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Creaţie literară. POEZIE 
 
Frecventează Cenaclul literar „Cuvinte potrivite” din 2009. De atunci, a crescut. Aşteaptă 

deja „examenul de maturitate” – bacalaureatul – şi, sper, o viaţă lină, pe măsura calităţilor ei – a 
spiritului ludic, sensibilităţii, altruismului, naivităţii nedisimulate şi rare la vârsta „marilor 
îndrăzneli”.  

 
Iubeşte aproape tot ce e artă: benzile desenate, designul, teatrul şi, evident, poezia. Desenează 

cu uşurinţă şi cu simţ artistic, este empatică, teatrală în vorbă şi gest, face asocieri subtile, 
neşablonizate, de cuvinte, de imagini, de gânduri. Visează aievea – mult şi frumos.  

 
A participat la câteva concursuri de creaţie literară, unele naţionale - „Marin Sorescu” 

(Râmnicu – Vâlcea), 2010 - secţiunea LITERATURĂ UMORISTICĂ; „Romeo şi Julieta la Mizil”; 
„Anton Holban”, 2012 - secţiunea POEZIE (pe tema: „Alienarea omului modern”), „Aripi de dor” 
(Medgidia), 2012, „Tinere condeie” – 2012. 

 
Eu dar... 

A viscolit aşa 
de parc-ar fi ultima oară. 

De parcă norii purtau mătreaţă-n subsuoară, 
iar cerul uitase de şa. 
Îmi prind într-o mână 

un sac de albine. 
E alb, ele-s albe 

Şi-mi torn sacul tot peste  mine. 
Mă frâng şi dansez... 

În jur numai lapte-i acuma! 
Şi cerul şi luna 

se scutură-n vânt, titirez. 
Te visez: 

în vis îmi vii umed, 
cu ochii tot umezi, de humă... 

Îţi zic: ,,Tu eşti viu şi te cred!" 
Dar huma: ,, Sunt verde, sunt  glumă!" 

 
,,Deci asta-i!", îmi zic 

Şi mă-ntorc în penumbră. 
E cerul mai mic 

Şi e luna mai sumbră. 
 

A viscolit peste mare 
Cu lacomă,  rece,  palidă sare. 

În zare, doar alb 
Şi  dor de plecare. 

 
M-am tot răscolit, în neştire, 

De-mi crapă-n vioară trei fire.

 
 
 
TECU  
BEATRICE 
IONELA 
(XIIG) 



 
Undele mării 
 
Hai, zboară-n străfunduri, 
Prin unde plăpânde, 
Tu, urmă – cerneală  
Cu litere blânde! 
 
De ce-mi ceri să-cerc, 
Să mă-ncerc, 
Între-o apă şi-un cerc? 
Să alerg, să petrec, 
Să freamăt alene 
Cu peştii pe gene? 
 
Uite ce frumos râde marea! 
 

 
 

Iubirile mării 
 

Câteodată, marea moare 
la umbra unui copac singuratic, 

la umbra unui gând primăvăratic. 
Când moare dimineaţa - suspină, 

când moare-n vârful zilei - se înclină, 
când moare seara, se face velină. 

 
Alteori, moare 

când râde un copil, 
când  plânge un părinte, 
când pierde un bătrân. 

 
Dar cel mai tare moare 

când vede Cerul, 
căci mai presus şi printre, 

pe sub şi peste toate, 
stă Marele-n lumină 
să-i fie mării vină 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mare de amor 
 

Albastră nelinişte, slabă şi lungă, 
Aş vrea să te suflec  pe sub zăvor 

Pământul stă mândru sub tine - o dungă, 
Pământul te strânge cu dor... 

 
În 'neaţă eşti pală, spre seară-n foc joci, 

Aş vrea să te suflec  pe sub zăvor, 
Dar stai pe pământu-ţi, spre Cer te întorci… 

Şi cerul te scaldă cu dor! 
 

Mă ţii îmbrăzită să ţip iar la tine, 
Când ştii că mă rumeg şi mor? 

Se-ncheie şi anul, doar ziua nu vine 
Cu tine-ntr-o mare de-amor.. 

 
Marea din ochii tăi 

 
Apa rece se zbate-n pumnii mei 

ca părul ud în bătaia alinturilor tale. 
Apa mării se zbate-n pumnii mei 

ca  jindul cald cu pas domol, agale. 
 

Mărturiseşte-mi: 
Când vezi marea, 

ce simte dorul tău? 
Când vezi stânca, 
ce vede ohiul tău? 
Vede suflet senin? 

Vede ochii mei căprui? 
Sau... 

vede doar marea 
şi stânca -  pământ îngreunat 

de plasma irişilor tăi albaştri? 
 

Dacă-ai fi ştiut s-asculţi marea, 
Dacă ai fi ştiut să îngâni şoapta ei, 

suspinul ei, plânsul ei, ţărmul ei de peste vedere, 
ai fi ştiut 

că marea-i... 
 

Primeşte-o 
aşa cum ( n-)o ştii 

sau 
dă-mi-o înapoi! 

 
 
 
 
 
 



 
 
Celui cu ochii de mare I 
 
Ţi-ai netezit pe gură 
cuvinte să mă cheme, 
şi ţărmul meu, sărmanul, 
nu-ţi spune, dar te geme... 
Ai ghimpi în ancestrală, 
pe jos sădit-ai greble. 
De ce ţi-e mâna pală 
când fierbe gându-mi, fierbe? 
Mi-ai răscolit în suflet, 
în fund era un Cer. 
Când te-ai zărit în el, 
ai izbucnit din sunet, 
te-ai convertit tăcerii 
asemeni unui mag 
şi ai gândit pe larg 
cu ochii să mă sperii, 
cu ochii tăi de mare 
pierduţi în vatra serii. 

 
De ce vrei  
să mă sperii 
când eu  
briză te fac? 
 
Când eu   
mă strâng şi tac? 
 
 

 
Celui cu ochii de mare II 
 
Ai ochii mari, lăptoşi 
În miez de dimineaţă. 
Ai paşii mari şi groşi 
ca-n dimineţi cu ceaţă. 
Ai buze cafenii 
Şi umeri mari, frumoşi 
ce lung întind din braţe 
copaci lăudaroşi. 
Ai scuzele de gumă, 
tot a cafea miroşi, 
Ochii îţi sunt de  spumă, 
Când cugetă lăptoşi. 
Poate-nţelegi o glumă: 
Eu vreau pomeţii-ţi roşi! 

Inimã-n anotimpuri 
 

Timpul se-adună 
suflă 

şi tună. 
Inima tace în geamăt de prună. 

Timpul e-n tot. 
Alb şi nărod, 

se face searbăd şi aspru năvod. 
Mai rece-i afară, mai lună, 

Şi inima tace –nălţată pe-o dună. 
Timpul se scurge, 
în vânt bate cald. 

Sunete dulci 
în unde se sparg. 

Vremea - mai trece 
spre lună, spre larg. 

Inima-i prinsă cu flori de catarg. 
Timpul e moale, 

căci lacrima caldă-l domoale 
când inima prinde să nască sudoare. 

Şi timpul şi luna, 
şi unda ca pruna, 

şi vântul şi largu-ntr-o minte se sparg. 
 

Inima însă se-adună din spumă. 
 

Prin iarnă 
 

păşesc 
în amorţeala mea 
e ca şi cum trec 

pe sub mine paşii 
în jur albu-i ace 

mă-nec 
doar pomii mai freamată-n aşchii 

şi plec 
mi-e soarele sec 

luminile-s coapte prin vârfuri de bec 
prin aer se-ntrec 

mă petrec 
dar mă frec 

la ochiul din  mijlocul frunţii 
m-aplec. 

Din spate mă mistuie vântul 
departe-mi e gândul 
departe de aura mea 

mă ferec 
o să plec. 

Mă-nţeapă în inimă brusturi 
mă strâng pe sub limbă trei gusturi 

mi-e dor şi-i spun dorului: ,,Usturi!" 
 

Dar sapă a dârză mai rea... 



 
 
 
 
 
 
 
Cutezanţă 
 
Urăsc necuvântările 
Ce-n trecut izbeau în mine, 
Cu spada lor ca un ac. 
 
Cutez  împăcări. 
Vei fi acolo?  
 
Hai să nu ne vindem inima! 
 
 
De-ai fi… 
 
De-ai fi piatră şi eu vale, 
Ţi-aş da razele din soare, 
 
C-o fărâmă de sudoare, 
Te-aş aduce din vâltoare 
Pân la mine, pân la mare… 
 
Metalul lumii 
 
Metalul lumii 
Ne arde,  
Ne zgârâie 
Sufletul, umilinţa, zâmbetul… 
 
Revolta apei 
 
Mereu gata să cadă 
Din stâncă, din munte,  
Să se ‘nalţe din el, 
Să  lovească cerul  
Cu tunetele lui 
 
GAPŞA ANDREI (XIF) 
 
 
 
 
 
 
 

Şi roboţii se iubesc sau 
Cea mai inedită scrisoare de dragoste 

 
                             Sigma Gama Delta, 32 Sedarie, 20182 

 
Draga mea RF9358, 

 
Timpul trece foarte încet, nu-i aşa, iubire? 

Nu spun asta doar pentru că sunt robot, 
ci pentru că  au trecut, parcă, un milion de ani 

de când 
sunt plecat în misiune, şi nu patru ore. 

Mi-e atât de dor de tine, încât circuitele 
sentimentelor sunt supraîncărcate. 

Când simt că nu mai pot suporta durerea  
despărţirii,  

mă uit la holograma ta  pe  
care o port cu mine  

ca pe un 
talisman în fişierul de date. 
Îmi imaginez că eşti aici, 
că aud 
minunata melodie a roţilor 

ce se-nvârt lin, 
că  te privesc în beculeţele 

 
care clipesc 

roşu-fosforescent  când te superi 
şi vrei să mă ţinteşti cu laserul. 

Presupun că vrei  să ştii  ce fac… 
Consiliul Roboţilor de pe Sigma Gama Delta 

m-a trimis 
să extermin o specie de maimuţe enervante 

din Calea Lactee. 
De ce m-au trimis în cartierul acela? 

Galaxia Andromeda e mult mai aproape de casă... 
şi de tine! 

Stai aşa, parcă aud un bâzâit de priză. 
Dormi, dragă RF9358? Ah, sigur, trebuie 

să te reîncarci. 
Nu-ţi face griji şi nu exploda nimic pentru că 

mă voi întoarce până la cină. 
Ce bine miroase acel motor Diesel 

în cuptorul nuclear! 
Între timp, tu ai Galacticnetul să-ţi ţină de urât. 

 
O mie de pişcături de laser de-ale mele, 

Ţi-le trimit cu strălucirea a o mie de stele. 
 

                     Cu dragoste, 
                RB1324 

 
LUPU FRANCISCA GABRIELA (IXH) 



  
 
 

Noaptea 
 

Noaptea domneşte, 
Ziua-i slujeşte. 

Un fluture piere-n 
Albina dă miere. 

 
Tigrii s-adapă 

Toţi dintr-o apă, 
Leii se-ngroapă-n 
Munţii ce crapă... 

 
 

Adio ! 
 

Eu plâng pentru tine, 
Căci tu ai plecat... 

 
Şi crede-mă, China*, 

Al meu preferat, 
Că eu te-am iubit 
Şi te-am apărat... 

 
Şi crede-mă, China, 
Că eu mi-am dorit 
Ca tu, pentru mine, 

Să nu fi murit... 
 

Rămâi dar cu bine, 
Cu Dumnezeu, 

Căci tot pentru tine 
Destul sufăr eu... 

 
* A se citi Ciaina 

 
VĂCEANU ADRIANA (VB) 

 
 

Joaca de-a poezia 
 

(versuri în limba falvită, după modelul  
versurilor 

 în limba spargă ale Ninei Cassian) 
 

Pe-o ramură de ranfanilă, 
Stătea o mică cincunilă. 

Gingaş, ea dezor linviriţa 
Întreaga zi, cu Cariviţa. 

 
Trei cincunile supărate, 

Invidioase, înzestrate 
Cu a mai fină raninină, 

O irlanau pe moşmodină. 
 

Ca o reală variviţă, 
Ea îşi vedea de Cariviţă. 

Cânta-n falvită ziua toată, 
Stupea halviţă şi-avioată. 

 
LUPU FRANCISCA GABRIELA (IXH) 

 
Paznicul 

 
Paznicul câmpiei sta de veghe. El privise 

Cum pe cer încet se strânge alba pulbere de vise, 
Cursul vieţii ce se varsă în adâncul mării line, 
Strângând roua dimineţii peste amintiri divine. 

 
Şi când orbitorul înger de pe cer face lumină, 
O perdea ca de cristale se apropie-n surdină 

Şi dună-n pumni de aur moale – tot pe unde trece.
Numai paznicul rămâne mai departe-n bezna rece.

 
NACU ALEXANDRU (XIIB) 

 
 

 
 
 



Creaţie literară. PROZĂ 

Mihai Frostov (partea a II-a / continuare din nr. anterior) 

De cum se dezmetici, se ridică şi începu să meargă agale tot înainte, fără să ştie unde şi de ce. Din spate se auzi 
din ce în ce mai ascuţit un tropăit puternic. Şi un om care-şi suduia calul.  Era o căruţă hodorogită, plină ochi cu fân.
 - Trrr! stai pe loc, dihanie! strigă moşul.  Mihai Frostov, ai ? Cele... celeee mai sincere urări! bolborosi omul, deja 
bine afumat. 

- Pentru ce, mă rog? Auzi dumneata, urări...  
- Ce întrebare! Am aflat că ţi-ai lăsat femeia, da ,da, am aflat. Dar lasă, câte muieri nu-s pe lumea asta... n-avea 

grijă. Dar ce stai măi omule, măi! Ia uite cât loc, loc de clasă, şi moale pe deasupra, aici pe fânul ăsta. Ia şi te urcă! 
Mihai  urcă, vădit preocupat de a ajunge - nici el nu ştia unde.       
-Da’ cum? Cum se poate, măi Mihai? Tu? Ce treabă ai, de umbli aşa pe drum? Vai! n-am să  uit, nu, nu, nicicând 

de taică-tu: un general adevărat... în vremuri adevărate!  
Frostov auzea spusele moşului, cu gândul prin alte părţi.  Privirea îi era curioasă şi suspicioasă. Ce tot bălmăjea 

tovarăşul său de drum.        
Ajunseră într-un târziu la un han cu miros de rachiu fiert, de carne friptă şi de pâine coaptă. 
- Haide! Hai, tinere prieten, să îmbucăm ceva. Ia de te coboară mai repede! Omul, mai mult târât de hangiu, intră. 

Şi nu-i părea rău, căci foamea-l încolţea de vreme bună. Hangiul Stelică îl duse la o masă unde  vreo trei oameni aveau în 
faţă tot atâtea sticle de rachiu şi vreo cinci-şase străchini de carne. Printre ei, un bătrân militar, în care-l recunoscu pe 
bunul prieten al tatălui său; avea faţa alungită de trecerea anilor şi nişte ochi pătrunzători, primitori şi învioraţi de aburii 
rachiului. Deşi decrepit, îmbrăcat sărăcăcios, prezenţa lui contrasta cu atmosfera sordidă a hanului. 

- Generale, dragă, vi-l prezint pe Frostov! Mihai Frostov!  
- Frostov?! Rosti bătrânul, agăţându-se, deodată, de un gând vechi… 
- Da, da, Frostov. Îi îngăduiţi să stea cu Domniile Voastre la masă? Nu-i loc pe niciunde... omu’ e obosit, necăjit 

şi-nfometat…,  i se adresă Stelică generalului. 
Se aşternu o tăcere lungă.  
Bătrânul, rămas rătăcit în gânduri, se dezmetici, în sfărşit: 
- Da, da! Cu plăcere chiar! Desigur, ia loc. Cum ziceai că te cheamă? Frostov, aşa-i? îmi pare cunoscut numele, 

aveam un tovarăş Frostov!      
- Dacă e acelaşi Frostov la care mă gândesc eu... 
 - Andrei îl mai chema pe cel de care-ţi spun eu. 
  - Era tatăl meu. Ştiu cine sunteţi. 
- Ptii! Leit! vai de capu’ meu, autentic! Generalul îl trase imediat lângă el şi începu o povestire  încâlcită şi fără 

sfârşit.        
- Aşa deci...înţeleg prea bine, dar aţi fost într-adevăr  cu tata pe pământul Ucrainei? întrebă Mihai . 
- Eu?! Eu să nu fi fost?! Vai, dragul meu, ce întrebare! Am fost! Şi încă de mai multe ori, strigă generalul într-un 

acces de mândrie tipică bătrânilor când îşi aduc aminte de tinereţi.  
Stătură de vorbă până târziu în noapte. Hanul se golea încetul cu încetul.  
Stelică o puse pe nevastă-sa să-i pregătească lui Mihai o cămăruţă şi nişte haine curate . 
  - Mărie! Ia de pregăteşte un locşor curat, să primim cum trebuie pe oaspetele nostru autentic, ehe!  
Femeia îl conduse pe om şi-i arătă ce şi cum. Din han se mai auzeau  voci mahmure, dezlânate, nemulţumite, ale 

bărbaţilor care nu-şi primiseră  încă cina. Cum intră în cameră, îl înţepă un miros de mucegai şi umezeală de la podeaua 
veche, proaspăt spălată. De-abia apucă să se spele şi să fumeze o ţigară, că prin uşa întredeschisă, Mihai zări o figură 
impertinentă. Un ins de vreo treizeci de ani, cu  faţă cam rumenă ce ascundea nişte ochi mici şi negri, studia iscoditor 
încăperea. În sfârşit, omul închise, se apropie de Frostov şi se aşeză nepoftit pe marginea patului. 

 - Ronţescu , spuse el, uitându-se ţintă la Mihai.     
- Ei şi ? răspunse, amuzat.        
- Un chiriaş, zise necunoscutul, continuând să privească suspicios.  
- Vrei doar să facem cunoştinţă?        
- Ehei, făcu omul şi -şi întoarse privirea-n altă parte. Ai bani? Întrebă deodată.   
- Nu prea mulţi...           



- Cât?            
- Da’ care ţi-e treaba dumitale? auzi şi tu...ce obrăznicie! auzi şi tu! făcu Frostov, tot mai mirat.  
-  Dacă eşti chiriaş, să nu mă împrumuţi niciodată cu bani, pentru că...  
-  Bine, bine, oricum nu-ţi dădeam.  Nu ştiu câtă vreme am să stau aici...     
   - Ai de gând să plăteşti de dimineaţă?    
- Da, poate...            
- Eu nu, ce altă treabă am? Camera mea e alături, ai văzut-o? Eh, pe la mine, n-ai de ce să te oboseşti să vii prea 

des; în schimb eu am să trec pe aici, n-avea grijă. Pe general l-ai văzut?. Ăsta îşi duce mâinile ori după ureche, ori se 
scarpină în palmă când vorbeşte.   

-  Da, am vorbit cu el adineauri         
- Ţi-a cerut bani?           
- Nu            
- Dacă-ţi cere, să nu-i dai. Şi când mai spui că a fost om de înaltă clasă, om primit bine pe la oraşe; altădată nu 

minţea în halul ăsta, era mândru şi îi plăcea poate să exagereze puţin. Acum ascultă-l numai câte-ndrugă. Ţi-a vorbit de 
victoria din sud? Sau cum au asediat el şi camarazii săi un întreg oraş? Ţi le toarnă fără să clipească măcar. 
 - Mi-a vorbit de Ucraina şi de tatăl meu şi de cum concepeau ei doi cele mai bune planuri de asediere a taberelor 
combatante.      

- De Ucraina e vorba? Păi să ştii că n-a fost niciodată în Ucraina şi nici nu făcea planuri de război. Cum de-ai 
putut să asculţi aşa bazaconii? 

- Trebuie să pleci. E târziu. Nu mai pot asculta nimic. Bani nu am...Pleacă!  
- Rămâi cu bine! Nu crezi nimic...Mâine...şi se strecură pe uşă. 
- Să fii aşa de ciudat şi să te cheme şi Ronţescu!!! 

JITARU DIANA (XIIG) 
          

O noapte neobişnuită şi trei vieţi paralele 
 
 O noapte...obişnuită în Pepper Toun.  
 Zgomotul brus zgudui liniştea din temelii. 
 Era ora la care doctorul Brakken şi asistenta sa, Shego, încercau, a nu ştiu câta oară, să distrugă lumea. De data 

aceasta, cu o armă  tip laser.  
-Nu mişca! spuse Rufus. (Rufus este un hamster care suferise mutaţii genetice. De aceea, muşchii i se măriseră 

şi...vorbeau).  
        - Crezi că mă poţi opri, şoarece jalnic? răspunse Brakken. Hahahahahaha! 

Rufus îşi chemă ajutoare. De data asta, pe Kim Possible şi pe Ron Stoppable, cei mai curajoşi din breaslă. 
- Predaţi-vă! încercă din nou hamsterul, cu glas mai puternic, mai încrezător. 

 
       -  Ce tare! exclamă Radu extaziat. (Radu este un băiat care, economisindu-şi banii de buzunar şi câştigaţi de la 
rudele cărora  le spusese în iarnă Pluguşorul în întregime, îşi crease un mic studio de redacţie. Scosese, de curând, o 
revista şi, în lipsă de colaboratori, o umplea cu propriile compuneri şcolare). Ce tare! Sunt deci capabil să născocesc 
poveşti. Şi nu din cele ştiute de toată lumea, cu Feţi-Frumoşi şi Cosânzene...Continui mâine. Sunt frânt. Orice scriitor 
are nevoie de odihnă. 

 
Revista s-a foit şi răsfoit toată noaptea... 
 - Shego, suntem vii! Iată-i şi pe ceilalţi! Uite-l şi pe băiat! Pe Radu...Cel care ne credea personaje...Acum... 
putem acţiona. Avem viaţă, putere... 

     Dimineaţă, titlurile ştirilor îl îngroziseră pe micul scriitor: „Doi răufăcători sperie lumea”; „Un cobai monstru ne 
ameninţă”; „Oamenii contra unei armate de roboţi” etc. etc. etc. 
 

STOICA DRAGOŞ (VIIA) 
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LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 
 

Crăciun Bianca (VA) – premiul al III-lea / municipiu,  prof. A. Niţoiu 
Stanciu Adian (VIIA) - premiul al II-lea / municipiu, prof. R. Petre 

Luca Alexandra (VIIIA) – premiul al II-lea / municipiu, prof. A. Niţoiu 
 

 

Crăciun Bianca (VA) 
Premiul I / et. naţională 

la Concursul 
Cangurul lingvistic, 

prof. Anca Niţoiu 
 

 
 

EDUCAŢIE PLASTICĂ – prof. Angelica Alexa 
 
Concursul - Expoziţie SPIR.ART, organizat de Colegiul Naţional „Spiru Haret”, ediţia a VIII-a, dec.2011   

Cîrlan Dragoş (VIIC) - premiul I 
Arotăriţei Dan Bogdan (VIA) – premiul al II-lea 

Popa Iulian Valentin (VIA) - premiul al III-lea 
Timnea Mara (VIA) – menţiune 

Sănescu Georgiana (VIIC) – menţiune  
Năstase Loredana (VIIIB) – menţiune  

 
Expoziţia Naţională – Concursul Învingător prin artă, ediţia a II-a, nov. 2011 (Iaşi) 

Pîndaru Andreea (VIIA) – premiul I 
Năstase Loredana (VIIIB) – premiul I 

Malanciuc Claudia (VIIB) – premiul al II-lea 
Cîrlan Dragoş (VIIC) - premiul al II-lea 

Mahmoud Samira Ariana (VC)- premiul al III-lea 
Iordache Raluca (IXD) - premiul al III-lea 

 
 

 
CHIMIE 
Concursul Internaţional Mathexperience 

Gagiu Mădălina, Vişteac Adela,  Gheorghian Alexandra (XIB) , prof. îndrumători Gabriela Palaghiciu  şi Costica Vărzaru  
Concursul  Chimia – prieten sau duşman? / etapa naţională 

Bolinteanu Nicolas, Gheorghe Cătălina Andreea (XIC) – menţiune specială, prof. Iuliana Costeniuc 
 

COMPETIŢII SPORTIVE 
 

Handbal feminin – locul I / sector, prof. Fl. Teodor 
Handbal masculin – locul I / sector, prof. Aurelia Zabara 

Badminton - locul I / sector, prof. Fl. Teodor 

EDUCAŢIE  
TEHNOLOGICĂ 
 

 
Ţolea Georgiana (VIIA) – Premiul I / ţară (cu participarea la olimpiada naţională 

organizată în Slobozia, jud. Ialomiţa), prof. Viorica Oancea 
 



BIOLOGIE 
 

                       
Domnii profesori  

VALERIA CIULACU şi ŞTEFAN LUGULETE 
 ne-au obişnuit, de câţiva ani,cu rezultate uluitoare.  
     Proiectele pe care le-au gândit şi coordonat – participante la 
concursuri internaţionale prestigioase – s-au impus prin  
rigoare ştiinţifică, interesul acordat mediului înconjurător,  
soluţiile inedite de protecţie a acestuia, maniera  
prezentării (evident, în limba engleză). 

  

Din anul 2004, Liceul Bolintineanu a 
reprezentat România în Republica 
Moldova (Chişinău),  
Turcia (Istanbul), Azerbaidjan  
(Baku), Olanda (Amsterdam),  
Brazilia (Novo Hamburgo), Tunisia 
(Tunis), SUA (Houston, Los Angeles)
Slovacia (Bratislava), aducând acasă 
 

3 medalii de bronz, 
5 medalii de aur 
            şi 
2 de finalişti. 
 

 

                                                               
Anul acesta, Concursul  
INTEL INTEL INTEL INTEL     
INTERNATIONAL INTERNATIONAL INTERNATIONAL INTERNATIONAL 
SCIENCE AND SCIENCE AND SCIENCE AND SCIENCE AND 
ENERGINEERING ENERGINEERING ENERGINEERING ENERGINEERING     
FAIRFAIRFAIRFAIR s-a organizat 
la Pittsburg  (statul 
Pennsylvania / SUA). 

              echipa României 
 
Elevii pe care doamna Ciulacu şi domnul Lungulete i-au ales  
şi i-au pregătit, în vederea participării la Pittsburg –  

Gherghescu  Dragoş Ştefan (XIIA) 
 şi 

Matea Moldovan Alexandra (XE) – 
au propus o soluţie ecologică pentru combaterea scabiei –  
produsă de Sarcoptes scabiae: Bioscabicid – un remediu  
naturist la tratamentul chimic existent pentru scabie. 

    

Proiectele anterioare: 
 
 
Poluarea biologică a apei potabile 
Copşa Mică- Dor de viaţă, strigăt de durere 
Noi avem soluţia combaterii bioecologice a gândacilor de 
bucătărie 
Noi avem răspunsul la întrebarea: Cine e mai tare, sexul sau 
foamea? 
 Combaterea insectelor vectoare de boli 
 

 
 



Cercuri literare - Cenaclu. Folclor. Teatru 
 

CONCURSURI DE CREAŢIE LITERARĂ 
 
 

 Tecu Ionela Betrice (XIIG)  
 Premiul I  

la Concursul naţional de creaţie literară 
 „Anton Holban” (Galaţi) –  

SECŢIUNEA POEZIE,  
prof. îndrumător, Ruxandra Petre 

 

 

Jitaru Diana (XIIG) 
Premiul I 

 la Concursul naţional de creaţie literară 
„Anton Holban” (Galaţi) – 

SECŢIUNEA PROZĂ SCURTĂ, 
prof. îndrumător, Ruxandra Petre 

 

Crăciun Bianca (VA)  
Menţiune 
la Concursul naţional 
de creaţie literară 
„Poveşti scrise de copii” (Iaşi), 
prof. îndrumător, Anca Niţoiu 

 
  

 
 

                                Cercul de folclor Dor şi dor, cu mine călător 
 

Membrii Cercului de folclor Dor şi dor, cu mine călător, coordonat de 
doamna prof. Anca Niţoiu, vor merge, pentru o săptămană, în Grecia. Tabăra este 
premiul (MARELE TROFEU), obţinut în urma participării la Festivalul Naţional 
Flori de mai - interferenţe etnice pe teritoriul Dobrogei desfăşurat, în săptămâna 
Şcoala altfel, în cadrul Proiectului Şase şanse, la Galaţi, Tulcea şi Constanţa.  

 
Dintre cei patruzeci de membri ai cercului, surorile Sas – Maria (5 ani!) şi 

Daria (8 ani) au impresionat, prin voci care promit de foarte timpuriu cariere 
muzicale, publicul de la serbarea şcolară din 6 aprilie, precum şi pe cel de la 
simpozionul – concurs organizat, pe 24 mai, de Colegiul Economic Viilor. În 
cadrul acestui simpozion, Dor şi dor... a participat la toate secţiunile: Proiecte (cu 
obiecte mitice din gospodăria ţăranului român), Tradiţii şi obiceiuri (cu 
Descântece), Solişti vocali (Puchiu Daniela - IXG, Mădălina Petcu - IXC, Florin 
Mihalcea - XIE) şi instrumentali (Oniceanu Ciprian - XE).  

 
 
Mult succes la Festivalul Internaţional de la „Lipatti”! 
 
Doamna prof. Anca Niţoiu mulţumeşte, pentru încurajare, entuziasm şi efortul de-a fi sprijinit activitatea 

Dorului..., colegilor - profesori Ligia Roşca, Sorina Făsui şi Alin Langă. 
 



 
 
                                                                  

 
Trupele de teatru Dor fără saţiu, 

 
    coordonate de doamna prof. Dora Lazăr, s-au întors, de puţină vreme, de la două festivaluri - desfăşurate 
ca urmare  a participării la AMIFRAN (Festivalul Internaţional de la Arad), în Catania, unde au impresionat 
publicul francofon din Italia, Franţa, Serbia, Turcia, Rusia, Spania, cu spectacolele: Lucruri mărunte 
(adaptare după A.P.Cehov) şi Oscar şi tanti Roz (după Emmanuel Schmitt). 
       Deşi regulamentul prevedea participarea trupelor străine în afara concursului, organizatorii au ţinut să 
acorde, pentru Lucruri mărunte (apreciat ca cel mai profesionist dintre spectacole) premiul pentru Cea mai 
 bună adaptare scenică şi alte două pentru  Cel mai bun actor (elevilor Gabriel Păun şi Mihai Stoica – XIF).
 

 
 
În stagiunea 2011-2012, Dor fără saţiu 
prezintă: 

Livada lui VaniaLivada lui VaniaLivada lui VaniaLivada lui Vania    
(după A.P.Cehov)     

Oscar Oscar Oscar Oscar şi tanti Rozi tanti Rozi tanti Rozi tanti Roz    
(după E.E.Schmitt), 

Regia: d-na prof. Dora Lazăr 
 
 
 
 

trupa mică, pe scena din Catania 
 

   
festivitatea de premiere, Catania 

  
 
 

cu participarea la festivalurile 
naţionale / internaţionale: 

bb

Aplauze – Constanţa 
EuroArt – Braşov  
Eugen Ionescu – Buzău (MARELE TROFEU) 
Mark Twain - Bucureşti 



 
 DESPRE TEATRU, FIREŞTE… 

INSULA 
 

An greu…cel mai greu. Cine spunea că rutina aşază lucrurile?! Dar frumosul fără greu nu se poate. Dincolo de 
statistica premiilor, plată ca orice statistică, anul acesta am primit nişte recompense care-mi vor ţine de cald, şi de bine, şi 
de frumos, în vremea când nu voi mai face teatru: 

A fost, mai întâi, Aradul, cu cel mai important festival de teatru francofon. Cu work-shop-uri uluitoare în 
comunicare, în descoperirea personalităţii, cu întâlniri între liceenii din douăsprezece ţări, cu primirea în reţeaua 
internaţională de teatru şcolar „ARTDRALA” care are treizeci şi cinci de ţări. Cu aşteptarea de după spectacol a 
regizorului din Rusia, pentru a ne spune că Les choses menues l-au emoţionat şi că ar trebui jucat la Moscova, la Teatrul 
Masqui, fiindcă a fost un Cehov rusesc, autentic.  

Am ales însă Catania cea însorită, din dorinţa ca şi Dorul... cel mic să aibă şansa să reprezinte România.  
Şi au făcut-o, ambele trupe, cu o dăruire extraordinară, reuşind să treacă emoţia - de 

pe scândura scenei, în sufletul şi în mintea spectatorilor. Când ne-am mutat în altă parte a 
Cataniei, pentru Festivalul Tutti in scena al celor mici, veştile bune se duseseră: „Les 
Roumains sont les meilleurs” auzisem deja, la festivalul celor mari. Emoţia spectacolului 
Oscar et la dame Rose i-a mai făcut încă o dată să spună aceeaşi propoziţie.  

Alt premiu, tot în bella Italia, a fost bucuria din ochii copiilor de a se fi împrietenit 
cu alţi adolescenţi, de a cunoaşte altă lume, alte obiceiuri.  

Sper ca, peste ani, fiecare copil să-şi amintească de această întâlnire. În fond, 
aceasta e cea mai bună definiţie a teatrului: Se iau nişte copii din faţa computerului sau a 
televizorului, de la pierderea vremii, se aduc într-un spaţiu magic, se adaugă idei, zâmbet, întristare, ochi lucioşi, 
candoare, lumină. Toţi şi toate se ÎNTÂLNESC pe această Insulă.  

Uneori, e greu. Dar frumosul fără greu nu se poate. 
 

                                             prof. Dora Lazăr 
 

LECŢIA DE SACRALITATE 
 

Casa şi obiectele din gospodăria ţărănească. Valenţe mitice 
 

Satul românesc este nucleu de creaţie şi vatră de cultură şi civilizaţie, iar casa şi gospodăria, modalităţi de adaptare 
a satului la ecosistemul natural.  La români, ca la toate popoarele, casa a devenit, în cadrul pământului, un microspaţiu 
sacru. În imaginea mitopeică a românului, centrul spaţiului cosmic este Pământul românesc, de aici şi locuţiunea omul 

sfinţeşte locul. Şi omul nu poate sfinţi locul decât contruind o casă care, la început, a fost 
bordei, apoi colibă de bârne sau de chirpici, apoi casă de munte, casă tradiţională, cu prispă 
(deschisă, fără balustradă sau închisă, cu balustradă), un spaţiu mitic de protecţie exterioară, 
de tranziţie dintre afară şi înăuntru, martoră la naşteri, nunţi, urări de sărbătoare, aruncări de 
farmece şi vrăji de pe prispă, plecări în marea trecere, din lumea albă în lumea neagră. 

Casa este prevăzută cu stâlpi ce se înalţă asemenea arborilor vieţii sau ai cerului. 
Fruntarul casei este sculptat cu feţele stilizate ale strămoşilor sau cu palme deschise, cu 
şarpele casei sau cu însemnele astrale (soare, lună, stele) consemnate în cântece populare: 
Ridicai bordei în soare / cu mânuţe de-nchinare / Cu căluţi de apărare / Cu stele de 
luminare / Cu ochi de înfăţişare / Pe fruntarii şi pitvoare... 

Casa este tot ce este în ea şi în afara ei; sunt considerate locuri sacre: moşia satului 
care face corp comun cu vatra satului, alcătuită din pădure, păşune, ogoare, grădini, stâne, conace, ape, hotare, morminte, 
răscruci. 

Hotarele erau locuri sacre, deoarece acolo aveau loc ritualuri magice: de alungare a demonilor, a unor boli, de 
apărare împotriva strigoilor, de legământ solemn, la Rusalii, ale Căluşarilor, de blesteme a Solomonarilor, de dragoste.  

Puncte sacre erau considerate şi fântânile deschise, puţurile cele acoperite, troiţele ridicate la locuri de primejdie. 



În interiorul casei, vatra este spaţiul sacru în care se ţinea mereu focul aprins, se găteau pomenile de sărbători sau 
de Sâmbăta morţilor, se oficiau riturile domestice. 

Din sfârâitul şi săritul bobilor zvârliţi pe vatra încinsă, îşi interpretau ursita, de Anul Nou, fetele care rămâneau 
nemăritate. 

La vatră se cocea pâinea în ţăst, mare cât toată Câmpia Română, al cărei gust nu l-am 
mai simţit nicăieri în lume. Pe vatră, bolborosea mămăliga din tuci, pe care bunica o arunca 
pe măsuţa cu trei picioare, în jurul căreia se aşezau, ca pentru închinăciune, toţi ai casei, 
urmărind ritualul sacru de împărţire a mămăligii, în bucăţi egale, cu aţa care nu se arunca 
niciodată, stând, asemenea icoanei, la loc de cinste. 

 
Vă vorbesc cu tot sufletul despre aceste lucruri de care sunt mândră, pentru că le-am 

trăit şi datorită lor sunt împlinită şi mult mai curată sufleteşte.  Fericită am fost doar atunci când dumicam în strachina 
adâncă aurul mămăligii.  Merită să trăieşi asemenea clipe şi să le aduci în faţa cinstitei adunări cu mândrie. 
 

Tot la vatră, doftoroaiele şi vracii satelor preparau noaptea, în taină, licorile şi leacurile. Pe vatră, se năştea prima 
oară, ca să aducă noroc, se bolea pe vatră sau pe cuptorul vetrei. În Oltenia de Sud, micii colindători numiţi piţărăi cântau 
colindul în casă, scormonind tăciunii din vatră cu bastonaşele înflorate. 

Hornul casei nu era numai un răsuflător al vetrei, numai orificiul prin care ieşea fumul şi se afumau şuncile, ci şi 
borta mirifică prin care circulau vrăjitoarele şi zburătorii. Tot prin horn, se credea că ieşeau sufletelele celor ce mureau. 
Pentru a împiedica intrarea răului pe horn, omul atârna aici talismane: un cap de cocoş, o piele de şarpe, un rât de mistreţ.  
Se mai ungeau cu usturoi uşile, clanţele, ramele ferestrelor, ghizdurile hornului, se mai aprindea salcia de la Florii şi 
lumânările rămase de la Paşte, pentru a se bara intrările. 

Pragul casei îndeplinea şi el un rol în riturile de trecere. La construcţia casei, sub prag, se îngropau bani de metal, 
ca să atragă cât mai mulţi. Pe prag, se cumpănea cu un pietroi ultimul născut. La nuntă, pe prag, erau primiţi mirii de către 
socri şi naşi, mirele lua în braţe mireasa şi trecea pragul casei, pentru ca aceasta să fie legată de casă şi să nu poată trece 
pragul în afară, fără soţul ei. Sub prag, se îngropa ulcica cu bolmoaje, pentru a lega pe viaţă pe cel iubit. Tot pe prag, în 
Vlaşca, Teleorman şi Oltenia, se oprea sicriul când se scotea mortul din casă. 

Fereastra servea şi ea în dese rituri de împiedicare a unei predestinări. E vorba de vânzarea unui copil abia născut, 
după mai multe naşteri ratate.  Pe o fereastră a casei, ultimul copil născut era vândut de mamă şi cumpărat de o rudă 
apropiată sau de un străin, apoi răscumpărat de mamă cu bani de la cumpărător. Se schimba şi prenumele copilului, 
crezându-se că moartea nu o să-l găsească.  Răpitul fetelor care nu erau lăsate de părinţi să se mărite cu alesul inimii se 
făcea noaptea, pe o fereatsră laterală a casei, în credinţa că, astfel, se pierdea urma răpitorului. La fereastra casei, se 
şopteau cuvinte de alint, se cântau colindele de fereastră, auncând cu boabe de grâu în geam şi strigând: Ca mine, ca 
mine..., pentru  aduce noroc şi prosperitate. 

Şi obiectele din interiorul casei aveau valenţe magice. 
Războiul de ţesut era fabrica de textile a ţăranului, pentru că acest obiect îi îmbrăca pe toţi ai 

casei, umplea lăzile de zestre. Pentru asta, iţele se încărcau cu fire bine aşezate, iar mîinile umblau 
harnice cu suveica, spata şi brâgla (cea cu care se bate), în timp ce picioarele nu osteneau să calce 
iepele, cele patru pedale ale războiului. Dar pentru toate astea, mâinile mai aveau de lucru destul cu 
fusul şi cu furca de tors, la lumina opaiţului, a lămpii de gaz sau a felinarului.  

Câte poveşti, balade, doine şi alte creaţii măiestrite n-am auzit eu în copilăria mea, la lumina lămpii, uitându-mă 
vrăjită cum firul subţire de lână se încolăceşte pe fusul neastâmpărat, ieşind ca un şuvoi de lapte muls de mâinile bunicii, 
din caierul de lână! 

Prin tot ce am prezentat aici, am vrut să vă fac părtaşi Dorului (meu) călător în lumea satelor, întotdeauna mai 
bogată decât ai putea crede, care adună în aceeaşi vieţuire oameni din alte timpuri, care se cunosc fără să se vadă şi se 
ştiu legaţi, bătrâni care se mai grijesc să semene vorbe în mintea nepoţilor, astfel încât aceştia să înveţe rosturile de care 
verticala strâmbă a oraşelor şi umbra ei gri ne-a îndepărtat. 

 
prof. Anca Niţoiu  

Andreea Iorga (XG) 
 



 CRONICA LITERARĂ 
 

Despre Caragiale,  Cehov,  desăvârşire  şi hazard… 
 

S-au născut în acelaşi deceniu, dar nu s-au întâlnit niciodată. Hazardul n-a vrut să apropie Taganrogul de 
Haimanale, nici Moscova de Bucureşti, unde s-a produs desăvârşirea lor artistică.  Şi nici, mai 
târziu, Ialta, unde  firavul Cehov se retrage, măcinat de îndoieli artistice şi bolnav, de Berlinul 
ales de Caragiale ca exil. Totuşi, coincidenţă sau nu, Caragiale şi Cehov au murit în Germania. 
La alţi opt  ani  unul de celălalt.  

Hazardul a lucrat mai mult pe căi ocolite, făcând posibilă, întru veşnicie, un alt fel de 
întâlnire a celor doi mari contemporani: în spirit, în cuvânt, în har, în sensibilitate artistică, în 
nevoia istovitoare de a crea, în genialitate.  

 
Pretind asemănări între lumea caragialiană şi universul cehovian cu riscul unor 

exagerări literare şi cu teama că voi dibui anevoie puntea dintre un regat al  plictisului şi-un 
altul, al râsului zgomotos.  E greu să nu gândeşti altcumva doi dramaturgi atât de 
singulari. Căci mai toată lumea îl ştie pe Cehov ca autor al Livezii, al Unchiului Vania, al 
Pescăruşului sau al celor Trei surori, adică al unor piese despre drame individuale 
incontrolabile,  neconsolabile şi nevindecabile, în timp ce numele dramaturgului 
român îl leagă, îndeosebi, de  cele mai cunoscute patru comedii din literatura 
noastră teatrală.   

 
Dar Caragiale este şi autorul Năpastei, piesă cu un conflict grav (crima) şi cu 

personaje în care nu sunt greu de identificat simţiri cehoviene. Dragomir, de pildă, care trăieşte nouă ani cu vina de-a-l fi 
ucis pe Dumitru, de-a se fi însurat cu nevasta acestuia şi de-a fi acceptat ca altcineva (Ion Nebunul) să ispăşească 
pedeapsa în locul lui este bântuit de coşmaruri, neurastenic, răpus de himerele negre ale trecutului. Personajele din teatrul 
lui Cehov, deşi fără să poarte povara unor astfel de vini, sunt mai tot timpul prinse în hăţişul neliniştilor. Orice strădanie 
de a schimba ceva, de a ieşi din sine îi înfrânge. Şi, dacă nu se retrag în tăceri dureroase (aşa cum se întâmplă cu surorile 
Olga, Irina şi Maşa, cu Liubov Andreevna ori cu Vania şi Sonia), recurg la gesturi extreme. Tânărul Treplev, de pildă,  din 
Pescăruşul nu-şi mai face faţă şi se sinucide. Oricât de vinovată îi e mama – actriţa frivolă, absentă la creşterea şi la 
nevoile fiului, ori Nina, care-l părăseşte pentru scriitorul Trigorin – Treplev este, în primul rând, victima unei 
hipersensibilităţi (e drept că de natură artistică). A structurii lui lirice care-l împiedică să se acomodeze cu propria ratare şi 
cu nepăsarea celor din preajmă.  

 
Caragiale şi Cehov se întâlnesc însă mult mai mult pe teritoriul prozei scurte. Maeştri ai conciziei, ai captării 

esenţialului printr-un detaliu gestic ori printr-o replică lapidară, au reuşit ca materialul lor epic să inspire dramatizări de 
excepţie. Au ştiut cât şi cum să amestece melancolia şi umorul, ironia subtilă şi nuanţele amărui, scotocind în străfundurile 
lumilor lor. Au identificat, aşadar, în aparenta simplitate a vieţii omeneşti, adică în lucrurile mărunte, semnificaţii dintre 
cele mai adânci. Şi nu s-au sfiit să critice, după propria fire, impasibilitatea, aroganţa, cinismul, parvenistismul ridicol. 
Nici să aducă, în prozele lor, reminiscenţe (auto)biografice. Cehov trebuie să fi păstrat, măcar în nuvelele Vanka şi 
Fugarul,  amintiri triste din adolescenţă, când muncea, până la epuizare, în băcănia tatălui, până nu de mult urmărit de 
creditori. Sau  din anii în care a practicat medicina, dată fiind transluciditatea naratorială din Salonul nr. 6, Chirurgia, 
Năpasta sau Duşmanii.  

Caragiale a recreat şi el lumea pe care a cunoscut-o nemijlocit: a timpului şi a spaţiului său - o lume relativ 
omogenă, cu amici cusurgii şi flecari, cu slugi stupide, profesori corupţi, femei frivole cu pretenţii aristocratice, odrasle 
needucate etc. O lume aparent comică, atâta vreme cât, de fiecare dată, ţinta satirei autorului vizează comportamente 
maculate de moravuri.  

 
Din toată proza lui Caragiale, cred că cel mai aproape  de eroii scriitorului rus este Anghelache din Inspecţiune, 

un funcţionar cu reputaţia, în breaslă, de-a fi fost cel mai cinstit şi mai competent dintre “mânuitorii de bani publici”. O 



discuţie cu colegii despre un altul care-ar fi delapidat îl împinge pe Anghelache la sinucidere. Gestul este inexplicabil, 
pentru că, după moartea lui nu i se poate imputa vreo lipsă în gestiune. Să se fi temut funcţionarul de o confruntare, fie ea 
şi nefondată, cu superiorii? De vreo învinuire nedreaptă? Să-i fi declanşat discuţia banală de la berărie o anxietate aşa de 
gravă, care l-a doborât? Ipotezele sunt plauzibile, dacă-l credem pe Cehov, care propune, prin Ivan Dmitrici Cerveakov 
din Moartea unui slujbaş, o psihologie asemănătoare. Pentru că şi Cerveakov trece brusc de la mulţumirea deplină la o 
sâcâitoare angoasă dintr-o pricină extrem de banală: nu-i sunt acceptate scuzele unui consilier de stat pe care-l stropeşte, 
strănutând, la teatru. Agasat de insistenţele slujbaşului, de altfel, “neobişnuit de conştiincios” (la fel ca Anghelache) 
superiorul îl dă afară. Înfrânt, adus de autor într-un impas existenţial fără ieşire, bietului funcţionar nu-i rămâne decât să 
moară. 

 
Nici Lefter Popescu din Două loturi nu e departe de eroii lui Cehov. Criza existenţială produsă de o întâmplare 

ciudată, monologul isteric din final, ratarea, deznădejdea, umilinţa socială, revolta împotriva unui sistem birocratic corupt 
sunt (şi) esenţe cehoviene, răsfrânte, pe alocuri, în chipuri ruseşti din Tutorele, Cameleonul, Moartea unui slujbaş, 
Răufăcătorul, Cerşetorul sau Oameni de prisos… 

Inutil să adaug că, atât Caragiale, cât şi Cehov îşi plimbă eroii, după moda timpului lor, cu birja. Că-i pun să-şi 
scrie epistole, să apeleze unii la alţii pentru mici servicii, să fie victima unor confuzii sau al unui lanţ de slăbiciuni, să facă 
şi să primească vizite protocolare, să se lase târâţi în intrigi de alcov ori să peroreze incoerent. Rupte de context, replici ca 
„Gambetta a murit [...] Gambetta ăsta ştia ce voia! S-ar fi războit cu neamţul până i-ar fi venit de hac” sau „Dar ia să-l fi 
văzut atunci! Curat Neptun!” s-ar atribui cu uşurinţă mai degrabă lui Caţavencu şi Pristanda decât unor personaje ruseşti. 

 
Nuvela cehoviană Calhas mi-a amintit de Partea poetului şi de Nota explicativă la Noaptea Învierii, unde 

Caragiale literaturizează idei despre artă şi artist. De pildă, ideea că meşteşugul creaţiei cere atât talent, cât şi timp şi 
răbdare, căci „viaţa este prea scurtă, iar arta prea lungă”.  Iar Poetul, pribeag într-o lume care nu-l înţelege, „se desfată” 
numai „în lumea visurilor” şi-n apropierea de Dumnezeu.  

 
Arta şi artistul sunt şi temele articolelor unde publicistul Caragiale şi-a risipit, consecvent şi categoric, opiniile 

despre dramaturgie. Ignorând detaliile tehnice despre cum se construieşte un personaj de scenă, despre asemănările şi 
deosebirile dintre text şi spectacol sau dintre comedie şi dramă, am căutat să suprapun monologul lui Vasili Vasilievici 
Svetlovidov din Calhas câtorva dintre părerile lui Caragiale. Recurente, în publicistica autorului român, sunt importanţa 
talentului în jocul scenic, pasiunea cu care actorul execută rolurile, „naturaleţea”, „dezinvoltura” cu care se înfăţişează ca 
personaj. Niciun cuvânt de compasiune pentru omul-actor. Lui nu i se îngăduie nici slăbiciuni nici limite: „...actorii – 
spune Caragiale – când ies pe scenă, trebuie să fie nişte posedaţi, să aibă pe dracu-n ei...”. Adică să ardă până la epuizare. 
Despre adevărata viaţă a „arătărilor vii” (expresia îi aparţine tot lui Caragiale) vorbeşte şi Cehov în Calhas. Adică actorul 
Vasili Vasilievici, în spovedania lui nocturnă şi amară către sufleorul Nikituşka. La 58 de ani, actorul are, deodată, 
revelaţia ratării ca individ, ca fiinţă socială: „Mă uitam acum la groapa asta (spune el, referindu-se la teatru – n.m.) şi mi-
am amintit totul! Că doar ea mi-a înghiţit 35 de ani din viaţă...” Sau: „Sunt bătrân, Nikituşka! […] Sunt bolnav! Sufletul 
meu se chinuie. […] Sunt singur ca vântul în stepă.” Boala de suflet şi singurătatea, pierderea frumoasei Nina, deci 
neîmplinirea în eros alcătuiesc miezul nuvelei cehoviene şi, totodată, o temă obsesivă la marii scriitori: condiţia artistului. 
Vasili Vasilievici este, după definiţia lui Caragiale, o „arătare vie”. Şi-a asumat asta: „Am înţeles că sunt un rob”, îi spune 
sufleorului, amintindu-şi ziua când a  renunţat la Nina pentru teatru.  

N-am nicio îndoială că Vasili Vasilievici este un personaj raisonneur. Când se declară „rob” al scenei, face pasul 
dinspre ficţiune spre real, arătând parcă, histrionic, spre autorul său, cel mistuit sub robia fierbinte a cuvântului. De prisos 
să adaug despre Caragiale că muncea o noapte întreagă pentru o pagină sau că era mereu cutremurat de spaima că „va fi 
pus un cuvânt impropriu sau o întorsătură de frază neîngăduită”. Efortul lui creator, dublat de o permanentă nemulţumire 
de sine, e ştiut din memorialistica vremii.  

 
Caragiale şi Cehov s-au înţeles, aşadar, şi-n această privinţă. Alegând, în schimbul unei existenţe comode, 

patimile desăvârşirii, condiţia de mari artişti, au câştigat de partea lor o întreagă posteritate.  
                                          

                                                                                                                     prof. Ruxandra Petre  



O „ŞCOALĂ ALTFEL” 
 

 Nu despre cât de „altfel” e şcoala noastră este vorba – ea chiar e altfel (în sensul 
cel mai bun, desigur) -, ci despre săptămâna 2-6 aprilie, consacrată, pentru prima oară la 
noi, activităţilor extraşcolare.  

Pe cât de temători au fost profesorii în privinţa acestei săptămâni (prevăzând 
dificultăţi inerente în derularea atâtor activităţi), pe atât de mulţumiţi ulterior. Din partea 
elevilor, păreri superlative! Iată una, a Gabrielei Bejan (VIIC): Şcoala altfel a fost 
minunată. Am cunoscut atunci oameni deosebiţi, am învăţat să fim o echipă, ne-am 
înţeles, ne-am ajutat, ne-am cunoscut mai bine. Ar trebui să fie o astfel de şcoală mereu. 

Aşadar, tot să mai fie o astfel  sau altfel de şcoală! Căci, deşi implicaţi în nenumărate proiecte – artistice, 
ştiinţifice, de voluntariat etc. - altcumva stau lucrurile când hoinăreşti prin muzee, parcuri, case memoriale ori când, 
chiar la şcoală fiind, ţi se pretinde numai dispoziţia de a privi un documentar sau un film artistic, de a picta sau de a 
participa degajat la campionate de fotbal, la o anume dezbatere ori la vreun atelier culinar... 

În săptămâna „Şcoala altfel”, bolintinenii au avut parte de vreme bună şi de întâmplări frumoase. Cu toată 
îmbulzeala de peste tot – începând cu mijloacele de transport în comun şi terminând cu cozile interminabile de la 
instituţiile culturale asaltate de elevi din întreaga ţară – s-au bucurat de ofertele muzeelor bucureştene (Antipa, al 
Satului, de Naţional de Artă, Tehnic Militar, de Geologie, de Istorie), ale Insitutului Francez şi ale Casei Memoriale 
Tudor Arghezi; de marile parcuri (Cişmigiu, Tineretului, Herăstrău, Carol, Grădina Botanică). Au vizitat lăcaşuri de 

cult, Observatorul Astronomic, Universitatea şi Ateneul (două edificii culturale 
emblematice pentru România); s-au implicat în activităţi caritabile şi de voluntariat, au 
organizat simpozioane pe teme de chimie, istorice, geografice, au primit oaspeţi (elevi 
din Ocna-Mureş), au fost actori (trupele de teatru au jucat în „Aplauze”, la Constanţa), iar 
cercul de folclor au participat la Festivalul  „Flori de mai”). Concluzia: o săptămână 
plină, cu adevărat „altfel”, pe care elevii îşi doresc s-o petreacă (măcar) anual, departe de 
convenţiile (rigide, spun ei) ale şcolii de toate zilele.  

Şi că tot veni vorba despre oaspeţii din Ocna-Mureş,  le trimitem, prin „Cuvinte 
potrivite”, o scrisoare 

Despre oameni frumoşi 
 

Uneori, simt nevoia să mulţumesc întâmplărilor care-mi aduc prin preajmă 
“oameni frumoşi”. Şi nu doar într-un gând puţin şi grăbit, ci, ca acum, în (măcar) câteva 
vorbe. 

“Oamenii frumoşi” care mi-au bucurat ziua de 6 aprilie – ultima  din săptămâna 
ŞCOALA ALTFEL - sunt un grup de elevi şi profesori de la “Lucian Blaga” din Ocna 
Mureş. Cum le-a venit, de-atât de departe, ideea unui proiect interdisciplinar cu Liceul 

Teoretic “Dimitrie Bolintineanu”, numai întâmplarea ştie. O întâmplare fericită care-a adus faţă-n faţă două clase a 
VII-a: A-ul meu bolintinean şi cel de la Ocna Mureş, al unei profesoare minunate, doamna Elena Pop. 

Aşadar, pe 6 aprilie, vreme de şapte-opt ore, ne-am îngăduit bucuria câtorva activităţi comune: un atelier de 
pictat ouă, participarea la spectacolul folcloric al doamnei Anca Niţoiu – prilej cu care am descoperit cât de uşor şi cu 
drag horeşte Meagan, americanca din grupul de la Ocna -, o plimbare prin centrul capitalei…  Nimic neobişnuit în 
astfel de împrejurări.  Programul a fost însă un pretext de a  apropia copii din zone româneşti atât de diferite, de a-i  
îmbogăţi cu o aminitire  caldă. 

Întâlnirea cu cineva necunoscut generează, de obicei, trac, inhibiţie. Ne e teamă de gafe, de stângăcii. În cazul 
celei din 6 aprilie, lucrurile au stat cu totul altfel, căci musafirii noştri ne-au părut, din primul moment, deja prieteni. 
Au adus cu ei voie bună, cuviinţă, şarm şi molcoma, fermecătoarea, vorbă ardelenească; pofta  istorisilor cu haz, 
zâmbet larg şi lumină. Adică ce ne trebuia înaintea sărbătorilor pascale. Şi ce le-ar trebui, măcar din când în când, 
bucureştenilor care au uitat să trăiască lent, necrispaţi.  

De aceea, dragi prieteni din Ocna Mureş, vă mulţumesc că ne-aţi ales drept parteneri ai unui  proiect pe care-l 
intuiesc parte din povestea celor două A-uri.  Vă mulţumesc pentru că sunteţi “oameni  frumoşi”.  

Şi mulţumesc întâmplării fericite care v-a adus în preajma noastră.                                 prof.  Ruxandra Petre 



                                                                                                                       
Opinii de luare-aminte?! 

 
Şcoala ideală... 

 
„Mi-ar plăcea să învăţ într-o clădire cu o curte mare, plină de copaci, de  bănci şi de statui. Orele să se 

ţină numai de dimineaţă, iar programul – pe zile: A şi B. În zilele A, să se predea numai discipline umaniste, 
în celelalte – ştiinţele. Profesorii să aibă între 23 şi 53 de ani, să fie prietenoşi şi îngăduitori. Iar colectivele de 
elevi să fie mai mici...” (Lupu Francisca Gabriela - IXH) 
 

„În opinia mea, şcoala ideală este cea în care învăţ. Nu i-aş schimba nimic. E aproape perfectă, cu 
toate că programul îmi displace, deoarece îmi ocupă cam toată ziua. Mi-aş fi dorit să învăţ dimineţa, ca să am 
mai mult timp liber.” (Grigorescu Alexandra- IXH) 

 
„Şcoala ideală este mai mult decât un program zilnic, mai mult decât o obligaţie despre care îţi vorbesc părinţii, 

profesorii, dirigintele. Şcoala ideală înseamnă relaţii cu oameni care-ţi devin modele. Se crede că tot ceea ce contează 
este să reţii informaţii. Dar eu tânjesc dupa oameni care să mă inspire, să mă uimească, să mă cucerească... Şcoala 
ideală înseamnă, pentru mine, prietenii care să te crească, lângă care să te poţi dezvolta frumos. Persoane care să 
asculte ce ai de zis, fără să calculeze ce au de câştigat de pe urma ta. Mă simt obosită uneori, când văd că jucam roluri în 
care nu credem. Toţi vrem să-i impresionăm pe cei din jur doar din dorinţa de a fi acceptaţi, iubiţi. Dar, de cele mai 
multe ori, deşi petrecem mult timp împreună, nu ne ştim unii pe alţii cu adevărat. Pentru că tot ceea ce contează e să 
punctezi la imagine. Mi-e dor de o şcoală unde să nu mă simt obosită, unde să dovedesc cât sunt eu de bună, de 
desteaptă, de cool, unde să fiu mai serioasă cu mine însămi şi cu ceilalţi. În fond, respectul se câştigă, nu se impune... 
Mai cred că şcoala ideală e atunci când eu mă schimb. Nu e suficient să ştii ce nu e bine, nu e suficient să ştii ce îţi 
doreşti, ci cum trebuie să acţionezi  corect.  Căci şcoala ideală e  locul unde educaţia înseamnă să înveţi nu doar cum să 
trăieşti, ci şi de ce să trăieşti. În fond, atâtea lucruri rămân ascunse de ochii noştri, pentru că nimeni nu priveşte spre ele. 
În viată, ar trebuie să cunoaştem lucrurile importante, valoroase, principiile care te susţin atunci când totul se prăbuşeşte 
în jur. Îmi doresc mult să văd oameni pasionaţi de ceea ce fac, oameni care să aibă focul în suflet… Scoala ideală e deci 
locul unde ar trebui să ne îmbolnăvim de vise.”  (Ianovici Carina - IXH) 

 
„Şcoala ideală este cea de acum. Pentru că aici ne-am cunoscut, aici ne-am împrietenit, ne-am certat, ne-am 

împăcat, ne-am bucurat pentru notele bune, am plâns pentru cele rele. Aici am învăţat nu doar calcule sau gramatică, ci 
şi să fim uniţi. Ca o familie.” (Pîndaru Andreea - VIIA) 

 
“Pentru mine, şcoala ideală este cea de care îţi aduci aminte, cu drag, peste ani. Este locul unde rămâne puţin din 

inima ta.” (Gheorghe Ioana – VIC) 
 
„Pentru mine, şcoala ideală este un loc unde aş putea veni fericită. Cea mai frumoasă şcoală ar fi fără 

exerciţiile complicate la matematică, fără formulele grele de fizică, fără teze şi teste. Aş vrea pauze mari şi 
distractive, ore scurte şi amuzante, iar colegii să fie prietenoşi, astfel încât clasa noastră să fie unită, iar toată 
lumea să ne aprecieze. La profesori n-aş schimba nimic.” (David Elena Valentina - VIC) 

 
„Mi-ar plăcea ca şcoala să fie o relaxare, cu profesori sensibili, înţelegători, care să ne înveţe lucruri 

interesante, care să ne facă să avem încredere în noi, iar atunci când sunt tristă, să mă consoleze cineva. Să 
fim serviţi cu prăjituri, ciocolată, şi ceai din fructe de pădure. Temele să fie puţine, să nu purtăm uniformă, 
programul să fie scurt, copiii să nu râdă unii de alţii, să nu se audă niciun pic de răutate. Adică cei răi să nu 
sperie liniştea cu gândurile lor.” (Ilie Ana-Maria Francesca - VIC) 

 



„Şcoala ideală ar fi cea în care să avem cursuri numai de două ori pe săptămână, fără teze şi teste, fără 
să scriem mult. Să facem plimbări, excursii...Vacanţe să avem în fiecare lună, iar note să primim numai pe 
proiecte despre animale.” (Dumitru Rodica - VIC) 

 
„Din punctul meu de vedere, şcoala ideală ar fi cu numai patru ore pe zi, cu mai puţine teme şi teste, 

cu multe activităţi extraşcolare, cu excursii, cu pauze de 15 minute şi orele de 40. Iar în pauze, să putem ieşi în 
curte.” (Grosu Rahela - VIC) 

 
„Din punctul meu de vedere, şcoala ideală ar fi cea cu teme mai puţine (chiar deloc), în care să 

susţinem tezele / testele numai pe calculator, să avem pauze de 30 de minute, să avem cantină, iar note numai 
de la 5 în sus.” (Dinu Ionuţ - VIC) 

 
„Eu cred că şcoala ideală este cea cu profesori îngăduitori, care să-i trateze la fel pe elevi, şi cu pauze 

lungi. Elevii care învaţă de dimineaţă să păstreze curăţenia. Să avem mai multe ore de sport pe săptămână, iar 
diriginţii să iasă la fiecare final de săptămână cu noi – la muzee, în parcuri. În sfârşit, când sunt condiţii 
meteorologice nefavorabile, conducerea să ia hotărârea de a ne da drumul acasă mai devreme.” (Pascariu - 
Mizileanu Andrei - VIC) 

 
„Cred că şcoala ar fi mai interesantă cu trei ore de educaţie fizică pe săptămână, cu ore mai scurte şi cu 

pauze lungi. Să nu mai facem limbi străine, religie şi istorie, să nu mai purtăm uniforme şi să fim lăsaţi cu ce 
frizuri dorim.” (Ilie Andrei - VIC) 

 
„Aş vrea ca notele să fie de la 5 la 10. Domnii profesori să nu ne certe, când nu ştim ceva. Să facem 

educaţia fizică pe terenuri mari, să se organizeze campionate de fotbal, la română să ni se dea exerciţii uşoare, 
iar la biologie să ni se pună filmuleţe cu animale.” (Neamţu Gabriel - VIC) 

 
„Din punctul meu de vedere, şcoala ar fi ideală dacă am avea o piscină în curte, un bazin de înot, cu 

trambulină, unde să facem cel puţin patru ore de educaţie fizică pe săptămână, să se construiască un teren 
mare de fotbal şi să se înfiinţeze echipe sportive.” (Sala Radu - VIC) 

 
Pentru mine, şcoala ideală ar fi cu profesori buni, care să ţină lecţii distractive, cu jocuri pe echipe. Să 

fie exclusă matematica! (Mihăilă Maria - VIC) 
 

„Eu aş vrea mai multă vacanţă, orele de educaţie fizică să fie mai lungi, să avem un teren cu gazon 
sintetic. Iar când ninge sau plouă, să nu facem ore.” (Diaconescu Cătălin - VIC) 

 
„Din punctul meu de vedere, şcoala ideală ar trebui să fie aşa: cu ore în bazine de apă termală, cu 

pauze mari, cu concerte zilnice; să nu scriem, să facem 3-4 ore de educaţie fizică una după alta, iar profesor să 
fie un fotbalist de la Barcelona.” (Bunea Florin - VIC) 

 
  


