 aprilie, făcând felurite farse cu amenzi pentru parcări ilegale la șoferi și inundații provocate la bucătărie de dușul din camera profesorului C. Bulboacă. A urmat apoi drumul spre Amsterdam
și pe traseu două ore am făcut o pauză, timp în care am vizitat impunătoarea catedrală și ne-am umplut buzunarele
cu magneți din magazinele de suveniruri.
Astfel am traversat Germania și am ajuns în orășelul olandez Amersfoort, unul foarte frumos și liniștit, unde am
avut cazare de 4 stele și, cum era perioada Paștelui Catolic, în camere am găsit ouă de ciocolată. Dimineața zilei următoare am ajuns în orașul meu preferat - Amsterdam.
M-am îndrăgostit de acest oraș încă de la prima vedere, deși era ploaie și vânt. Gara orașului arată extraordinar,
la fel ca toată arhitectura orașului. Nu lipseau nici clădirile futuriste, care sunt cu adevărat revoluționare. Aici, după
un mic dejun la restaurantul chinezesc am avut parte de o plimbare cu feribotul pe toate canalele orașului-metaforă.
Mi-au plăcut: piața cu flori, opera care arată ca o sinagogă, parcurile, muzeele, hexagonul lui Rembrandt, totul.
Cu dorința de a mă reîntoarce în acest loc minunat, am plecat spre Rotterdam. În acest oraș am avut plăcerea de
a vizita Muzeul Marinei, de a mânca sushi și de a observa cum sunt educați copiii de peste hotare. Am vizitat apoi
capitala Belgiei, cu piața veche, palatul regal și clădirea Parlamentului european. Luxemburgul a urmat să ne releve
un exemplu de organizare urbană rară, cu un centru pietonal de excepție, cu catedrale și palate gotice de basm.
Ultimul oraș vizitat a fost Munchen. Am avut ocazia de a intra în Frauen Kirche, cea mai înaltă clădire a orașului,
cu turlele de 99 m. Apoi am văzut cel mai interesant muzeu din viața mea, anume muzeul de istorie locală, cu un etaj
dedicat teatrului de păpuși, pe care nu cred că îl voi uita vreodată.
În fine, în vinerea Paștelui ne-am luat rămas bun de la prietenii câmpulungeni și odată ajunși în Fălticeni ne-am
chinuit ceva timp să încercăm ”să ieșim din mintea călătorului”.
Această excursie a fost o experiență uimitoare, deoarece am avut ocazia de a mă convinge că olandezii sunt un
exemplu de libertate și seriozitate pentru europeni, că mâncarea asiatică este bună, că nu poți călători doar cu știința
limbii materne și a englezei, că ciocolata belgiană își merită toate laudele, iar punctualitatea pentru noi trebuie musai
să fie un ”must”.
Amalia Maftei, clasa a IX-a C
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Toți avem pasiuni, unora le place să facă sport, altora le place matematica sau desenul. Într-o clasă cu 29 de elevi, există diferite pasiuni. Una
dintre colegele noastre, Roxana Robescu, are o pasiune pentru istorie. Ea și-a
fructificat această pasiune reușind să ajungă în clasa a IX-a la etapa naționala
a olimpiadei de istorie.

INTERVIU

Colindând
prin

Cum ți s-a părut experiența olimpiadei de istorie?

istorie

Aș descrie această experiența ca fiind izvorul celor mai frumoase
amintiri pe care le-am strâns și probabil le voi strânge în liceu. Olimpiada
mi-a oferit șansa de a-mi transforma pasiunea în rezultate și de a lega noi
prietenii.

Cât de greu a fost să te pregătești pentru aceasta?

A fost cumva între „Agonie și extaz”, citând titlul unei cărți celebre.
Pe de o parte iubeam ceea ce făceam, dar pregătirea pentru orice olimpiadă
necesită multă muncă. A fost o perioadă când pentru mine nu prea mai exista
altceva în afară de istorie. Adormeam în minte cu niște evenimente istorice și
mă trezeam repetând, pentru a mă asigura că toate informațiile acelea se vor
fixa în mintea mea.
Pe de altă parte, sunt gata să reiau aceasta rutină și în anii care vin,
pentru că am avut șansa să aprofundez materia care mi-a plăcut mereu și
să cunosc oameni minunați în atmosfera primitoare a cabinetului de istorie.
Atunci când reușeam să rețin pagini întregi deveneam mai încrezătoare în
capacitățile mele, la care se adaugă și bucuria rezultatelor.
Roxana Robescu

De unde a început pasiunea pentru istorie?

Privind în trecut aș putea spune astăzi că pasiunea mea a început din
copilărie. Atunci descopeream printre paginile colorate ale enciclopediilor
pentru copii lumea Antichității. O vreme mi-am dorit chiar să devin arheolog. Eram fermecată de monumentalitatea piramidelor și de frumusețea construcțiilor grecești și romane. Prima carte pe care am citit-o cu desăvârșire
singură a fost „Legendele Olimpului” și simțeam o atracție naturală să răsfoiesc toate cărțile de istorie pe care le aveam prin casă.

Ai anumite tactici de învățare?

Am avut o vreme iluzia că pot învăța doar citind. Dacă tactica de a
citi lecția de câteva ori mergea în gimnaziu, în liceu, când istoria a devenit
mai mult decât un hobby și trebuia să memorez zeci de ani care se asemănau
între ei, am înțeles că probabil cea mai bună tactică este aceea de a-mi nota
evenimentele cheie pe o foaie. Partea la care mulți elevi se împotmolesc este
cea a memorării.
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Eu obișnuiesc să realizez corelații cu datele pe care le știu deja. După ce am studiat istoria din Antichitate
până în Epoca Modernă și Contemporană mintea mea arată ca un fel de axă cronologică. Îmi este destul de ușor să
asociez un eveniment cu altul. De exemplu, dacă Ecaterina a II-a a domnit din 1762 până în 1796, înseamnă că și-a
început domnia cu un an înainte de încheierea Războiului de 7 ani și a sfârșit-o cu 10 după domnia lui Frederic al IIlea. Uneori este imposibil să asociezi unele date cu alți ani din istorie, dar poți face asta cu informațiile pe care le știi
deja din viața cotidiană. Poate suna pueril, dar pentru a învăța, să spunem, anul Războiului Civil din Anglia (1642),
te poți gândi că ai aproape 16 ani și că un unchi are 42.
Interviu realizat de Andreea Nechifor, clasa a X-a E
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TRAVELING

EUROSCOLA

Europarlamentari
pentru o zi, amintiri pentru o viață
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L

iceul este un fel de templu al adolescenței noastre, patru ani în care punem primele cărămizi pentru construirea viitorului nostru, pas cu pas, vis cu vis. Entuziasmați sau ușor sceptici, ne-am înscris la cea de-a X-a
ediție a concursului „Euroscola”, iar echipa noastră a avut șansa să fie printre cele 14 echipaje care au plecat
spre Parlamentul European din Strasbourg.
Un concurs, o idee, 24 de elevi, multă muncă și doi profesori dedicați, cam așa sună rețeta pentru
ca niște adolescenți să ajungă „europarlamentari” pentru o zi. Intrarea în procesul de selecție s-a făcut pe
baza realizării unui proiect de promovare a unui obiect al patrimoniului cultural. Considerentul alegerii acestei teme
a fost proclamarea de către reprezentanții Parlamentul European și ai Consiliului Uniunii Europene a anului 2018
drept „Anul european al patrimoniului cultural”. Din primele întruniri în cabinetul de istorie, sub atenta îndrumare
a profesorilor coordonatori, domnul Bența Codrin și doamna Bența Viorica am decis să ne construim proiectul în
jurul Muzeului de artă „Ion Irimescu”. Printr-un efort colectiv, ideile noastre au prins viață, în timp ce noi prietenii
începeau să se formeze. Am descoperit ori redescoperit tainele operelor de artă și în detaliu povestea artistului. Principalul mijloc de promovare a fost crearea unui nou site cu o galerie și o secțiune informativă actualizată.
Într-un timp relativ scurt, proiectul nostru intitulat sugestiv „Muzeul de Artă “Ion Irimescu” (Fălticeni) – un
veritabil obiect al patrimoniului european” a fost gata, iar rezultatul ne-a bucurat nespus. În ciuda efortului depus am
fost uimiți să aflăm că am fost selectați printre cele 14 echipe care aveau șansa de a petrece o zi în Parlamentul European din Strasbourg. Au urmat săptămâni de întruniri periodice, în care am organizat dezbateri pe temele ce aveau
să fie discutate în ziua cea mare. Ideea că vom pleca cu adevărat se prefigura doar în revelații sporadice, fără a prinde
contururi clare decât în momentul în care am urcat în autocar, în seara zilei de 18 februarie.
Drumul către Strasbourg a fost o experiență în sine, acesta oferindu-ne prilejul de a vizita mari orașe europene. Neam plimbat pe malul Dunării în Budapesta, am admirat statuile impozante a celor mai mari regi ai Ungariei și am
privit pulsul orașului din vârful catedralei Sf. Ștefan. După o noapte în Budapesta am luat-o la pas prin Viena, iar
clădirile în stil baroc ne-au transportat în altă lume, grandoarea lor făcându-ne să ne simțim ca niște burghezi printre
aristocrați. Am văzut în trecere și Münchenul, apoi ne-am continuat lungul drum până în Strasbourg. Perla Alsaciei,
al cărui punct de reper îl constituie grandioasa catedrală „Notre Dame de Strasbourg” este genul de oraș în care ai
vrea să te pierzi. La tot pasul întâlnești amabilitatea francezilor și buticurile lor cochete.
În dimineața zilei de 22 februarie, am plecat plini de emoții și purtând tricolorul României în piept, spre
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sediul Parlamentului European. Clădirea circulară îmi aducea aminte de Turnul din Babel, iar când am pătruns în
interiorul său senzația a fost amplificată de faptul că vedeam și auzeam în jurul meu sute de elevi ce vorbeau în tot
felul de limbi. Atunci am înțeles motto-ul Uniunii Europene: „Uniți în diversitate”. Eram sute de elevi, a căror limbă și
cultură nu păreau să aibă nimic în comun, dar totuși ne aflam sub același acoperiș, în calitate de cetățenii ai Uniunii,
ai căror drepturi și opinii sunt egale. Împreună făceam parte din ceva grandios.
La intrare am fost împărțiți aleatoriu în șase grupe ce urmau să dezbată problemele actuale pe care Uniunea Europeană trebuie să le înfrunte, precum: mediul natural şi energiile regenerabile, securitatea şi drepturile omului, viitorul
Europei, migrația şi integrarea, locurile de muncă pentru tineri ori anul european al patrimoniului cultural.
Înainte de a ne întruni în sălile pentru dezbatere am fost invitați în sala de ședințe Louis Wiess, unde am ocupat locurile europarlamentarilor. Ședința s-a deschis cu prezentarea școlilor, activitate în care reprezentanții echipei
noastre au ieșit în evidență prin umor și faptul că aveau alături niște „statui vii” îmbrăcate în costum popular. Am
avut apoi șansa să le adresăm adevăraților reprezentanți ai parlamentului întrebări despre cum funcționează Uniunea
Europeană și care sunt opiniile lor în legătură cu problemele actuale ale țărilor membre.
În pauza de masă a avut loc și jocul „Eurogame”. Pe mese se aflau pliante, pe care existau mai multe întrebări
de cultură generală (fiecare în altă limbă). Ideea jocului era să formăm echipe multilingve pentru a traduce și răspunde la întrebări. A fost genul acela de experiență care dacă ești timid te face să ieși din zona ta de confort și nu cred că
ai avea de ce să regreți. A fost și prilejul de a lega prietenii cu tineri din alte țări.
După sfârșitul jocului, ne-am întrunit în sălile pentru dezbateri, fiecare în funcție de echipa în care a fost repartizat. Am avut șansa să ne exprimăm liber ideile și să le discutăm în acel mediu multicultural, pentru ca mai apoi
să ne alegem doi reprezentanți care să le expună în sala principală de ședințe. Cred că atunci când am votat lucrurile
dezbătute de fiecare comisie, aflându-ne pe locurile oficialilor, ne-am simțit cel mai tare europarlamentari, dar și mai
important am simțit că părerea noastră contează, că noi suntem viitorul, „uniți în diversitate”.
La terminarea procesului de propunere și votare a ideilor, am stat cu emoție să aflăm finaliștii jocului „Eurogame”. Am fost toți mândri, când am aflat că o colega de-a noastră, Sebastiana Pavel, se afla printre membrii unei
echipe victorioase. Cele patru grupuri care dăduseră cele mai bune răspunsuri în prima rundă a jocului au fost supuși
unui ultim set de întrebări pentru a afla câștigătorii. Restul elevilor puteau să-i ajute cu un punct, dacă răspundeau
corect la o întrebare muzicală. Echipa colegei noastre s-a clasat pe locul al II-lea, la mică diferență de primul.
Ziua s-a încheiat pe notele imnului Europei și cu o mică paradă a steagurilor țărilor membre. Ne-am luat rămas bun
de la noii prieteni, am făcut poze și promisiuni că vom păstra legătura. Neliniștea care ne împovărase la începutul
zilei, se transformase acum într-o fericire aproape epifanică. Deși poate părea monoton în minte ne răsuna ca un ecou
doar gândul „cât de frumos a fost!”, dar amintirile pe care le-am dobândit nu sunt deloc clișeice, având pentru fiecare
o rezonanță unică.
Drumul de întoarcere, ne-a purtat încă o dată prin Munchen, cu un mic popas la grandioasa catedrală din
Ulm, în al cărei interior sacralitatea și măreția te fac să te simți mărunt. Apoi ne-am mai putut bucura, de câteva ore
de plimbare prin muzeele Budapestei. Deși poate n-am avut timp să ne gândim la acest aspect, am realizat la trecerea
vămii cât de mult dor ne-a fost de țara noastră și ne-am simțit din nou acasă.
Acum când stau să rememorez aceste experiențe este firesc să mă întreb ce a însemnat „Euroscola” pentru
mine. Primele cuvinte care-mi vin în minte sunt prietenie, lucru în echipă, lărgire a orizontului și multe amintiri gata
să înfrângă uitarea.
Roxana Robescu-Cercel, clasa a X-a E

REVISTA NOASTRĂ

18

REVISTA NOASTRĂ

19

REVISTA NOASTRĂ

20

Absolut tot

				

Nicola YOON

Nicola Yoon - „Absolut tot” sau Parfum de fericire
„Mi te-ai lipit de suflet, ca marca de scrisoare”, începea refrenul unei melodii la modă prin anii ’40 şi
exact acelaşi lucru îl simt eu atunci când mă gândesc la romanul „Absolut tot”, semnat de Nicola Yoon. L-am
sorbit, aş putea spune, pentru că din momentul în care mi l-a adus mama, chiar nu l-am mai lăsat din mână
până nu l-am terminat.
„Absolut tot” are absolut tot. Este un roman care pare superficial, dar este profund, pare siropos, dar
este doar încărcat de romantism, pare o lectură uşor de „digerat”, dar are răbufniri de inteligenţă care sunt imposibil de trecut cu vederea.
Despre copii bolnavi, despre tratamente miraculoase, despre un băiat care iubea o fată s-a tot scris de-a
lungul vremii, dar nu aşa cum o face autoarea al cărui nume e un mix americano-asiatic. Cartea sa e un mix
de suferinţă, atingere a iubirii, pasiune, bucurie, dezamăgire şi speranţă, toate învăluite, la final, în parfum de
fericire. Protagonista cărţii, Maddy, suferă de alergie la lume, o boală misterioasă care o ţintuieşte în casă de
peste şaptesprezece ani. Lumea ei e formată doar din două persoane: mama şi asistenta care o îngrijeşte. Dar
apoi apare EL. Olly este BĂIATUL, apoi PRIETENUL, apoi BĂRBATUL, apoi SALVATORUL lui Maddy.
Cum reuşeşte Olly să fie toate acestea, rămâne să descoperiţi voi. Lectură plăcută!

Daria Ghenghea, clasa a XII-a E
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Jurnalul unui adolescent timid
				
Stephen Chbosky
Sunt conștientă că acolo undeva este un sfârșit pentru fiecare, lucru inevitabil
de altfel. Până la urmă nimic nu e pentru totdeauna, nu? Dar câți dintre noi, realizând
acest fapt încercăm să nu irosim timpul și să îl folosim în mod constructiv în favoarea
noastră? Profităm noi de fiecare zi, astfel încât să reușim să dăm sens vieții și să lăsăm
în urma noastră ceva de care să fim mândri atunci când vom fi nevoiți să înfruntăm
acest sfârșit?
Sunt doar câteva dintre întrebările care m-au frământat ceva vreme în urma
lecturării romanului “Cu ultima suflare” de Paul Kalanithi, care, pot spune, a ajuns
în mâinile mele în mod întâmplător, dar a avut efecte semnificative asupra modului meu de percepe viața și totodată
noțiunea de timp. Deși titlul cărții poartă sugestia ideii de moarte, mesajul transmis în filele acesteia este unul pozitiv.
Romanul lui Kalanithi, de tip jurnal, prezintă drumul acestuia de la mic copil pasionat de tot ceea ce inseamnă cărți și
filosofie la medic rezident neurochirurg ce se îmbolnăvește grav, fiind nevoit astfel să se confrunte cu tot felul de stări,
oscilând între credință și tăgadă.
În prima parte a romanului, Paul este un tânăr care iși dorește să se realizeze, având idealuri mari. După ce renunță la domeniul filologic, decide să aleagă un drum mai dificil în cariera sa și anume medicina, drum care va necesita
numeroase sacrificii: multe nopți nedormite dedicate studiului, lipsa timpului liber, dar și distanțarea de soția sa, Lucy.
Cu toate acestea, el resimte în final satisfacția de a-i vindeca pe ceilalți și totodată bucuria de a ajuta suflete lipsite uneori
de speranța că vor mai trăi, Paul punând accent pe relația sa cu pacienții.
În mod paradoxal, la 36 de ani, se îmbolnăvește grav, în urma multor analize fiind nevoit să constate că suferă de
cancer pulmonar, rezultat care îi destramă toate planurile de viitor. Deși încearcă diferite tratamente pentru a se vindeca,
boala sa ajunge într-un stadiu avansat, moment în care nu se mai poate face nimic iar sfârșitul e inevitabil. Din momentul
în care devine el însuși pacient este urmărită atent la nivelul romanului complexitatea psihologiei lui Paul. În ciuda faptului că încearcă de multe ori să se conformeze situației și să accepte realitatea, are și momente de deznădejde, de rătăcire
și de abandonare a credinței. Este surprinsă nesiguranța de care este cuprins Paul în ceea ce privește soarta sa, timpul
devenind pentru dânsul o adevărată problemă. În aceste momente, el constată cât de importantă este viața și decide să
profite de fiecare clipă rămasă pentru a fi aproape de familie, lăsând suferința sa deoparte:”Nu pot continua. Așa că voi
continua”. Momentul în care își ține pentru prima oara fiica în brațe, pe Cady, ilustrează intensitatea sentimentului de
durere resimțit de Paul, fiind conștient că în scurt timp va fi nevoit să o părăsească. Sunt reliefate forța și totodată ambiția
lui Paul, acesta rămânând până în ultima clipă o persoană lucidă care pune mereu în prim plan fericirea celor din jur, iar
în plan secund sentimentele sale.
Din nefericire, Paul Kalanithi nu reușește să termine această carte, pe care o încheie însă soția sa relatând ultimile
clipe ale unui medic extraordinar și ale unui om capabil de a înfrunta o boală despre care a studiat din greu, dar pe care
nu o poate învinge. Aceste memorii consemnate ne invită pe toți la meditație și ne dovedesc însemnătatea celei mai de
preț valori existente: Viața.
Din punctul meu de vedere, “Cu ultima suflare” de Paul Kalanithi prezintă o poveste de viață a unui om dornic
de a excela în profesia sa, dar care este pus față în față cu sfârșitul tragic. E o experiență ce dorește a fi un exemplu pentru
toți cititorii, îndemnându-i pe aceștia să profite de fiecare moment pentru a se împlini atât pe plan profesional, cât și pe
cel personal, întrucât viața poate fi imprevizibilă, iar Timpul ne poate deveni foarte ușor dușman.
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Nedelcu Andreea, clasa a XII-a D

Ultima vrăjitoare din Transilvania
				 Cristina Nemerovschi
„Cât de trist, m-am gândit, cum ucid oamenii lucruri frumoase doar
pentru că îi înspăimântă. Doar pentru că nu le pot înțelege. În curând, cum
spuneam mereu, oamenii vor rămâne înconjurați numai de chestii mediocre,
pentru că pe
acestea le pot înțelege.”

Când spui ‘’Transilvania’’, se înțelege un mediu cuprins de mister, vampiri, vârcolaci, ființe cu puteri
supranaturale și altele asemenea. Când spui ‘’zilele noastre’’ se înțelege un mediu dominat de Facebook, muzică
rock și petreceri în fiecare weekend.
,,Contesa Aneke’’, primul volum al seriei ,,Ultima vrăjitoare din Transilvania’’ ilustrează povestea Alexandrei care este trimisă de mama ei într-un sat uitat de lume din Transilvania, și anume, satul V. Locuitorii
satului sunt tulburați de o legendă care spune că frumoasa Contesă Aneke, a fost considerată vrăjitoare, iar
‘’târgoveții’’ (locuitorii de pe vremea ei) au ucis-o pentru că a fost acuzată de incest și vrăjitorie și pentru că le
era teribil de frică de ea. Se spune că Aneke încă bântuie printre ruinele castelului unde a fost crescută. Acum, la
un veac de la întâmplările petrecute acolo, oamenii încă sunt terifiați de contesă. Teama lor se intensifică atunci
când în satul lor apare Alexandra.
Alexandra este o adolescentă de 17 ani, pasionată de cărți și filme cu vampiri. Ideea de a merge în V.
pentru o vară întreagă îi displace total, dar odată ce ajunge acolo, începe să se simtă tot mai atrasă de povestea
contesei dispărute. Când ajunge în V., ea este nerăbdătoare sa exploreze împrejurimile, mai ales castelul care
poartă urmele flăcărilor provocate de localnici. Pe parcursul celor 3 luni de vară, Alexandra ia parte la cele mai
stranii întâmplări din viața ei.
‘’Ideea e că, pentru a trăi ceva diferit, nebunesc și dezaprobat de oricine, ceva așa cum aveam noi, îți trebuia
un foarte mult curaj. Nu doar curajul ăla de care ai nevoie pentru a face un gest îndrăzneț. Îți trebuia acel curaj
de care ai nevoie pentru a face zi de zi gestul îndrăzneț, îți trebuia curajul repetării, al trăirii intense care nu
apărea o singură dată, ci constant.”
Consider că această carte, alături de celelalte două volume ale seriei, ar trebui inclusă în lista de lecturi
obligatorii din perioada liceului pentru ca elevii sa nu mai fugă de cărți și să vadă că cititul este captivant, sub
o formă sau alta.
		
							
Andreea Dubalari, clasa a IX-a C
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Pierdut în întuneric
Oare cât de nebun i-a părut Matei bătrânelului, când în miezul nopții și-a pus paltonul pe el și o tăiase buimac
afară. Proprietarul blocului i-a aruncat, ca de obicei, acea privire aspră care nu spunea nimic altceva decât fraza “E
începutul lunii. Când îți plătești chiria? Doar nu crezi că stai aici pe gratis!”. În schimb, căpcăunul de moș, cum îi era
obiceiul, a înghițit în sec și l-a sfătuit pe tânăr ca vulpea pe urs.
- Trebuia să te îmbraci mai gros. E frig afară, băiete!
- Vă primiți banii până pe șase, stați liniștit!
Expresia proprietarului i s-a acrit și ofticat fiind, s-a întors pe călcâie, înjurând în barbă cum de a putut primi
în chirie o astfel de “lepădătură”.
Matei a evadat din scara blocului precum un fluture zboară dintr-un spațiu închis. Pereții micului apartament
îi dădeau impresia că îl strângeau cu fiecare noapte pe care și-o mai petrecea acolo.
Frigul nopții aproape îi paralizase simțurile, dar nici că avea de gând să se întoarcă. Prefera să îndure obrajii
biciuiți de ger, decât să se sufoce între patru pereți.
Înainta leneș pe trotuar, când și când mai arunca ochii în stânga sau în dreapta. Stelele îi păreau mai mari și
mai strălucitoare, dar tot atât de reci precum le știa. Oceanul negru nu mai dădea nici el semne că ar fi vrut să-l înghită. Involuntar începuse să rememoreze nopțile când se temea de întuneric și de străbătutul străzilor întunecate în
singurătate. Zâmbise amar. Apăsarea din piept îl măcinase atât de grozav, încât avea zile în care se vedea pe sine ca pe
o umbră. Trecea pe lângă oameni ca și cum era inexistent, se așeza la o masă și parcă devenea umbra celui de lângă
el, mergea la o librărie și se făcea pierdut printre rafturi. Citise mult o vreme, atât de mult încât începuse să intuiască
destinul personajelor și acțiunea.
Era în clasa a opta când fusese nevoit să realizeze un eseu cu tema “cine sunt eu?”. Sumedenii de idei îi năpustiseră mintea și trei zile numai gândul la compoziția eseului i-a fost. Entuziasmul îl cuprinsese și mai mult când
aflase că efortul lui a fost apreciat și luat în considerare. Aceea fusese cea mai bună zi a lui. O desemnase ca fiind ziua
în care își demonstrase că era bun la ceva. Îi prezentase lucrarea chiar și mamei sale, însă femeia doar îl felicitase
scurt și își văzuse de treabă. Matei încercase să nu se lase demoralizat de acest fapt, cu toate că situația se repetase și
în continuare. Fiecare reușită se spulbera în vânt când mama lui îi spunea “Bun. Bravo!”. Atitudinea distantă a femeii
îl determina pe băiat să creadă că fie nu era de ajuns de bun, fie nu o interesa. Adeseori îi venea să plângă atunci când
Natalia, căci așa o chema pe mama lui, se comporta cu el rece.
Dimineața se trezea singur, își servea micul-dejun lăsat pe masă, apoi pleca la școală, pretinzând că avusese
parte de o dimineață frumoasă. La amiază, o găsea pe mama lui gătind grăbită două feluri de mâncare, apoi se făcea
dispărută prin casă ori prin vecini și revena seara, posomorâtă și cu o figură obosită. De câte ori Matei o întreba dacă
se simțea bine, ea îl asigura vehement că nu se întâmplase nimic și că el trebuia să își pună atenția asupra școlii. Când
auzea aceste cuvinte, băiatul se retrăgea timid în camera sa, aruncând câte un ochi în spate să vadă dacă nu cumva i-ar
fi scăpat vreun detaliu. Faptul că îl trezea ușa camerei ei sau a băii trântite în plină noapte devenise un obicei. Într-o
noapte își făcuse curaj să vadă ce se întâmpla, însă Natalia fusese vigilentă și se întoarse imediat în dormitor.
Locuiau doar ei doi în acea casă micuță și rareori mai venea sora Nataliei pe la ei. Matei, în ciuda tuturor motivelor care voiau să îl tragă în jos, se străduise să nu își dezamăgească mama și reușise cu mult efort să termine școala
gimnazială așa cum se cuvine. Venise în acea zi acasă mai fericit ca niciodată, anunțându-și mama că terminase cu
media zece anul școlar. De asemenea, o informase că festivitatea avea loc peste două zile și voia să vină și ea.
- Bravo! Am să vin, i-a răspuns, străduindu-se să schițeze un zâmbet.
Totuși, Natalia nu își făcuse apariția la festivitate. Matei o căutase disperat cu privirea în întreaga mulțimea,
dar nicio față nu aparținea mamei lui. Nici diploma și nici coronița nu îl mai bucurau. Își abținuse lacrimile în fața
publicului de începuse să-i ardă și sufletul. Ba mai mult, vedea negru în fața ochilor și doar el știe cum a putut să
coboare scările de la scenă fără să se împiedice. Toți colegii lui erau îmbrățișați de rude, pe când el își înghițea deREVISTA NOASTRĂ
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zamăgirea. Înțepături în zona inimii începuseră să-l furnice și astfel se strecurase ca să iasă cât mai repede de acolo.
Cu toată puterea izbutise să nu acorde atenție unui grup de obrăznicături care își bătea joc de toată lumea.
Razele călduroase ale lui iunie îi înghețau sângele în vene și cu atât mai mult îi înnegreau privirea. Dezamăgirea îl învăluia aprig în mrejele furiei, închizându-i astfel rațiunea. Voia să țipe, să-și rupă cămașa de pe el, să calce
în picioare coronița și să dea foc diplomei. Scrâșnea din dinți și realizase că plângea abia atunci când ochii începuseră
să-l ardă.
A ajuns în fața casei lui mai mult posedat de furie, decât de rațiune. Nu-și putea ridica umerii, la fel cum nici
ochii nu îndrăzneau să se mute din pământ. A intrat în casă, năpustindu-se, și primul lucru pe care l-a văzut l-a
aruncat de perete.
- De ce?! urlase în fața dormitorului mamei lui și câteva secunde mai târziu, Natalia scoase capul printre ușă
năucă.
Expresia ei pierdută îi crea mâncărimi în palme băiatului. Se schimonosea dramatic să nu plângă, însă cum
judecata clară îi era astupată de furia cutremurătoare, începuse să distrugă tot ce vedea în cale, de la vaze cu flori,
până la perdele și nu numai.
- De ce?! țipase din nou, apucând fața de masă. Chiar nu îți pasă de mine? Atât de indiferent îți sunt încât
nici nu vrei să vii să mă vezi?!
- ...
- Toată lumea râdea și se bucura, dar eu? Eu te căutam și nimic. M-ai lăsat ca pe un câine și ai preferat să stai
ascunsă între patru pereți, cum faci mereu!
Matei începuse să plângă și în ciuda rugăminților Nataliei să se potolească, el continuase să lovească tot ce
apuca. Monturile degetelor începuseră să-i sângereze, dar durerea era estompată de furie. Femeia încercase să îl
prindă, însă Matei, într-o clipă ghinionistă, se desprinse și plecase biciuit de durerea din suflet.
Două zile a umblat ca un sălbatic dintr-un colț în altul, găsindu-și alinare în podul unei vechi clădiri părăsite.
Două zile căutase să se liniștească, să își revină din starea morbidă ce îl acoperise. În acele ore de agonie a văzut cum
prin fața ochilor i-au trecut cele mai urâte gânduri, de la sinucidere, până la torturarea mamei lui. Cele mai întunecate
idei de durere îi înnegriseră mintea și multe promisiuni își mai făcuse el atunci. Începuse să mormăie că va pleca departe și că nu se va mai întoarce, că va dispărea de pe fața pământului și că nu vrea să mai dea ochii cu Natalia. După
ce se calmase, după ce rațiunea a dat să iasă la iveală, Matei s-a sculat din mizeria în care zăcea, a încercat să scuture
praful ce se lipise prea bine de el și amorțit în tot corpul, s-a îndreptat spre casa pe care o distruse. Nu se aștepta la
nimic, însă ideea că poate Natalia plânsese după el îi surâdea.
Dezastrul pe care îl crease rămăsese de neatins. Fiecare ciob, bucată de material ruptă, totul era exact așa cum
îl lăsase. Îl strângea în piept acel decor și era din nou neputincios în fața durerii. Simțise venirea cuiva din spatele său
și când s-a întors, a dat cu ochii de sora Nataliei. Nu se poate spune că era bucuroasă că îl vedea. Pe lângă faptul că se
comportase ca un sălbatic, în acel moment arăta ca unul. Cămașa nu mai era albă, ci murdară și boțită, iar pantalonii
erau rupți în genunchi și pe unde se mai putea. Matei nu înțelesese care era vizita mătușii lui, însă câteva momente
mai târziu, aflase că mama lui a fost internată la urgențe și că nu se știe dacă mai are multe zile, având în vedere că era
bolnavă de multă vreme.
Acela fusese momentul în care cerul îi căzuse în cap, iar pământul îi crăpase sub picioare. Sora Nataliei îi deschisese
ochii lui Matei, făcându-l să înțeleagă de ce femeia se trezea în plină noapte și fugea în baie. De asemenea, mătușa lui
îl informase în cele din urmă că Natalia lucra în două locuri. De la șase dimineața la două după-amiaza era plecată la
o fabrică de țesături, iar restul zilei până la înserat muncea pe unde apuca.
- De ce? De ce mi-a ascuns toate astea? a șoptit Matei cu vocea spartă.
- A vrut ca tu să fii concentrat asupra școlii. S-a străduit să îți ofere tot ce a putut pentru a te descurca la școală.
- ...
- Iar tu, în loc să îi mulțumești și să o înțelegi, ai distrus-o. Trebuia să deschizi ochii și să vezi de ce nu a putut
ajunge la festivitate.
Matei a simțit cum i se sfâșia sufletul pe moment ce totul căpăta o explicație. Se ura. Îi era greață de persoana
sa și ar fi vrut în orice moment să intre în pământ.
Vestea morții mamei sale a venit după câteva zile, timp în care Matei s-a zbătut ca peștele pe uscat, rugându-se
de medici să-i salveze viața Nataliei, cu toate că nu prea mai avea șansă. O condusese pe ultimul drum, urându-se pe
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sine cu toată ființa. A privit sicriul, dorindu-și să fie el în locul mamei sale. Nu mai avea temeri despre ce urma să se
întâmple cu el, ci doar voia să dispară. Odată cu moartea Nataliei, simțise că a murit și el și că zilele sau anii pe care
îi mai avea pe pământ erau ca o pedeapsă pentru ce făcut. Nu mai voia nimic, nimic altceva în afară să-și poată cere
iertare de la mama sa. Nu apucase să îi mulțumească pentru tot ce a făcut pentru el și cu atât mai puțin să îi spună cât
de mult îi va lipsi.
Se trezise singur pe lume. Știa că nu avea să se ierte vreodată pentru ce a făcut, fapt ce era adevărat. Chiar și
după șapte ani de la acel episod, Matei încă nu găsise o cale de a se ierta. În felul acesta, ajunsese să se plimbe noaptea
pe stradă. Erau zile în care nu putea să iasă din apartament și zile în care nu voia să se întoarcă acolo.
În această noapte avea ca destinație acoperișul acelei vechi clădiri. A avut parte de o mică surprindere când
acolo mai era cineva.
- Ăsta e mormântul meu. Caută-ți altul, se adresase Matei nonșalant fetei care suspina cu o poză în mână.
Musafira și-a mijit ochii la el perplexă, neînțelegând de unde a apărut. Își trase nasul și se comportase ca și
cum nu îl auzise, ba chiar continuase să arunce priviri în jos, peste marginea acoperișului.
- Nu te mai strădui să te gândești dacă vei avea dureri sau dacă vei supraviețui, continuase el pe același ton.
- Tu ești viu sau fantomă? se rățoise fata, deranjată că nu putea să se sinucidă în liniște.
Matei strâmbase din buze și clătinase capul în vag .
- Viu, însă aici e locul în care sufletul meu a murit. Acoperișul acesta e locul unde am vrut să fac aceeași prostie ca tine.
- Pleacă! Nu vreau martori, comentase ea, întorcându-se înapoi la ceea ce avea se gând.
- Știi ce m-a făcut să mă răzgândesc?
- Ce?
- Cât timp sunt în viață, în ciuda tuturor motivelor care cred că mă împing să sar, am posibilitatea să mă iert...
Nici Matei nu credea ce spunea, însă îi părea rău de viața pe care și-o irosea fata aceea, de fapt copila. Mai
mult de șaptesprezece ani nu avea. Ba mai mult, fata aceasta nu părea să aibă vreun motiv întemeiat pentru care să își
curme viața.
- Și cum ai să te ierți? pufnise ea.
Matei se prefăcuse că se gândea.
- Nu știu. Credeam că mă ajuți tu cu asta, replicase el, apropiindu-se mai bine.
- Nu ești un erou prea bun!
- Nu, dar tocmai am salvat două minute din viața ta, timp în care sunt sigur că te-ai gândit încă o dată dacă
ești sigură de ceea ce vrei.
Fata și-a dat ochii peste cap și într-o secundă s-a lăsat peste margine, însă Matei a fost pe fază și a prins-o
înainte să cadă cu totul. O simțea cum tremura și cum privea înfricoșată trotuarul de care era să se izbească.
- Ești sigură că asta vrei cu adevărat? Chiar atât de egoistă vrei să fii încât să îi lași pe ai tăi în durere?
- Nu mă cunoști
- Nici tu, dar asta nu înseamnă că rezolvi ceva dacă recurgi la astfel de prostii. Gândește-te la ce lași în urmă
și la consecințele care vor urma! Nu fi proastă!
Matei o trase cu totul de pe margine și o scuturase de umeri să fie sigur că a auzit-o. Copila se uita la el speriată, rațiunea venindu-i în fire, probabil.
- Mama mea și-a ascuns boala de mine și a murit în final din cauza egoismului meu prostesc. Așa că nici tu
nu îți condamna părinții la suferință și pierzanie din cauză că ești o lașă. Ai toată viața înainte să ți-o îndrepți, nu să
ți-o pierzi pe astfel de nimicuri.
Matei își terminase discursul motivant cu lacrimi în ochi, amintindu-și momentul în care era și el pe punctul
de a face aceeași tâmpenie ca și ea. Știa că nu avea să fie ușor să își îndrepte păcatul și viața chiar, însă asta nu însemna
că trebuia să renunțe așa de ușor. Spera că prin vorbele lui putuse să o convingă pe acea străină să renunțe la gândurile
urâte și să își trăiască viața și mai ales, să apuce să le mulțumească părinților pentru efortul lor de a o crește până la
acea vârstă. Nu era o pierdere dacă murea?
Ana Scutar, clasa a XII-a D
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Dezbaterile,
			 schimbarea pe care toți o așteaptă
Mereu ni se spune că timpul ne aparține și că doar a noastră este responsabilitatea de a-l gestiona, de a-l folosi
spre cele mai înalte scopuri ale noastre. Mereu am avut o problema în a-mi folosi timpul „așa cum trebuie”, ba mă
uităm la prea multe seriale sau filme și nu îmi făceam suficient timp să citesc acea carte pe care am început-o recent,
menționând că înainte de ea mai începusem vreo două, ba citeam toată ziua din aceeași carte pe care nu o mai puteam lasă din mâini și nu învățăm cât trebuie pentru școală, aceleași povești repetitive, aceeași pierdere de timp. Nu
pot spune că este tocmai pierdere de timp, dar cu siguranță în acele momente nu scriam vreun eseu la engleză sau
rezolvăm vreo ecuație la mate (glumesc, nu știu mate). Viața merge mereu înainte, nu prea îi pasă cât de pregătit eșți
tu pentru viitor, asta e treaba ta. Totuși viitorul se aproprie (folosesc cuvântul viitor pentru că încă îmi este frică să
folosesc expresia „viață de adult”), dar deocamdată am ajuns în clasa a XII-a, trag linie și mă uit în spate, mă uit spre
tot ceea ce am reușit să fac, spre tot ceea ce am reușit să învăț. Totuși nu stau rău deloc, pot spune că sunt destul de
mulțumit cu rezultatele mele. Am făcut voluntariat, m-am implicat într-o sumedenie de proiecte și activități, dar cel
mai important, am făcut dezbateri, probabil cel mai relevant lucru ce a participat la dezvoltarea mea.
Ca orice poveste interesantă, totul a început într-un moment oarecare, când dorința mea de a vorbi cu folos
era destul de puternică (da, vorbeam mult și înainte), așa că am zis să mă înscriu în clubul de dezbateri. La început
totul era destul de abstract. Mi se explicase ce este un caz structurat, cu ce fel de moțiuni ne putem întâlni la o competiție, cum să „umplem” opt minute de discurs, dar tot nu prea înțelegeam în ce constă cu adevărat o dezbatere. Lucrurile s-au schimbat repede când am participat la prima mea competiție regională. Din perspectiva mea de debater
de anul întâi cele trei zile de competiție au reprezentat o nebuloasă în care m-am aruncat cu capul înainte alături de
coechipierii mei cu același nivel de experiență. Lupte acerbe de câte aproximativ o oră cu echipe de la care nu am
știut vreodată la ce să ne așteptăm, 4 runde în prima zi, cu ceva noroc și experiență aveai șansă și la rundele eliminatorii din ultima zi, numite în mod generic „break”, verificatul frenetic al paginii evenimentului pentru pairing-uri
și moțiunile impromptu, alergat din clădire în clădire, salutat oameni cu care mă cunoșteam de mult sau oameni
cu care de abia mă cunoșteam. Cazuri de recitit, recorectat, reformulat, revizuit, re...aranjat. Respectare de minute
protejate, cumpărat de evidențiatoare şi post-it-uri în exces, pierdut de pixuri, aşteptat decizii, luat feedback. Tropăit
pe scări, se aude „Voluntar!”, mergi înainte, eşți întrebat un „Ce aţi făcut?” spui „Am pierdut”, primeşți un „Off, lasă, îl
câştigaţi pe următorul”, stai pe o bancă şi gata. Tăcerea pe care o împarţi o împătureşti, o împingi coechipierilor după
meciul pierdut. Poate chiar în aceeaşi zi, îmbrăţişări de grup, chiote de fericire şi de mulţumire: „Sunteți încă boboci,
aveți voi timp”. Prima competiție a reprezentat granița dintre „Îmi e frică să mai particip” și „Când este următoarea
competiție, abia aștept”. Noroc că am ales varianta a două, astfel nu aș fi reușit să-mi dau seama cât de complexă și
de interesantă este mișcarea de dezbateri din România. M-am atașat de discursurile persuasive și de orice frază care
începe cu „AP crede că...”.
Titlul articolului mă obligă să vorbesc despre latura cea mai importantă a dezbaterilor, generația de mâine și
lucrurile de care este ea capabilă. Cred că fiecare dintre noi a auzit măcar o dată „Viitorul sună prost, tinerii nu mai
sunt așa cum erau înainte”. Total de-acord, generațiile se schimbă, tinerii nu mai sunt așa cum erau înainte, tinerii
de astăzi au învățat să nu mai facă compromisuri, și-au lărgit perspectivele și nu își mai pun întregul viitor în concordanță cu facultatea pe care o vor urmă, ei știu că sunt mai mult decât atât, au învățat să lupte pentru ce cred ei că
este corect, să revoluționeze. Îi invit pe toți cei care spun contrariul că observatori la o competiție de dezbateri, oricare. Lumea dezbaterilor este diferită de tot ce se întâmplă în afară ei, și sunt convins că nu este singurul exemplu de
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acest gen. Aici vedem cum acei tineri își pun întreagă voință în joc, elevi care știu importanța de a fi informat despre
orice domeniu, despre politică internațională și funcționalitatea statului și a instituțiilor sale, despre criză din Siria și
sistemul electorilor din SUA. Lor nu le este frică să vorbească, știu să-și susțină opinia și știu să analizeze în mod critic
orice subiect, fie el cotidian sau academic. Ei sunt cei ce încă cred că pot schimbă ceva, acum învață să-și structureze
discursurile, să fie persuasivi, să nu se dea bătuți indiferent de verdict, dar mai încolo ei pot fi cei ce vor lua decizii
importante sau se vor implică în proiecte de viitor. Dezbaterile nu sunt numai locul în care ținem un discurs de opt
minute și sperăm să câștigăm o cupa aurie și o mediale strălucitoare, sunt locul în care cunoaștem oameni de la care
avem ce învață, oameni care s-au realizat sau pur și simplu oameni cu valori și idei comune, care știu că trebuie să
munceșți pentru ceea ce îți doreșți.
Dezbaterile sunt un duș cu apă rece, te trezesc la realitate și îți spun că nu este de-ajuns ceea ce faci la școală,
că trebuie să-ti dorești mai mult și să începi să-ti sufleci mânecile și să te apuci de citit, de învățat engleză și de răsfoit niște site-uri, nu numai cele de socializare. Tineri, studenți și elevi deopotrivă, se implică de la cap la coadă de
organizarea unei competiții, de la locația de cazare și de desfășurare a competiției până la obținerea de sponsorizări
și crearea unei competiții cât mai rentabile pentru un debater, și credeți-mă nu este ușor deloc. Și cel mai interesant
fac asta fără intervenția vreunui adult, învață din mers și creează lucruri minunate. Personal pe mine m-au schimbat dezbaterile, am participat la șaisprezece competiții și simt că nu au fost de-ajuns. Am învățat importantă de a fi
informat, de a ști cum să țin un discurs în fața unei audiențe și de a-mi susține opiniile. Nu am reușit tot timpul să
obțin cele mai bune rezultate la competiții dar am reușit să vizitez o mare parte din țară și să îmi fac prieteni noi, să
învăț lucruri care în mod normal nici nu m-ar fi interesat, nu pentru că nu ar fi interesante ci pentru că nu știam de
existența lor. Eu așa am ales să-mi petrec viață de liceu și asta am ales să cred despre generația mea, și sunt mulțumit
și recunoscător că am avut un exponent care să mă smulgă din zona mea de confort, care să mă provoace spre lucruri
mai relevante decât uitatul la ,,The Mentalist’’.
Dacă mai întâlniți oameni care își manifestă scepticismul față de generațiile următoare spuneți-le să aibă
încredere, tineri buni au existat în fiecare generație oricât de ciudată ar fi părut ea. La sfârșit va spun să aveți încredere în schimbare, toți o așteptăm și ne dorim un loc mai bun, așa că în spiritul acestui articol, pentru a grăbi puțin
schimbarea să iasă din vizuină ei, apucați-va de dezbateri !
Oslobanu Serban-Flavius, clasa a XII-a E
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Echilibrul efemer
Eu? Chiar, cine sunt eu până la urmă? Eu sunt o sumă. Sumă de calități şi defecte. Sunt un pic din tine, din tot ce mă
înconjoară, din OCEANE, din SOARE, din LUNĂ, din UNIVERS, din URĂ şi din IUBIRE. Acum, că ți-am dezvăluit
o parte din mine, decid să-ți spun povestea mea, povestea ta, povestea noastră.
Fiecare ființă are rolul ei, menirea ei de a schimba ceva sau de a preface în scrum toate sentimentele simțite vreodată
în vibrația valurilor.
Marea este oglinda cerului și oglinda sufletului ce redă fidel toate emoțiile. Astfel, ce nu atinge luciul apei nu
poate fi citit sau interpretat în niciun fel. Acea viețuitoare face ravagii în lume fără știrea valurilor, fără anunțarea
aștrilor cerești, schimbă radical universul. Vă gândiți că nu există așa ceva? Într-adevăr, nu există ceva material capabil de acest fenomen.
Undeva pe Terra, într-o zonă aparent obișnuită se află o insulă născută de curând din apele Oceanului Pacific. Condițiile au fost prielnice, iar vegetația nu a întârziat să apară, rămânând doar o fâșie din nisipul fin. În fiecare
noapte, la răsăritul lunii totul se comporta diferit. Frunzele copacilor erau nemișcate, nimic nu se ofilea sub straja
luceafărului, valurile erau liniștite, curenții parcă ocoleau acel areal, peisajul obținut semănând cu o fotografie făcută
în secunda potrivită. Timpul se oprea. Elementele naturii nu mai reacționau, părea că se încarcă din energia lunii
sau că așteaptă îndeplinirea unui ritual. Acea tăcere infernală continua până la răsăritul soarelui. Primele raze aurii
produceau mișcarea frunzelor și a valurilor, curenții deveneau mai puternici. Aveai senzația că se iscă o furtună, dar
de fapt ele consumau energia căpătată în timpul nopții. De ce? Nu știm momentan, însă cunoaștem cu exactitate că
acest ciclu a continuat timp de 9 luni.
Într-o seară de vară, soarele refuza să apună. Luna își făcea apariția din ce în ce mai mult, dar razele soarelui
nu o lăsau să-și arate puterea. Ostașii nopții, născuți din spuma orizontului îi veneau în ajutor garantându-i victoria.
La punctul opus îngerii rozalii zburau care-ncotro pentru a cuceri cerul. Lupta nu se dădea pentru tronul cerului,
ci pentru oglinda mării. Razele celor două corpuri nu se intersectau direct din cauza palmierilor, așadar soarele a
trimis vântul pe insulă, creând agitație. Pe partea cealaltă, regina nopții încerca să-și cheme norii în ajutor, să le dea
lumina ei, iar Domnia Sa să fugă în înaltul cerului, deasupra insulei, păcălind soarele atotputernic. Ajungând în acel
loc marea nu o mai vedea, doar îi simțea forța demiurgică luptând cu valurile ei. Luna se opunea legilor, voia să scape
de razele triste ale soarelui, să se cufunde în punctul mort al insulei și să lupte de după cortină. Avea un scop, avea o
menire și știa că oceanul o va ierta după îndeplinirea misiunii. Sceptrul de foc fusese păcălit de norii veseli ai nopții
și până să realizeze ce se întâmplase a fost prins de oglinda mării fiind înconjurat de altă lumină, de o lumină falsă
personalității sale, de lumina ostașilor întunericului, iar oceanul nu putea accepta o asemenea prefăcătorie. În acel
moment aștrii și-au schimbat strălucirea, fiind neutri din punct de vedere emoțional, fiind purtați de briză -slujitorul
mării- într-o parte și-n alta a cerului până când cerul și-a ales stăpânul - NOAPTEA. Cele două elemente cerești s-au
atins, iar tronul a fost distrus de intensitatea durerii. Suprafața apei a înghețat, orice influență asupra lor a fost înlăturată deoarece urma lupta lor, lupta sufletelor, confruntarea esențelor. În acele secunde aria apei înghețate creștea
în adâncime, iar marea aștepta ca totul să ia sfârșit deoarece o singură clipă în plus ar transforma-o în cristal, într-o
materie prețioasă dar și ușor de manipulat. Natura era îngrozită. Nu era lumină, era beznă totală, mișcarea fusese îngrădită, lumea era o mare închisoare, o carceră. Atunci, o lumină puternică a invadat aerul, un soi de lumină solidă ce
a găurit frunzele copacilor, întărind nisipul și dezghețând instant apa. Luna a căzut în mare, iar soarele i-a luat locul
în mijlocul nopții, făurindu-și tronul din lacrimile adversarei. Slujitorii luceafărului i-au revenit lui, așadar norii l-au
acoperit, jurându-i credință veșnică.
În acest interval de timp marea a atins temperatura de 37 de grade, iar locul în care a ajuns luna a căpătat o cuREVISTA NOASTRĂ
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loare roșiatică care răzbea printre curenți, încercând să ajungă la mal. Pentru mare, această ființă născută din cenușa
lunii era o înșelătorie și ar fi trebuit oglindită spre a fi văzută de noul astru ceresc și pedepsită, dar știa că doar în acest
fel sufletul lunii o va părăsi și nu va crea revolte în noua lume. Sau cel puțin așa credea ea. Simțea că universul s-a
schimbat. Noul corp ceresc era gălbui și avea diferite etape ciclice comparativ cu luceafărul sferic. Acum elementele
naturii șopteau continuu, totul era lăsat la voia întâmplării ca și cum ,,travaliul” de 9 luni încetase odată cu nașterea
acelei fete de 17 ani. După jurământ, sceptrul de foc se bucura de putere, de autonomie, încât nu a observat vietatea
apărută pe nisipul fin, inconștientă încă și însuflețită de o bucurie ce radia în jurul ei a prospețime, a primăvară, a
sănătate, a viață.
-Luceafăr drag, am cruțat-o pentru tine și pentru siguranța acestei lumi, dar dacă va încerca să perturbe cursul natural al lucrurilor nu o voi lăsa nepedepsită! zise marea zguduind insula.
-E alegerea ei, e calea ei. Ea e întruparea mea și va fi ferită privirii tale ucigătoare. Ea va crea un echilibru propriu, o balanță între puteri, zise luna cu ultimele puteri.
Copila a căpătat astfel rangul de zeiță a apelor primordiale ale creației.
Neith a simțit un val de sentimente în jurul ei și s-a trezit speriată de soare, înfricoșată de distanța dintre ea și elementele cheie: cerul, oceanul, luna, iubirea. Se simțea trimisă în exil, într-o lume în care nu-și putea exprima emoțiile
din cauza soarelui ce ar fi recunoscut ca fiind valide doar setea de răzbunare, disprețul și egoismul, așadar ea, rodul
sacrificiului, ar fi atras atenția în defavoarea ei. S-a ridicat cu greu de pe plajă îndreptându-se spre trunchiul unui
palmier. În urma ei rămâneau raze argintii, iar rochia îi era presărată cu stele, singurele ființe cu care ar fi putut comunica. Părul era argintiu cu reflexii roșiatice, iar rădăcinile firelor îi trădau vârsta emoțională. Albise deja, iar în
bătaia soarelui părea înconjurată de a aureolă scânteietoare. Până și ochii erau împrumutați din oglinda mării. Unul
reprezenta norii rozalii în apus, iar altul luna în apogeul nopții.
Ținând cont de faptul că era noapte continuă, Neith era nevoită să-și ascundă strălucirea sub crengi și frunze
încărcate cu nisip, era obligată să respecte legile soarelui. Presupun că deja așteptați deznodământul în care Neith
trăiește fericită pe insulă, nu-i așa? Am omis însă un mic amănunt.
Marea a lăsat fata să trăiască deoarece înainte de transformare, în timpul zilei, apărea o altă forță demiurgică
ce ataca emoțional fiecare vietate. Scutura copacii și-i determina să se usuce mai devreme, aducea mai multe vase
naufragiate pe malul insulei și oglindea în mare cele mai cumplite scene ale omenirii: războaie, lupte, înșelătorii și
blesteme. Nu știa exact ce e, dar afecta pământul și se aduna atâta durere încât noaptea elementele naturii aveau nevoie doar de odihnă, de relaxarea psihicului traumatizat.
Neith nu cunoștea acest lucru, iar vegetația încerca să o avertizeze să nu se atingă de mare când soarele își
schimbă faza deoarece va atrage atenția asupra ei și va pieri, va pieri singura lor șansă la o viață adevărată. Fata desena
în nisip, căuta rădăcini comestibile și se obișnuise deja cu vocile ce o vizitau uneori încercând să o descurajeze. Până
într-o bună zi, când o stea căzătoare a trezit-o la realitate.
-Eu sunt întruchiparea lunii și mă ascund de soare? Fug în loc să am o confruntare directă? Sunt slabă, nu simt
puterea și mă va doborî la primul pas... oare asta mi-e menirea? Lumea pare fericită în jurul meu, e noapte mereu,
eu sunt aici pe pământ să apăr insula. Dar de ce-mi pare uneori ca stele plâng și că plantele se întunecă sub mantia
infernal de gălbuie a soarelui?
Având aceste gânduri, i-a apărut în mână fără să realizeze un toiag alcătuit doar din apă. Creștea pe măsură
ce-și spunea oful și îngheța la pronunțarea cuvântului ,,noapte’’. O forță îi cuprindea corpul și o ridica la o palmă deasupra nisipului când căpăta speranță în puterea ei. Vântul s-a intensificat, iar părul ei a devenit sângeriu, ochii fiind
doi sori argintii. A bătut cu toiagul în pământ, iar rochia ei s-a transformat într-una verde smarald cu scântei aurii.
Pe măsură ce se gândea mai mult, cu atât realiza că are putere, că are origini magice și că sentimentele o vor ajuta să
schimbe ceva. Simțea că ceva fusese modificat odată cu venirea ei deoarece nisipul era scrum cu excepția zonelor pe
care pășea dânsa. În acel moment a ajuns cu picioarele deasupra apei, iar părul ei a devenit argintiu, iar rochia era de
un alb orbitor. Pielea a luat culoare și consistența apei, având fulgere ciclice în interiorul ei, dându-ți senzația că era
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o furtună întrupată. Atunci soarele i-a observat strălucirea și a trimis ostașii nopții după ea pentru a-i stinge lumina,
dar fata a ieșit din transă și totul a redevenit la normal, făcându-se invizibilă pentru soare. Practic, marea a trimis
valuri sub ea pentru a-i șterge oglinda. Se pare că ce era vizibil pentru soare era vizibil și pentru luciul apei.
Fata a ajuns izbită de trunchiul unui copac, rochia fiind gălbuie, iar părul alb complet. Ochii scânteiau a
tristețe. Sceptrul de foc pusese stăpânire pe ea doar pentru câteva secunde și au fost de ajuns pentru a îmbătrâni
sufletul fetei cu 100 de ani. Abia se putea mișca, era sleită de puteri dar zâmbea deoarece în timpul transei a căpătat
imaginea lumii anterioare, când noaptea domnea un alt corp ceresc, iar totul decurgea natural. Știa acum că sentimentele ei ,,colorau” natura din jur, știa că era compusă din ocean, ce o respingea cu atâta îndârjire, din iubire, din
ură și din dorința de a cuceri totul deoarece moștenea genele soarelui din confruntarea aștrilor.
Simțea că marea e un element pozitiv, că înainte de a apărea această forță înfricoșătoare din timpul zilei,
oceanul oglindea sentimentele ascunse și le pedepsea el însuși. Luna și soarele nu se întâlneau niciodată, iar îngerii
rozalii și ostașii întunericului erau de fapt frați. Era prea bătrână pentru a-și canaliza puterea spre refacerea lumii,
așadar a ales să ajungă pe fundul oceanului, în locul în care a fost cenușa luceafărului.
S-a ridicat, s-a gândit la acea imagine uimitoare a vieții anterioare și s-a scufundat, creându-se un tunel de
lumină în urma ei. Pământul s-a cutremurat odată cu atingerea luciului apei, iar luna a prins din nou contur, a înviat.
Pe măsură ce revenea la suprafață metamorfozată, soarele trimitea toată tristețea asupra mării pentru a o îngheța.
Natura a încremenit, iar sceptrul de foc râdea satisfăcut de planul său aparent genial. Atunci și-a făcut apariția a treia
forță demiurgică ce a atacat cerul, cucerindu-l și supunând soarele. Luna a avut prilejul de a-și recăpăta poziția, însă
a refuzat, preferând să devină o parte din pământ, din ocean. A lăsat cerul pentru suflete spre a fi torturat și schimbat
de ceea ce se naște din forța lor. Cerul merita o pedeapsă deoarece a acceptat domnia soarelui și a lăsat lumea fără
lumina argintie a fiicei ei, Neith.
Pe Terra, la polul opus se află o zonă în care se adună toate sufletele. Ele se hrănesc cu razele triste și fericite ale aștrilor
cerești și își continuă viața modificând lumea după bunul lor plac. Moarte a dus-o pe Neith în legendă, dar nu a lăsat
lucrurile așa pentru viețuitoare. A readus echilibrul, a adus iubirea pe pământ și a creat granița între lumină și întuneric.
Fiecare ființă are rolul ei, menirea ei de a schimba ceva sau de a preface în scrum toate sentimentele simțite vreodată
în vibrația valurilor...
Teona Șoldănescu, clasa a X-a A
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Elmente eterne
Fiecare element are destinul său, are rolul său, are misiunea de a schimba ceva. Nu vom ști dacă o simplă frunză poartă
vreun secret. Poate s-a desprins din pricina vântului ce aducea o furtună sau poate că acel copac era bolnav. Indiferent de cauze,
finalul nu se schimbă. În cadrul naturii chiar dacă ai ști motivele anumitor evenimente, nu le-ai putea opri.
Dar în cazul oamenilor? Se presupune că fiind superioare celorlalte viețuitoare, avem o misiune mai elaborată și de
lungă durată, acțiunea având drept scop îmbunătățirea vieții noastre pe pământ. Însă odată pusă în aplicare acea idee, autorul
nu va putea observa pe parcursul existenței sale dacă a fost benefică sau nu. Poate a accelerat ciclul sau poate a reprezentat un
element perturbator, care a schimbat sensul evoluției.
Oricât de mult ne-am dori să credem că evoluăm, găsim suficiente elemente neschimbate, cum ar fi soarele, luna, stelele,
pământul, literatura. Cea din urmă este cea mai grăitoare dovadă a progresului, însă ea, ca noțiune, a stagnat. În trecut, operele
literare erau realiste, prezentau oglinda formată de razele aștrilor cerești, dezvăluiau secretele primordiale pentru acea perioadă.
Probabil că persoanele din clasa de jos ar fi dorit să afle că burghezii aveau probleme familiale, că și-au câștigat averea pe baza
compromisurilor și a înșelăciunii -fapt ce îi măcina pe interior-, poate că fetele obligate să fie doar soții bune ar fi trebuit să afle
la timp că se pot impune, că pot face unele lucruri mai bine decât bărbații dacă ar avea curajul să încerce.
Privind din perspectiva generației actuale, clasicii au surprins, au captat cele mai bune și mai înălțătoare raze ale lunii,
au simțit emoțiile ce trec prin valurile mării, au trăit vibrația pădurilor la o simplă adiere de vânt. Au prins de mână universul
încercând să reproducă fidel fiecare acțiune sau înfățișare a muritorilor. Ei au prevăzut că va fi nevoie de scrierile lor, că vom avea
nevoie de experiență, de setea lor de cunoaștere ce a dus la opere științifice impecabile, că ne vom folosi de imaginația lor pentru
a crea unele lucruri (cum ar fi Jules Verne) și nu în cele din urmă, că vom avea nevoie de realitatea altei lumi pentru a supraviețui în realitatea propriu-zisă. Să nu uităm însă că secretele primelor popoare au ars împreună cu biblioteca din Alexandria,
așadar e vital să protejăm operele clasice rămase. Ele păstrează valorile morale eterne, ele țin vălul între soare și lună, deoarece
momentul în care luminile lor se vor întrepătrunde, va fi momentul când orice noțiune va fi ajuns la excelență, la pragul maxim
al progresului când va fi de fapt schimbarea aștrilor.
În prezent, operele literare sunt fabuloase, deoarece lasă cititorii să-și imagineze restul amănuntelor sau cadrul acțiunii,
totul fiind reglat astfel încât să primeze acțiunea, iar timpul lecturii să fie minim. Creațiile contemporane nu lasă loc de respect,
fiindcă formează tipologii ce sunt criticate ulterior sau lăudate, în care se regăsesc multe persoane, acestea observându-și calitățile sau defectele puse în lumină în plan secund, aflate adânc în inima insulei, unde apa mării nu poate pătrunde. Maniera
directă, dramatică și siropoasă e pe înțelesul tuturor, pentru că sunt narate idei cotidiene, povești de dragoste și cele mai sumbre
scenarii ale personajelor, planuri malefice, dar și cele mai ingenioase basme și idei science-fiction. Toate acestea sunt organizate
pe vechile principii ale speciilor literare, ale procedeelor artistice.
Sunt din ce în ce mai multe cărți cu morala ,,ascunsă”, romane polițiste și cărți ce aparțin influencerilor, cărți scrise în
așa manieră încât să încline populația spre o anumită sferă de interes, cărți pe care odată citite le uiți într-un colț de cameră,
opere din care nu poți alege vreun citat reprezentativ sau care să te fi impresionat peste măsură prin filosofia lor. Însă sunt foarte
multe opere ce produc o emoție puternică de moment, ce te ambiționează să lupți, să aspiri spre absolut, să evadezi din lumea
agitată și plină de neprevăzut. Acestea profită de libertatea cuvântului, spun lucrurilor pe nume, dar nu reprezintă decât semne
pe nisip, urme ce sunt înlăturate la un moment dat de valurile strălucitoare și pline de trăire ale mării, ale realității.
Fiecare epocă are literatura ei specifică, deoarece autorii compun având la îndemână noțiuni actuale, fiecare perioadă
fiind o parte a istoriei omenirii, încă o stea pe cer, încă un mod de a gândi. Ar fi nedrept ca acestea să fie comparate, ținând cont
că anterior, nu toate operele au fost publicate și nu toate au rezistat până în prezent, iar în acest moment creațiile se păstrează
fără a mai fi sortate. Dar este ceva ce putem face: putem compara toate aspectele cu elementele naturii, deoarece acestea au misiunea lor, au rolul lor esential, fiecare fiind valorificat în funcție de preferințele epocii curente.
Literatura are așadar un numitor comun-sentimentele, dezvăluite diferit în funcție de evoluția lumii, prezentate prin
prisma persoanei care le trăiește și care le alege un loc pe scara dintre cer și pământ, dintre realitate și absolut.
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Teona Șoldănescu, clasa a X-a A

Un pelerinaj existențial
De câțiva ani mă frământă o întrebare ca într-o șoaptă fără glas. Poate părea o întrebare relativ ușoară, însă
ea a devenit din ce în ce mai apăsătoare asupra existenței mele: Cine sunt eu? Deducând logic, sunt eleva din clasa a
XI-a D, din a doua bancă, o puștoaică cu eșarfă subțire în culori pământii, întotdeauna cu cărți de filosofie în mână
sau în ghiozdan, comportându-mă ca o mică huligană intelectuală.
Dar trecând peste baricadele civilizației ce mă metamorfozează într-o continuă inversiune de pas, cine sunt
eu cu adevărat?! Oricând această întrebare sinistră îmi răsună melodios în străfundul ființei mele, rămân la fel de
nedefinită, confuză, pierdută în realități alternative.., desfigurată de propriul sine divergent...
Simt deseori că mă aflu într-un maraton al cunoașterii, că sunt într-o neîncetată căutare de răspunsuri, o căutare a
desăvârșirii într-o lume nedesăvârșită, ca un pelerinaj existențial, sau poate că într-o căutare a adevărului într-un
imperiu pe jumătate fals..?
Încerc să mă eliberez din lagărele existenței prin poezie, exorcizându-mi sinele în versuri, care îmi îndreaptă
gândurile spre căile de înaltă moralitate. Poate chiar și poemele mele vor să afle cine este cu adevărat creatorul lor..:
doar o entitate hipiotă?
Totuși, cândva, nădăjduiesc că voi afla un răspuns, chiar și dacă ființa-mi nu va mai aparține acestei viermuirii
de materie...
Lorena Gavriloaia, clasa a XI-a D
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Lumea tradițiilor
Tradiția este lumina care ne înconjoară și ne reprezintă ca popor. În general, tradiția se
referă la portul tradițional, la mâncarea si obiceiurile specifice. Ca mâncare specifică a zonei de
interferență dintre Regat și Bucovina, aceasta variază în funcție de sărbătoare. De Crăciun, specifice sunt preparatele din carne de porc, ca de exemplu: cârnații, toba, friptura cu mămăligă caldă
și sarmale, iar de Paște: preparate din miel, ouă roșii, pască și cozonac.
De la sat la sat, portul tradițional diferă puțin câte puțin, arătând astfel unicitatea lor în
funcție de zonă. În general, portul tradițional specific zonei Fălticeni este alcătuit din: opinci, care
diferă, de exemplu în Baia se poartă cizme atât la femei cât și la bărbați, ciorapi de lână, catrință,
bârneață (în Baia) bârneț (la Mălini) brâu (Fălticeni), poale, cămașă, bundiță și cojoc pe timp de
iarnă, iar casânca era specifică femeilor măritate.
Totodată, legat și de obiceiuri, putem aminti cele de iarnă, în care copii de toate vârstele se
întrec în fel și fel de obiceiuri, ca de exemplu: mersul cu ursul, capra, steaua, semănatul, mascatul,
colinda și uratul. Acestea au rămas de la moși-strămoși cu scopul de a alunga spiritele și de a vesti
sărbătorile de iarnă. Copiii sunt nerăbdători să meargă și să vestească bucuria, fiind răsplătiți în
cele din urmă cu fructe, colaci și bani. Cel mai îndrăgit obicei este mersul cu ursul în care participă un număr mare de copii sau adolescenți, minimul fiind de trei copii. Aceștia se costumează
în urși, cu o blană cât mai reală, pe care o confecționează bătrânii satului, iar cei care participă o
înfrumusețează cu beteală de pom. Participanții rostesc niște poezii specifice pe ritm de tobe, iar
urșii.
În ziua de astăzi, portul tradițional a devenit mai mult o modă, în special ia, care este un
obiect vestimentar de mare valoare, atât în România, cât și peste hotare.
În țara noastră, costumul în sine nu mai are o însemnătate atât de mare ca în vremurile
de altădată. În cazul în care, oamenii ar fi puși în situația de a merge pe stradă îmbrăcați în port
național, s-ar simți jenați, și-ar considera asta un tabu. Dacă am face o comparație cu vremurile
în care au copilărit bunicii noștri, oamenii mergeau la școală, la biserică și erau mândri că poartă
haine de o valoare uriașă.
Credem că, odată cu trecerea timpului, s-au modificat puțin câte puțin și tradițiile specifice
României, dar cu toate acestea, ele vor rămâne în sufletele oamenilor care le vor povesti mai departe urmașilor, ca pe niște povești nemuritoare.
Adriana Nistor, clasa a IX-a C

REVISTA NOASTRĂ
NOASTRĂ
REVISTA

35
35

Gardian al amintirilor
Tinerețea îi stătea în fața ochilor, încremenită în pozele răsfirate pe o masă cu vopseau scorojită. Nu regreta
trecerea ei, deși ajunse la vârsta în care oamenii se definesc prin ceea ce au fost. Își ridică privire din pozele sepia,
roase de timp, îndreptând-o spre munți. Ochii ei albaștrii măsurau orizontul în timp ce gândurile sale valsau cu
nostalgia. Trăise, găsindu-și propriile definiții pentru iubire, ură, fericire... pentru viață. Ce-i mai rămăsese acum?
Amintiri gravate pe o inimă bolnavă, care bătea de optzeci și șapte de ani.
Viața sa a fost un lung septembrie. A simțit liniștea după-amiezilor scăldate de soare, a văzut zeci de curcubeie
răsărind după furtunile ce păreau să o doboare și fluturi murind. Acum era singură în grădina plină de flori în care își
petrecuse copilăria. Doar Șeherezada îi stătea alături, tolănită lângă pozele împrăștiate. Ochii pisicii o priveau plini de
o curiozitate răbdătoare și păreau preț de o secundă că vor să o întrebe la ce se gândește. Dacă ar fi întrebat-o cineva,
ar fi răspuns: „La frunzele care cad”. S-a întors așa cum a promis. S-a întors, așa cum au făcut și alții înaintea ei, când
fiecare apus devine o simplă componentă a unei numărători inverse. Era un gardian al amintirilor.
Prezentul ei părea irelevant, acum când se topea în iubirea sa pentru trecut. Încerca să caute regrete, dar
numai credea în „cum ar fi fost”, știind că „altfel” e un răspuns pentru care nu ar fi schimbat nimic. Mințea oare?
Învățase oricum că fericirea e un sentiment de o fragilitate absurdă, dar care nu îi va lipsi niciodată dacă va alege să o
observe acolo unde nu pare a fi.
Zâmbi pentru ea, zâmbi pentru cerul desprins din tablourile lui Monet și pentru că se bucura că nu încercase
să oprească timpul. Gardianul închise ochii, pozele dispăruseră pe vecie în vânt.
Roxana Robescu-Cercel, clasa a X-a E
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Evreul fără Dumnezeu
Toți sau cel puțin majoritatea dintre noi îl cunoaștem pe cel denumit „părintele psihanalizei”, Sigismund
Schlomo Freud. Sigmund Freud, așa cum a rămas în istorie, a lăsat omenirii numeroase lucrări despre noțiuni precum inconștientul, mecanisme de apărare, acte ratate și simbolistica viselor. Aceste perspective au fost reunite de
psihanalitica, care a elaborat teorii precum: dezvoltarea umană este înțeleasă prin schimbarea zonei corporale de
gratificare a impulsului sexual; aparatul psihic refulează dorințe, în special cele cu conținut sexual și agresiv, acestea
fiind conservate în sisteme de idei inconștiente; conflictele inconștiente legate de dorințele refulate au tendința de a
se manifesta în vise, acte ratate și simptome; conflictele inconștiente și sexualitatea reprimată sunt sursa nevrozelor;
nevrozele pot fi tratate, cu ajutorul metodei psihanalitice, prin aducerea în conștient a dorințelor inconștiente și refulate (doar câteva din ipotezele accentuate de Freud). Cea mai valoroasă este „Psihanaliza”, lucrare care a revoluționat
psihologia secolului al XX-lea.
(“Experiența psianalizei, Stephen A. Mitchell, Margaret J. Black; editura Trei )
Ce este psihanaliza? Sigmund Freud scria in 1925: “Nici o necesitate nu este resimţită mai profund in psihologie ca aceea a unei teorii pulsionale fundamentate într-un mod rezistent, pe care să se poată construi mai departe.
Numai că aşa ceva nu există, iar psihanaliza trebuie să se străduiască prin încercări tatonânde să contureze o teorie a
pulsiunilor”. În filme, în seriale TV sau în cărțile polițiste vom avea mereu reprezentată imaginea unui pacient întins
pe canapea, vorbind încontinuu, într-un spațiu gol, în timp ce un domn tern și tăcut notează ceva într-o agendă. Cei
mai mulți dintre oamenii care nu sunt familiarizați cu psianaliza se tem de aceasta, o consideră o evadare pentru cei
lași, un fel de cedare a controlului și a autorității proprii în mâinile unui străin – mai grav, în mentalitatea multor
români, a merge la un specialist (terapeut, psiholog sau psihiatru) este o rușine, o practică tabu (interdicție morală
sau socială).
Ce spun beneficianții de pe urma psihanalizei sau cei care o practică? Vocile lor adesea nu le auzim. Problema derivă din însuși faptul că ideile psihanalitice sunt rezultatul experienței procesului analitic și sunt legate în mod
fundamental de acesta. Din perspectiva celor care practică psihanaiza, celor care o studiază și nu în ultimul rând cei
care au trecut printr-o analiză reușită, semnificativă din punct de vedere personal, lumea psihanalizei „este un loc
bogat și incitant”. Gândirea psihanalitică este de o grandioasă vivacitate experimentală, iar din punct de vedere al
conceptului de bază reprezintă o formulă clară, care are o valabilitate permanentă în viața de zi cu zi. Aceasta, gândirea psihanalitică, favorizează îmbinarea diferitelor domenii ale experienței: trecut și prezent, somn și stare de veghe,
gândire și simțire, situații interpersonale și fantezii foarte personale. Conceptele analitice ajută în consolidarea unor
instrumente utile în lărgirea, consolidarea și îmbogățirea propriei vieți, dar și a relațiilor cu alții.
A răspunde la întrebarea „Ce este psihanaliza?” este complicat și controversat având în vedere unele noțiuni
care ne pot induce în eroare: cele patru mituri care circulă în rândul populației și în rândul sferelor academice.
Mitul nr. 1- Psihanaliza este în mare parte opera unui singur om, Sigmund Freud. Până în 1939 așa a fost;
Freud încercând să-și cultive creația proprie, care s-a dezvoltat în jurul lui, deoarece majoritatea discipolilor, impresionați de descoperirile lui, l-au lăsat să preia poziția de lider. După moartea sa, s-au dezvoltat numeroase școli în
jurul conceptului psihanalitic, iar practica clinică a dezvoltat noi forme.
Mitul nr. 2- Psihanaliza contemporană, atât în teorie, cât și în practică, este realmente la fel ca în zilele lui
Freud. Psihanaliza contemporană este considerată ca fiind una postfreudiană. Fundamentele teoriei lui – mișcările
pulsionale, Conceptul lui Oedip în dezvoltarea psihică, primatul motivațional al sexualității și agresivității - au fost
intens contestate și prelucrate/transformate în cadrul gândirii contemporane.
Mitul nr. 3- Psihanaliza nu mai este la modă. Tinde să fie adevărat, având în vedere progresul tehnologic.
Astfel psihanaliza freudiană clasică devine desuetă, iar folosirea unor noi forme de terapie și a medicației psihiatrice
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a luat locul organizării ortodoxe.
Mitul nr. 4- Psihanaliza este un cult ezoteric ce necesită convertire și mulți ani de studiu. Pe lângă talentul
din domeniul neuropsihiatriei, Freud a dat dovadă și de un extraordinar talent literar, persuasiv, cu un limbaj dens în
termenii profesionali și argumentații complexe.
Ultimul mit reprezintă punctul de plecare al sintagmei „Evreul fără Dumnezeu”. De ce acest nume ?
În lucrarea „Freud, o viaţă pentru timpul nostru”, apărută în limba română la Editura Trei, istoricul american
Peter Gay îl compară pe Freud cu Darwin făcând referire la modul în care ambii savanţi au scandalizat întreaga lume
prin teoriile lor. Dar, dacă în ceea ce-l priveşte pe Darwin omenirea s-a mai liniştit, Freud încă naşte controverse
de-a dreptul pătimaşe, fiind fie pus la stâlpul infamiei, fie adulat de-a dreptul, numit chiar de biograful său un genial
diabolizat care prin teoriile sale (cartea sa despre interpetarea viselor, de exemplu ) a dat lumii întregi coșmaruri în
perioada anilor 1900. „După o perioadă de controverse ascuţite, chiar şi bunii creştini s-au împăcat cu explicaţia
deloc pioasă asupra felului în care omul a devenit om. În zilele noastre, Darwin şi-a câştigat un loc sigur în biologie”,
scrie Peter Gay. „Pe de altă parte, cu totul altfel stau lucrurile în privinţa lui Freud”, spune biograful său. „Susţinătorii
lui îl privesc nu doar ca pe un interesant cercetător al minţii care a adus câteva contribuţii folositoare, dar şi ca pe un
profet de excepţie, ca pe un erou cultural. Opozanţii fervenţi ai lui Freud îl văd, în schimb, nu doar ca pe un psiholog
dezorientat, ci şi ca pe un dictator, un mincinos, un înşelător -pe scurt, un şarlatan.”
Freud ura ideea de biografie, iar Peter Gray recunoaște că nu este ușor să fii biograful său, deoarece „părintele psihologiei” a avut grijă de acest lucru. El şi-a distrus sistematic bună parte din corespondenţă şi chiar din lucrări tocmai
pentru a le pune beţe-n roate celor ce şi-ar fi dorit după moartea lui să facă un ban cinstit de pe urma vieţii sale. Într-o scrisoare către logodnica sa, datând din aprilie 1885, el nota nu fără umor: „Mi-am distrus toate notele ultimilor
14 ani, scrisorile, extrasele ştiinţifice şi manuscrisele lucrărilor mele. Dintre scrisori, numai cele de familie au fost
cruţate”, nota el. „O să-i las pe biografi să-şi bată capul cu asta. De ce le-aş uşura eu munca?”, scria el, fără milă faţă de
cei pe care-i numea „nişte oameni nenăscuţi încă, dar sortiţi deja eşecului.”
Peter Gay este profesor emerit al Universităţii Yale. Născut în 1923 la Berlin, a emigrat în 1941 în Statele Unite
ale Americii, devenind un cunoscut specialist în domeniul istoriei intelectuale. A mai scris despre iluminism (cartea
„The Enlightenment” , a fost răsplătită cu premiul american National Book), despre Republica de la Weimar, dar şi
despre influenţa ateismului asupra lui Freud („A Godless Jew: Freud, Atheism and the Making of Psychoanalysis”).
„Unul dintre interpreţii vieţii lui Freud cu care nu sunt de acord este Freud însuşi”, declară profesorul Peter Gay.
„El poate fi corect literalmente, dar eronat în esenţă atunci când îşi descrie viaţa ca «liniştită în exterior şi lipsită de
conţinut». Vă asigur, viaţa lui Freud arată numai superficial asemeni altor medici ai secolului al XIX-lea, cu educaţie
înaltă, inteligenţi şi activi: s-a născut, a studiat, a călătorit, şi-a practicat meseria, a scris, a citit, a publicat, s-a certat,
a îmbătrânit, a murit. Drama sa interioară captivează îndeajuns pentru a cere biografilor săi o atenţie specială. În
faimoasa sa scrisoare către prietenul său Fliess, Freud se numea pe sine un „cuceritor”. Această carte este povestea
cuceririlor sale. Se va vedea că cea mai dramatică dintre acestea este, deşi incompletă, cea a lui însuşi.”
De cealaltă parte, cei care s-au opus cu vehemență și au criticat munca acestuia au ajuns până acolo încât l-au
numit pe Freud satanist sau proscris: “Tipic pentru un satanist, Freud a negat dimensiunea spirituală a omului, setea
de Dumnezeu, care este ilustrat prin valori spirituale absolute, cum ar fi armonia, iubirea, adevărul și frumusețea.
Kabbalah ( Kabbalah Lurianică este o formulare gnostică din secolul II e.n. care a fost preluată de către ereticul evreu
Sabbatai Zevi) învață că Dumnezeu nu are caracteristici. Influențat de Kabbalah, Freud a învățat că Dumnezeu este
doar proiecția unui părinte imaginar, concepută pentru a ne face să reprimăm pornirile noastre sexuale.” Potrivit lui
E. Michael Jones, ”Asociatia Psihanalitică” a lui Freud a fost structurată ca o societate secretă. (Libido Dominandi, p.
122).”Este probabil că aceasta a urmărit aceleași obiective secrete ca și B’nai Brith, și anume subminarea, exploatarea
și înrobirea umană.” – [Sigmund Freud and the Jewish Mystical Tradition, (Beacon Press, Boston 1958)]Scrisorile lui Freud au dezvăluit că el îi lua de idioți pe clienții săi.
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El însuși se compara cu un leu pe care-l văzuse într-un desen animat. Leul aruncă o privire la ceas, la ora de
pauză și întreabă, “unde sunt negrii mei? ” . Freud spunea despre pacienții săi că aceștia erau “negrii ” lui. (id., Jones,
p. 116)
Refuzând o invitație într-o călătorie, Freud i-a scris unui bogat client al lui “ar putea fi mai bine fără mine.”; “Umorul
meu depinde în mare măsură de câștigurile mele. Banii sunt gazul meu ilariant.”, scria el. (id, pg. 116)
Supranumită “cura prin vorbire”, psihanaliza a fost o escrocherie. După cum a scris și Michael Jones : prin banii plătiți
astfel, oamenii bogați primeau iertarea pentru plăcerile lor vinovate și permisiunea de a continua. Jones consideră că
psihanaliza se bazează pe ritualul de inițiere Illuminati, și este o formă de control a minții.
Concluzia acestor teorii este valorificată de profesorul Peter Gay: “Susţinătorii lui Freud îl privesc nu doar ca pe un
interesant cercetăror al minţii care a adus câteva contribuţii folositoare, dar şi ca pe un profet de excepţie, ca pe un
erou cultural. Opozanţii lui fervenţi îl văd în schimb, nu doar ca pe un psiholog dezorientat, ci şi ca pe un dictator,
un mincinos, un înşelător, pe scurt, un şarlatan, un antichrist chiar”.
Este mai mult ca sigur și evident faptul că opera lui Freud va reprezenta mereu una din cele mai impresionante realizări ale unei persoane în cultura și civilizația occidentală. Impactul viu al revoluției lui Freud s-a extins, s-a schimbat
și a evoluat în concepte, metode și perspective pe care Freud și contemporanii săi nu și le-ar fi putut imagina.
Sânziana Trofin, clasa a XII-a E
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Tablou de emoții
Ora 6. M-am dat jos din pat, am tras draperiile așteptând să mă ,,lovească” razele blânde ale soarelui. În
schimb, am dat de felinarele încă aprinse pe stradă. Nici un strop de zi. Perfect. Încă o zi de iarnă în care vreau să
hoinăresc, să nu stau iar închisă între patru pereți.
Încep să mă îmbrac, caut paltonul turcoaz, mănușile groase de piele, mă încalț cu cizmele cele mai înalte și
mai sigure pentru gheața de afară și încui ușa după mine. Se pare că iar am un moment în care vreau să evadez, să fiu
total altă persoană, să merg undeva unde nu mă cunoaște nimeni, să pictez, să las urme în zăpada proaspăt așternută
și să zâmbesc cerului.
Am urcat în mașină și am mers până în satul din care se trage mama. Vreau să pictez și locul acela mă umple
de forță, de trăire. Mică fiind, nu am înțeles niciodată plăcerea acelor personaje din cărți de a se întoarce acasă, în casa
lor mică și săracă, lângă mica lor livadă, în munții lor, în țara lor. Mă refer la operele clasicilor. Atâtea descrieri impecabile... și totuși niciuna care să mă convingă pe deplin, care să-mi transmită ceva puternic. Mă plimb pe o cărărușă
printre copaci și aștept să se însenineze. Simt că soarele ar putea să mă ajute să dezleg misterul propriei ființe, să mă
cunosc pe mine și pe emoțiile mele. Că tot veni vorba, în cazul operelor literare, emoțiile n-ar trebui să fie universale?
Când spui ,,frică” să fie acel gol în stomac la fel pentru toată lumea? Mi-am luat șevaletul, pensulele și m-am oprit în
fața unei mese de piatră ce era acolo din tinerețile bunicilor mei. Oare ce poveste are acel obiect? Trebuie să ascundă
măcar o emoție... Un cârd de ciori mi-a oprit gândurile. Fiecare și-a ales un loc strategic pe câmpul de lângă mine.
Urmează o ninsoare zdravănă. Dar nu mă mișc de acolo. Vreau să pictez acea ,,frică” universală, dar mă trezesc retușând imaginea unui șemineu cu flăcări sfioase. Culori atât de vii, atât de adevărate! Am lăsat pensonul jos și mi-am
apropiat mâinile de pânză de parcă alături de ea mă simțeam mai în siguranță, mai departe de gheața din sufletul
meu. Atunci am realizat că făceam o prostie. Dacă îmi era frig puteam merge în mașină! Dar dacă... Poate că așa se
manifestă frica cu adevărat, poate așa arată. Un foc sfios, nematerial, dar care în mintea noastră prinde contur, ne
topește rațiunea, ne fură abilitatea de a ne face un foc adevărat, de parcă altceva înafară de acea culoare nu mai există.
Știm de la specialiști și de la oamenii de știință că fiecare culoare semnifică ceva... ei bine, nu. Nu o nuanță ne poate
influența gândirea, ci obiectul care se cufundă în acea culoare. Putea fi și un foc albastru, tot m-aș fi apropiat de el.
Cerul a început să capete nuanțe cenușii. Din rozul acela minunat al răsăritului, al visării, totul a ajuns o mare
de lacrimi. Încerc să mă concentrez asupra subiectului meu deoarece mi-am dat seama că nu știm cum arată emoțiile.
Poate dacă am ști...poate le-am putea controla. Mi-am îndreptat atenția asupra mesei de piatră. Încă avea detaliile
de odinioară, niște zale pe margine orientate în așa fel încât formau semnele infinitului. M-am rotit în jurul ei și am
văzut niște iscălituri ale copiilor din sat. Erau următoarele cuvinte: „balerină”, „clopot de sticlă”, „Pinocchio”, „ceas”,
„canapea”... Cam asta am putut descifra.
A început un vânt puternic încât șalul de pe umeri a căzut în zăpadă, alungând vreo trei ciori. Am ieșit rapid
din transă. Trebuia să-mi strâng lucrurile și să plec înainte de ninsoarea puternică. M-am răsucit și când să încep
fuga am dat cu ochii de acel șemineu. Instantaneu aveam senzația că fac echilibristică pe o frânghie subțire, deasupra
pământului, fiind aproape de lună sub un cer înstelat. Mergeam către lună și eram îmbrăcată într-o rochie albă, într-o bucată de pânză mai bine zis. Continuam să merg de parcă forța gravitației nici nu exista, când am văzut că luna
era de fapt un clopot de sticlă în care dansa o fată mai mică decât mine, dar care îmi semăna foarte tare. I-am privit
trăsăturile și corpul. Eu eram. Dar... nu știu să dansez. M-am uitat mai atent și am văzut că eram controlată de un
păpușar. Mi-am privit chipul, era lipsit de fericire, era plictisit de propria personalitate. Atunci am deschis ochii, am
luat pânza cu șemineul din fața mea și am pus-o pe masă. Hotărâsem să nu-mi mai schimb planurile pentru nimeni
și pentru nimic. Plângeam. Trebuia să lupt pentru mine. Trebuia să rezist piedicilor și să rup ațele păpușii. Atunci
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descoperisem înfățișarea furiei. Începuse să ningă cu fulgi mici și deși, vântul bătea la fel de repede precum trecea
fiecare strop de adrenalină în corpul meu, fiind plină de viață. Redescoperisem sensul existenței mele. Nu trebuia să
analizez nimic, nu trebuia să mă descopăr pe mine. Trebuia să descopăr emoțiile. Prin ele, mă găseam pe mine în cea
mai pură formă.
Am mers și am luat o umbrelă, m-am urcat pe masă și priveam câmpul acoperindu-se încet, încet, auzeam
fiecare fulg așezându-se pe umbrela mea neagră. Negru. Toți ne spun că această culoare e opusă iubirii, e întruchiparea tristeții și a nonsensului. Atunci am văzut că ciorile mă priveau. Fie era doar în imaginația mea, fie... Asta e!
Imaginația! Brusc m-am trezit într-o cameră goală, întunecată. Să fie camera mea? M-am aplecat ușor dorind să simt
podeaua sub degete. În timp ce mă lăsam în jos am realizat că aerul părea aproape palpabil, că oricât aș fi încercat
n-aș fi găsit altceva palpabil înafară de acest negru, mai plăcut decât credeam. Copii se tem de întuneric fără să-și dea
seama cât sunt de în siguranță. Ei nu văd nimic, dar nici altcineva sau altceva nu-i poate zări. Sunt în altă lume, în alt
univers. Am căzut și am dat de o suprafață rece, părea a fi ciment. Am încercat, dar eram legată de podea, ceva mă
trăgea cu totul în profunzimea subsolului. Aș fi vrut să fug, dar n-am îndrăznit. Simțeam că așa era cursul firesc al
lucrurilor, că așa trebuia să se întâmple. Că trebuia doar să mă gândesc la mine și la nimic altceva. Fără frică. Mi-am
imaginat acea ninsoare de pe câmpul din satul mamei și instant totul a redevenit la normal. Negrul nu e o culoare a
tristeții, ci culoarea cea mai adevărată din toate. Niciuna nu se vede când soarele nu e pe cer, nu se vede autentică, se
vede denaturată, doar negrul rămâne negru indiferent că e lumina zilei sau a nopții. El e curcubeul imaginației.
S-a pus un strat greu de zăpadă pe umbrelă, deja mă durea mâna foarte tare. M-am dat jos de pe masă și era
să mă prăbușesc. Acele tocuri înalte îmi păreau acum o povară. Îmi era frig și invidiam ciorile cu penele lor lungi și
călduroase. Mi-am luat șevaletul, pictura și am urcat în mașină. Când m-am uitat în oglinda retrovizoare am încremenit. Aveam părul alb, riduri de expresie la colțurile gurii și ale ochilor... îmbătrânisem.
Ați avut senzația că sunt o tânără domnișoară în căutarea iluziilor? Așa e! Caut iluzii, dar nu visele celei de
acum ci visele și ideile celei de demult, celei ce i-a plăcut mereu să picteze, să râdă, să descopere emoții, dar nu i-a
plăcut ideea de a se ridica din acel întuneric al subsolului sau din fața tabloului cu șemineul.
Teona Șoldănescu, clasa a X-a A
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Blestem
Vă las vouă moartea, dragii mei,
Chiar aici, doar pe-o stearpă hârtie.
Încerc să scap de ea, de-o pârtie
Unde se-ndoapă cu gheață zmei.
Acum, am invocat din sânge
O seamă de sucubi găunoși
Să mă scape de-îngeri veninoși
Atunci când materia-mi plânge.
Da, aici v-arăt neagra lance,
Ce de prin brațe nu-mi coboară,
Pe care mintea-mi n-o doboară.
Lance, realitatea mi-o calce...

Evadare spre veșnicie
În ochii tăi închiși, durerea e profundă,
Liniștea adâncă în lume se așterne,
Iar drumul vieții tale parcă se afundă
Pe țărmul unei mări de lovituri eterne.

Jură că tot ce-ai citit păstrezi
În al tău stup cu roi de gânduri,
Să nu crezi tot doar niște rânduri,
Iar de-ai mei zmei să nu te lepezi.

Dar poate-n viitor, se va deschide-o poartă
Și care te va duce prin făclii o mie
Andreea Popescu, clasa a XII-a E
Căci pe Pământ ai fost parcă-ntemnițată
Ca o privighetoare, într-o colivie.
Acum ai evadat și tinzi spre veșnicie,
Iar viitorul pare că a trecut demult
Și tristă m-ai lăsat, cu inima pustie
Și cântul vieții tale, la infinit ascult

Viața
Coboară pe valuri în mantie-aurie
Crăiasă oare sau nălucă să fie?
Din nori de gheață cenușii,
Se lasă plutind printre fulgi argintii...

Andreea Cova, clasa a XI-a B

Codrul cu brațele-i zgribulind, așteptând.
Înalță rugi aprinse de pe rece pământ;
O ceață spumoasă apasă ce-i viu,
Atingerea ei doare, totul e pustiu...
E iarnă, crăiasa ce leagănă-n vânt
Sclipiri de argint și flori de gheață!
Așterne tăcere și frig de mormânt
Învăluie aprig orice urmă de viață...
Timofte Delia-Elena, clasa a IX-a G
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Maturizare

Solitudine
Foșnetul copacilor modești,
Îmi alină complăcerea sadică..
Tresar din agonia telurică,
Când razele soarelui,
Îngăduitoare,
Îmi ating genele înțepenite
De frigul iernii,
Care s-a cuibărit, undeva, în străfund...,
Opunându-se căldurii și strălucirii soarelui...
Cerul albastru,
Mi se ascunde,
În spatele zâmbetelor înduioșătoare.
Ale norilor plini de candoare ireală..
Duhul mi se tânguiește,
De neputința
De a se pierde în înălțime...
Precum crengile care,
Se contopesc cu țărâmul infinitului...
Zonă boemă,
Încerc să mă reconectez la viață..,
La durere...

Eram un copil
Care-arunca în stradă
Cu bile de sticlă.
Nu știam că există mașini,
Oameni răi care
Sparg baloane,
Trecători găunoși,
Care calcă
Bile de sticlă.
Într-o zi am descoperit,
Când mă jucam cu păpușile,
Că nu suntem foarte diferite,
Ele de plastic, eu de porțelanNatură imobilă/ material casant;
Măcar păpușile nu se sparg
În mii și mii de cioburi.
Când am crescut, din păcate,
Am devenit doar o vază
Mai mare, care nu-ncetează
S-adape tot felul de flori.
Însă florile smulse din pământ
Au zile cât un fluture,
Dacă au noroc.
Iar eu, vaza plină cu apă
Am privit mereu, incapabilă
Să-mpiedic florile să se-ofilească.

Înapoi la forma mea,
neregulată, de porțelan,
Lorena Gavriloaia, clasa a XI-a D
pot să spun doar
că-mi doresc cu ardoare
să găsesc un alchimist
căruia să-i vând sufletul de sticlă,
să-l preschimbe în...
bulb de metal
secat de dorință.
Andreea Popescu, clasa a XII-a E
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N-ai mai revenit
E gri al nostru cer senin,
Sub care noi ne-am tot iubit,
Te-am așteptat în lung suspin,
De ieri, tu n-ai mai revenit.
Iar primăvara a plecat
Și fericirea-mi s-a sfârșit,
Tot lângă lac te-am așteptat,
De-atunci, tu n-ai mai revenit.
Și vara m-a abandonat
Într-un coșmar necontenit,
Să mă trezești - te-am așteptat,
De-atunci, tu n-ai mai revenit.
Iar toamna mi-a adus pustiu,
L-a pus pe sufletu-mi rănit,
Te-am așteptat, dar e târziu,
De-atunci, tu n-ai mai revenit.
Dar azi asupra-mi fulgi se cern
Și plâng cu gându-mi rătăcit,
Te-aș fi putut iubi etern ,
Regret că n-ai mai revenit...

Abuz de alb
Cerul cerne lin făina
Ce s-așează-n pas grăbit,
S-a pierdut de mult grădina
Satul tot i-acoperit.

Andreea Cova, clasa a XI-a B Privirile tremurânde
Ale micilor copii,
Cu greu par a se desprinde
De pe-naltele pârtii.
Prinși în peisaj, se pare
Noaptea vine-n pas grăbit,
Ziua nu-i destul de mare
Timpul trece prea rapid.
Seara vine friguroasă,
Tot ce-i alb s-a înnegrit
Liniștea pe sat se lasă
Copiii au adormit.
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Pavel Claudia-Cipriana, clasa a XI-a D

Dorință
Dorința mea cea dulce,
ce gânduri reci aduce,
ce sufletu-mi apasă,
dar ție nu îți păsa.
Cu sufletu-mi pustiu,
amorțit, lovit, dar viu,
pornesc în căutare,
unde dorința mea nu moare.
Și ce folos la om,
să aibă tot ce vrea
dacă în căutarea sa
dorința-și va uita.
O mângâiere dulce,
ce blândă lin aduce
vechea mea dorință
uitată, ca ființă.

Amorul

Și-aș vrea să o îmbrățișez,
cu ea ca să dansez,
uitată, în neființă
o ultimă dorință.

Sublim poet ca tine
Ce n-a văzut în viață
Decât ce este bine
Și-n lume doar speranță!

Tu n-ai văzut amarul
Ce se scurgea prin lume,
Dar ai văzut amorul
Rareș Ungureanu, clasa a IX-a B
Cum vine să sugrume.
Tu ai murit de foame
În trista ta cădere
Și sufletul îți doarme
Caci tu i-ai dat putere.
Și-amorul să rămâie
În lume să domnească
Ca fumul de tămâie
În lumea ta cerească.
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Andreea Cova, clasa a XI-a B

Rogvaiv
Pe-o stradă ce
duhnea a soare,
am auzit icnetul
unui arici.
Dezgolit, fără carcasa
de țepi, într-o baltă
de petrol rogvaiv.
Așa-mi era, în vara
aia atât de friguroasă,
așa era descendentul
cu mult mai fragil
al șoarecelui.
M-am aplecat asupra-i,
să smulg un ghimpe
din scutul său distrus,
ca să-l pot îngropa undeva,
departe de stradă,
departe de soarele
dezgustător.
Un ghimpe de arici,
îl voi îngropa undeva,
între petalele unui trandafir,
în ultimul loc
unde te-ai așteapta
să găsești
un ghimpe.
În loc de epitaf,
pe-o placă
de-nmatriculare,
pătată de benzină,
fără vreun număr
sau vreun nume,
va-mboboci un singur
trandafir,
cu ghimpi de-arici
între petale.

Pavel
Un înger vioi se lasă în vale
Și vântul se-învie spre vârf
Iar îngerul taie cu mâinile sale
Și face o groapă-n pământ
El scoate pe paie o carte feroce
Împodobită-n rubin
O carte mai veche ca însuși pământul
O carte cu nume divin

Andreea Popescu, clasa a XII-a E

Și îngerul cald, om se făcu
Și-mparte cuvântul prin lume
Și atunci lumea întreagă văzu
Că Pavel e al său nume.
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Rareș Ungureanu, clasa a IX-a B
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