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CUVINTE POTRIVITE în VERSURI
 

SSSSemizeuemizeuemizeuemizeu    
 

VVVVăd lumea 

prin lentile pătrate 
şi cred în oameni 

roz. 
 

Şi în cuvinte. 
 

Am tot timpul 
din lume să miros 

norii, 
să ascult cum şoptesc 

fluturii. 
 

Şi să pictez vise. 
 
 
 

Atunci când vreau, 
desenez o linie, 
apoi sărut cerul 

şi despart în silabe 
timpul. 

 
Dorinţa mea 

preface marea în cuvinte, 
şi şoapta 

preschimbă sunetele în lumină. 
 

Şi inventez copii 
din esenţă de flori, 
copii mari şi mici. 

 
Copiii – oglindă. 

 
TAMAŞ MARIA (IXC) 

 

 

ApolodorApolodorApolodorApolodor        
(text inspirat de personajul lui Gellu Naum)  

Foarte-ncet şi-a revenit 
Şi a cugetat un pic. 

Noaptea el s-a furişat, 
Cu paşi repezi a plecat 

Şi, mergând mai multe zile,  
Străbătând câteva mile, 
I-a-ntâlnit pe Amedeu 

Şi pe amicul Ilie –  
Unul cangur, unul leu.  

 
Pinguinul cel pitic 

Toate lor le-a povestit... 
 

DOBRE DANIELA (VA)  
Ilustraţie: Cucu Elena (VIIIA) 

 

 

 
 
 

IarIarIarIarna hoana hoana hoana hoaţă    
 

E toamnă, nu-i ploaie 
Cad fulgii şiroaie. 

E-nceput de toamnă rece... 
Nu mai trece! 

Iarna i-a furat din zile, 
Din seiful toamnei umile... 

 

DOBROIU LARISA (VA) 
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CUVINTE POTRIVITE în PROZĂ 
    

Cine sunt eu?Cine sunt eu?Cine sunt eu?Cine sunt eu?    

Eu, parte de vorbire, 
Eu, pronume personal, singular, 
Eu, plantă ofilită ce trebuie să se regenereze, 
Eu, visul multora ce plutește în abis, 
Eu, trecut, prezent, viitor, 
Viitor. 

FFFFirul vieții mele este țesut. Nu s-a terminat 
încă, dar a devenit un  un covoraș  pe care n-am cum 
să-l uit. Cu siguranță, nu curând. Va fi folosit și i se 
vor adăuga alte modele, alte fire alte vieții. Alt eu. Altă 
speranță în mine. Și nu mai știu… Știu numai ce sunt 
și, poate ce va fi după mine. Dar eu, eu unde mă duc și 
ce voi face? Am venit aici cu o misiune, cu un scop, cu 
o dorință și...cu  un covor. Covorul nostru. Matematica 
- logica, raționamentul vieții. Mai mulți EU egal NOI, 
NOSTRU. Covorul nostru, dar şi al Lui.  

Aberez. Ba nu! Spun adevărul. Sunt ființa din 
Grădina Domnului, sunt parte din mărul Binelui și al 
Răului, sunt singură. Simt că sunt singură. Rectific: 
singur - sunt un OM. Și o persoană. Și sunt, înainte de 
toate, EU. Eu, parte de vorbire. Eu - începutul 
Covorului şi sfârșitul lui. Astfel de întrebuințări nu ni 
se încredințează nouă sau mie. Suntem egoiști, 
egocentriști. De câte ori am folosit cuvântul  „eu” până 
acum? De zece ori? De douăzeci? 

 Sper să fac ce mi s-a cerut: să intru și să ies, să 
mă încurc cu alte fire, cu alte vieți. Și totuși mă întreb 
ce se va întâmpla când se va termina Covorul. Cum v-
am spus, eu nu știu ce va fi aici în continuare. Pot doar 
să presupun. Nu știu ce va fi acolo unde mă voi duce și 
ce se va întâmpla.  
 Cuvânt. Și timp. Și spațiu. Astea sunt lucrurile 
pe care, de fapt, le știu. Știu că însuși Cuvântul, menit 
pentru noi, trăiește, veghează, muncește în umbră, dar 
totuși în Lumină. Știu că nu există timp intergalactic și 
totuși observ un ceas la încheietura mâinii tale. Timpul 
e abis. Știu că spațiul e aici, e peste tot, dar nu şi acolo. 
Nu acolo unde mă duc eu. Și mai știu încă ceva. 
Aproape era să uit! Mai știu de viață, de Covor, de noi. 
Noi știm, dar nu în totalitate. Scopul l-am atins, dar nu 
îndeajuns și plecăm pentru a fi certați, dar, totuși, 
răsplătiți, iubiți,  mustrați. 
 Mai adaug: să nu sperați nicicând la ceva 
dovedit. Sperați în mine, în noi, în El! Speraţi! 

              
   FLORESCU DIANA  (VIIA) 

    

    
Dor de varDor de varDor de varDor de vară    

 
 NNNNicio vară nu se va mai întoarce cu aceleaşi patimi şi zâmbete. Vara e tot mai bătrână şi mai apusă. Fiecare 
minut şi fiecare secundă înseamnă o gură de aer pentru plămânii săi 
disfuncţionali. 
 Vara e soare şi lumină. Vara e marea şi cerul prăpădit căzând în 
valurile învolburate ce scufundă orizontul. Marea: furia valurilor ce se 
întorc de fiecare dată înapoi la mal. Vara e în soarele ce se stinge seara, 
pentru a-i da lumină lunii. Atât de mult o iubeşte! Şi, chiar dacă singura faţă 
palidă a lunii triste ce străluceşte în fiecare noapte pe cer va fi distrusă de 
astrul măreţ, ea tot îl va iubi. Şi, chiar dacă vara-şi plânge soarta şi-şi 
iubeşte clipele pe care oamenii le vor ţine minte toată viaţa, se duce.   
 Vara e atât de tristă şi de frumoasă. Suferă în intimitatea ei, exact ca 
ochii lunii ce îi priveşte pe toţi cei care, în nopţile de vară plâng şi râd către 
stele, dar nu-şi fac timp să o privească şi pe ea cum îşi petrece eternitatea singură pe cer. Iar stelele vin prea târziu şi se 
duc prea devreme pentru a-i alina singurătatea. Şi luna iubeşte blândeţea şi sinceritatea cu care vara o însoţeşte în 
fiecare noapte. 
 Şi eu mă îndrăgostesc în fiecare an de vara care mă seacă de puteri, şi pe care ştiu că nu o pot avea o veşnicie. 
Iubirea-mi pentru vară e nesfârşită, căci aşteptarea-i lungă şi plictisitoare. Şi dragostea asta poate rămâne intactă, dar 
ceva mai intens decât iubirea pentru vară este dorul arzător pe care i-l duc. 
                                                                   

    DUMITRU GABRIELA  (VIIA); Ilustraţie: Loghin Adina Carla (XIIH) 
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CUVINTE POTRIVITE în PROZĂ 

    

Harta lui Harta lui Harta lui Harta lui JohnJohnJohnJohn    (Partea I)(Partea I)(Partea I)(Partea I)    
 

 

`JJJJohn a fost întotdeauna pasionat de 
poveştile fantastice, de locurile misterioase şi de 
puzzle - urile de orice fel. Îşi aminteea şi acum 
harta pe care a primit-o de ziua lui: o hartă veche, 
găurită pe alocuri. I s-a spus că duce spre un tărâm 
necunoscut.  

 
 Mereu a studiat-o în anii primei copilării. 

Se uita la ea de parcă voia să îi ghicească rostul, 
de parcă ar fi fost cel mai important obiect din 
întreaga lume.  

 
Ilustraţie: Ilie Serena (VIIIA) 

 
 
 
Când a crescut, nu l-a mai interesat, o lăsa 

pe ici, pe colo însă ceva îl ţinea să nu o arunce…  
Chiar dacă îşi schimbase multe păreri faţă de lume 
şi nu mai credea, ca altădată, în poveştile 
bunicului, undeva, în sufletul lui încă trăia dorinţa 
aventurii.             

 
  Acum, după atâţia ani în care a negat 

existenţa fiinţelor fantastice din poveşti, s-a 
pomenit ştiind că viaţa lui se va schimba. A 
început ca o joacă. A găsit harta aruncată într-un 
colţ, împăturită, veche, ofilită de timp… 

 
Nu îşi putea da seama unde merge, 

picioarele lui păreau că se mişcă singure.  Apoi, a 
recunoscut drumul spre poieniţa în care mergea 
odată. Aşa a descoperit portalul spre Oraşul 
Dispărut. Nu era atât de departe… Simţea că ar fi 
trebuit să plece de acolo, însă ceaţa şi sunetul 
pârâului din apropiere îl chemau… 
           
     La început, nu a realizat că aburii aceia denşi şi 
reflexiile albastre ce păreau că ies din peşteră nu  
sunt un lucru natural. Când şi-a dat seama, era 
prea târziu, ceaţa îl cuprinse şi nu mai exista cale 
de întoarcere. Deschise larg ochii şi descoperi cu 
uimire că totul este exact ca în poveştile bunicului. 
Dumbrava plină cu trandafiri era exact cum i-a 
fost descrisă, cum şi-o imaginase el. Strânse 
pumnii din reflex şi simţi harta în mâna stângă, 
mototolită. Mirat că nu a pierdut-o între timp, o 
deschide şi, uitându-se în jur, văzu drumul dinspre 
castelul din aur în care atunci şi poate şi acum, se 
mai adăpostea puternicul Dragon.  

 
Ajuns la marginea prăpastiei, observă, în 

vale, porţile castelului înconjurate de apă. 
Blazonul pe care se afla un înger cu aripile aduse-
a rugăciune abia se zărea pe trurnul principal. 
Poate din cauza vremii, a ploilor. Poate din cauza 
amurgului. 

 
Era conştient că, dacă va continua să 

meargă înainte, nu mai are şanse de întoarcere. 
Era conştient de pericolele la care se expune, însă 
nu îi păsa. Acea mică parte a copilului din el îl 
stăpânea pe de-antregul.  

 
În sfârşit, putea să evadeze..... 

 

POPA MIRUNA (XIG) 
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CUVINTE POTRIVITE în PROZĂ 

    

Eu sunt o Eu sunt o Eu sunt o Eu sunt o cartecartecartecarte…………    
    

ÎÎÎÎn mine trăieşte o lume în care orice e posibil. Limpezeşte-ţi ochii cu cascada neagră de litere ce-mi curge 

printre coperte, ca să putem trece împreună peste graniţele obişnuitului. Sfârşitul meu nu va fi la ultima filă, ci la 
ultimul tău gând . Undeva, în străfundurile tale, vei găsi mereu răspunsuri la tot ce am clădit împreună. Căci între noi, 
cititorule, e o poveste de dragoste, ţesută, poate, în miezul unor nopţi, la lumina lămpii. Nu putem unul fără altul. Eu te 
voi căuta neîncetat, chiar şi-atunci când voi îmbătrâni, când filele mele vor fi zdrenţuite şi galbene…    

 MUŞAT REBECA (VIIC)                               
  

. LLLLa început, eram doar file goale.  

Pe măsură ce-am fost scrisă, am perceput schimbări. Dacă 
scriitorul meu avea inspirație, erau rapide. Dacă nu, puţine şi lente. 
Eram tare curioasă să ştiu cum voi arăta la final. 

Pe zi ce trecea, eu și scriitorul meu aveam o relație tot 
mai… personală.  

Până am fost gata, el a decis ce va face cu mine.  Mai apoi, 
am decis eu ce voi face cu el: dacă va rămâne un necunoscut sau 
dacă îl voi face faimos.  

Când totul s-a terminat, am fost tristă şi geloasă. Tristă - 
pentru despărțirea de autorul meu,  geloasă  -  pentru că… tocmai 

m-a părăsit: a  început o… o altă carte.           
                                      KOLECI  ALEXANDRU (VIIC) 

            
 

ÎÎÎÎn mine curg ca un râu idei, trăiri. Când am ajuns la tine, te-am făcut să uiţi de somn, de şcoală, de teme, de 

timp. Iar când m-ai terminat, ai suferit. Până ce ţi-am venit în vis şi ţi-am spus că nu sunt doar eu în lumea asta… a 
mea… În zori, ai descoperit biblioteca, marea ta bucurie.                                               

BUCUR ANA-MARIA ISABELA (VIIC) 
 

PPPPovestea mea a început odată cu cea a omului. 

Mai întâi, am fost nişte semne scrijelite pe o piatră, 
apoi, pe o bucată de papirus. Mai târziu, am devenit 
mângâierea ta. De o vreme însă m-ai lăsat într-o 

cameră sumbră, singură şi prăfuită, aşteptând să se 
stingă vocile, ecranul computerului şi clinchetul 
tastaturii, ca să te întorci la mine… Căci EU sunt 
povestea trecutului şi-a viitorului tău! Eu, Cartea!   

                                                                                                           NICOLESCU ALEXANDRA (VIIC) 

 OOOOdată ce mă vei deschide, nu vei mai fi aceeași persoană. 

Chiar dacă am un nume banal, sunt un obiect magic. Când mă deschizi, cascada mea de cuvinte te fascinează 
pe loc. Între coperțile mele – aripi de catifea - , imaginile devin sentimente, povestea – o vrajă de care  îți vei aminti 
mereu, iar  personajele prind viață şi ajung în imaginația ta. 

Eu nu sunt un simplu obiect pe care îl așezi pe un raft și uiți de el. Sunt singura ta șansă de a intra în altă lume 
din care nu vei mai dori să pleci. 

Ține minte! Eu sunt singura care te poate însoţi spre universuri depărtate.  

MOCANU MARIA CATINCA (VIIC) 

Ilustraţie: Ilie Serena (VIIIA) 
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INSPIRED METAPHORS IN ENGLISH 

Our storiesOur storiesOur storiesOur stories    

                            OOOOur stories are sometimes true and beautiful, other times are invented, but they can still remain beautiful, other 
times they are cancelled because of the lies and other times they don’t exist. Everytime I want to say something, I 
think about if the person I am talking to believes me, but does it matter in the end? 
   Maybe they are truly beautiful and enjoyable; and if they are like this, they make the person you are talking to, 
to pay very much attention at it. We should try to relate our stories from our memories and also from our soul and not 
to lie about it. Lying is not a solution. If you want other people to trust you and to want to have you around them, you 
should not lie. 
  In the end, all of us are lying sometimes, even a bit, but others exaggerate with that. We are all different and 
we should use this in our advantage to get the trust. This is the idea of being a trusting person and not to cheat 
anyone’s trust. 
                                                                               

  GRIGORESCU ALEXANDRA (XIIH) 

My shoesMy shoesMy shoesMy shoes 

IIII have my old shoes on 

You said those should be gone. 
But you remember them, I’m sure you do; 

Are the ones that made me famous too. 
They have five eyelets on each side, 

You always remind me to keep them tied. 
 

My shoes represent the way I walk, 
May affect the way I talk; 

‘Cause it raises my self-esteem 
And I will merge a fact from a dream. 

Even if I am down, 
I’ll keep in mind that I have my own crown, 

And even if I get an extra pound, 
Then, my head will stay for another round. 

 
                                                                                       GRIGORESCU ALEXANDRA şi DUŢĂ ANDREI (XIIH) 

Blue, leaf, love, helpBlue, leaf, love, helpBlue, leaf, love, helpBlue, leaf, love, help 

I I I I used to believe in miracles when I was a child. I used to believe that money grew up in trees, I used to 
believe that leaves fall in Autumn because they suffered they couldn’t enjoy the gambling of the sunshine, as they did 

when they firstly appeared. 
I believed in helping those in need with love, kindness, showing 

them the light of the blue sky. I learned life is a huge playground, a scene, 
and we have to be our best actors, showing to the most pickiest critics 
among the public, we are the best, lying ourselves we know what we are 
doing. 

I believed problems are just misunderstood situations, jokes, and 
we can laugh at them with the others. 

I cared about the story before sleep and I was afraid of losing that great kind of love. 
Now, I do believe in the same things. Even if the material stuff don’t grow up anywhere, why to sum up at some 
leaves in our pocket? The best things can be felt, not touched. We must believe in the power of our senses, in the good 
night kiss.  

 
LOGHIN CARLA ADINA (XIIH); Ilustraţie: Loghin Carla Adina (XIIH) 
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INSPIRED METAPHORS IN ENGLISH 

StoriesStoriesStoriesStories    

OOOOur stories are sometimes true, beautiful, other times are invented, but they still beautuful. Sometimes, they 
are cancelled because of the lies and some other times they don't exist. Every time I want to say something, I wonder 
if the  person who listens to me,believes me. But is it important eventually? 
Well...no, I think it doesn't really matter in the end. Stories are made to be told and they are told to be heard. Believing 
them or not, it remains an option for everyone of us and we are completely free to choose considering stories true or 
not. 

Sometimes, people are really sceptical, when it comes to believe someone whose story appears to be 
interesting or totally different from their stories. Other times, people refuse to accept that there could be people who 
don't agree with their point of view, who don't believe what they say. But what those people don't know is that they 
shouldn't get angry or give up sustaining their opinion. They just have to prove their stories are really true. 
It happened to me to say something and not to be believed by some people. Even if I knew I was saying the truth and I 
wanted them to trust me, I didn't have any proof. That was a life lesson for me and, since then, whenever I wanted 
someone to trust what I was saying, I tried to avoid saying something without having how to prove that I'm not 
interesting. 
Therefore, it depends on us how people who listen to our stories will perceive them. If we want someone to believe 
what we say, we must come with arguments, bring some proofs and we might be eventually trusted. 

But there are also times when we don't really want to be believed when we are telling a story, maybe because 
we invented it or maybe because we don't care about what people say and think. 

 

The ideaThe ideaThe ideaThe idea    

AAAAn idea is a thing. 
Is something, 

Could be everything! 

Ideas come from somewhere, 
You can get them from everywhere. 

When you don't even expect, 
An idea you create. 

 

Ideas mean creation, 
They build imagination. 

Or maybe we can say 
This, on the other way. 

Ideas flow through our minds, 
They just invade our thoughts. 
From feelings and emotions, 
They are born in our hearts. 

The idea is the light 
That gets into your soul, your mind. 

Everytime it shines so bright, 
No matter there is day or night. 

The ideas can't be bad, 
They are from illusions made. 

You can choose to make them real 
Or you can kill them, if you feel. 

 

MANTA GEORGIANA ECATERINA (XIIH); Ilustraţie: Manta Georgiana Ecaterina (XIIH) 
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INSPIRED METAPHORS IN ENGLISH 
 

The Yellow HeroThe Yellow HeroThe Yellow HeroThe Yellow Hero    
 

SSSSomewhere in the world, in the distant future, 
happens a strange but really interesting discovery. 
In 2051, the science advanced so much that 
unbelievable things are now possible. 

 The greatest scientists of the world made an 
extremely important study that could change the entire 
evolution of the humanity. That study was directly 
implying the human beings and was about trying to 
find or create the perfect human with the perfect soul. 
After many years of intensive study, the theory 
becomes reality, especially because the highly 
advanced technology allows them to do that great step 
in the history of science. 

In this way, they started to search for different 
people, from different countries, with different 
occupations, purposes and behaviours, ways of 
thinking and feeling, with totally different lives, for the 
simple reason that they were looking for the best. The 
main purpose was to create a special and unusual 
human and the scientists found the right way to get 
this. 

After many years of work, they finally get an 
incredible machine, which they use to extract different 
qualities, emotions, states and other things that were 
not considered material until then. 

They took kindness, modesty, beauty, good, luck, 
ambition, intelligence, passion, eternity, courage, 
purity, devotion, respect and talent. 

The scientists combined all these things and 
obtained a yellow shining substance, which they called 
'Perfection'. 
         That's how a unique human was created and 
called the 'Yellow Hero'. Yellow because of the power 
that he owns as infinite as the light that Sun sends us 
everyday. This is the color that combines all the 
necessary qualities, feelings, thoughts and special 
perceptions, that a normal person isn't able to achieve 
without much work, and never completely. And he is 
called a Hero because not everybody has the 
responsibilty of being this way, being created with a 
certain purpose, to make a difference in a world where 
everything is the same.  

Anyone can be a 'yellow hero' at a certain 
moment in life and, at least, trying to become like this 
is a heroic thing. 

So, that's what year 2051 brings the world and 
that's what the yellow hero is… a perfect soul in a 
colorful world, where nobody thinks that perfection 
can be reached... just like nobody knows what future 
can bring. 

                        

    Autumn landscapeAutumn landscapeAutumn landscapeAutumn landscape    

IIIIt is Fall… late Fall. The last rays of sun are touching my skin, shining like sparks of fire... I have a strange 
feeling but it is very sweet and could awake feelings of tenderness in every soul. 
In the sky, the Sun is covered with heavy and grey clouds... It looks tired of fighting to chase them away. It can't do 
this... can't face their incredible force in their season. Very soon, the Sun will disappear from the sky for a while but 
will still send rays of light and heat to us. 

 The whole nature gets a very beautiful rusty hue, which is 
stuck in my memory but, at the same time, this color inspires me 
melancholy.The naked trees look like some solitary shadows, crying 
for what they have lost. Their leaves are dancing in the air, carried by 
the wind and giving life to amazing waves of magic. 
          The forest, once a wonderful place, full of an emerald green, 
becomes only a phantom and the land is covered with a blanket  of 
leaves of all shapes and sizes:small, big, round, sharp, thick or thin 
leaves, which could fascinate everyone with their variety of 
colors...like yellow, brown and rust-colored leaves with stunning bitter 

smell. A splendid landscape with an unusual and unique beauty, which looks alike is coming from another world... 
from a fairytale world. The athmosphere is oppressive and the whole nature seems frozen. The autumn landscape,full 
of incomprehensible feelings and thoughts, full of magic…is going to disappear because, not over a long time from the 
sky will fall pellucid ice pearls, which will announce that Winter is coming with its coldness.     

                 MANTA GEORGIANA ECATERINA (XIIH); Ilustraţie: Manta Georgiana Ecaterina (XIIH) 
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INSPIRED METAPHORS IN ENGLISH 
    

The wandererThe wandererThe wandererThe wanderer    
 

The wanderer wandered, wondering why, 
Wonderful wonders were flying by. 

Wishes and whispers with wide wings, 
Were warped by wicked winds. 

 
 

The wanderer wonders, watching his wristwatch, 
While wind whistles through wooden windows, 

Would withered wastelands be all he'll see? 
Worded like that, it made him worry. 

 
The wanderer wandered, walking through winter, 

Weakened, but while within a windmill, 
Wait! When seeing it, he didn't whine. 

What was it? A warm bottle of wine 
 

                                                                         MUREŞAN SABINA (XIIH)    
Ilustraţie: Sabina Mureşan (XIIH) 

    
    
    

Poetry for my dadPoetry for my dadPoetry for my dadPoetry for my dad    
    

I  see the brown of a ring 
In your eyes, watching me, 

The green of a leaf 
In a late Spring 

And the blue of the sky 
Will be following me. 

 
When I need your help 

You promise you'll be there, 
When I don't ask for help 

I know you'll give me anyway 
Because I know you always do 

The same I'll do for you. 
 

I need your love the most 
And you already know 
That my life  will be 

The worriest without it. 
I want you back home, 

Don't stay there too long! 
 

GANE ADELINA (XIIH) 
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Despre bucuria LECTURII DE VACANDespre bucuria LECTURII DE VACANDespre bucuria LECTURII DE VACANDespre bucuria LECTURII DE VACANŢĂ 
 

                                        ÎÎÎÎn plină vară, postul de radio „Rock FM”  şi-a anunţat de iniţiativa de a organiza o bibliotecă în aer liber. 
Mi-a plăcut ideea, aşa că am căutat mai multe detalii pe pagina lui de facebook.   

“Lectura de vacanţă“ a fost organizată în Parcul Izvor, pe  5 iulie. Ar fi trebuit să înceapă de pe 4, dar, din 
pricina vremii nefavorabile, evenimentul s-a amânat. 

      Am găsit acolo amenajate trei zone: cea  în care puteam dona un număr 
de cărţi şi lua la schimb acelaşi număr sau mai puţine, zona de activitaţi în aer 
liber şi de concursuri cu premii, în sfârşit,  zona de lectură, unde s-au creat locuri 
special amenajate cu saltele, perne şi scăunele pentru cei care doreau să citească 
în parc.  
   M-au uimit citatele din diverse cărţi scrise pe afişe, agăţate în copaci, şi 
mulţimea cititorilor: copii, bătrâni şi adolescenţi… Rockerii – cei mai numeroşi - 
citeau, vorbeau, cântau la chitară. Noi am optat pentru o zonă mai retrasă, unde 
puteam citi în linişte, pe fundalul muzicii. 

Atât eu, cât şi prietenele care m-au însoţit găsit printre cărţi - mai vechi sau mai noi, prăfuite de timp sau 
proaspăt tipărite - unele pe care le doream (asta pentru că am ajuns în parc cu ceva timp înainte de deschidere şi am 
stat până aproape de final) - şi am descoperit o grămadă de volume pe care le-am adăugat la listele de lecturi viitoare.  

Acest eveniment, organizat în multe oraşe din ţară (Cluj, Sibiu, Braşov, Piteşti, Craiova, Timişioara, Iaşi,  
Mamaia)  a avut un succes extraordinar. Poate pentru că, văzând în jur atâtea persoane pasionate de lectură, îţi vine să 
citeşti încontinuu. Poate pentru că aerul curat, muzica bună, spaţiul deschis îţi dau starea unei “lecturi de vacanţă”.      

                                 
   POPA MIRUNA (XIG) 

MOMOMOMOŞTENIREA BRÂNCOVENILORTENIREA BRÂNCOVENILORTENIREA BRÂNCOVENILORTENIREA BRÂNCOVENILOR    
 

DDDDe curând, toţi cei de la XIIH am participat la un proiect – concurs:  „Descoperă-l pe Brâncoveanu”, prilejuit 
de un eveniment important: împlinirea a 300 de ani de la tortura Brâncovenilor. 

 În cadrul acestei activităţi a trebuit să căutăm indicii și să fim atenți la detaliile 
clădirilor din Centrul Istoric, proiectate în stil brâncovenesc. Ne-am pornit deci într-un 
scurt pelerinaj, deoarece majoritatea erau biserici. 
   Așa că, pe 7 octombrie, împreună cu doamna dirigintă, DORIANA STĂNOIU, 
am plecat spre Universitate. De aici avea să înceapă „aventura”. La Biblioteca 
Metropolitană   (Centrul de Tineret) am primit hărți cu traseul zilei şi ne-am împărțit în 
două grupe concurente, fete și băieți. 

  De la sediu am pornit spre primul obiectiv de pe hartă: Biserica Sfântul Gheorghe Nou. Aici, la “kilometrul 
0” al Bucureștiului, ni s-a spus că va trebui, în 5 minute, să observăm și să analizăm tot, apoi ni se vor pune întrebări, 
şi cine va răspunde primul va acumula puncte. Iar procedura se relua la fiecare punct de pe hartă. De acolo, am pornit 
spre Biserica Colței, apoi spre Biserica Stavropoleos, unde am poposit cel mai mult. Ni s-a cerut să fim atenți la 
detaliile bisericii și să răspundem corect la întrebări. Am avut de rezolvat un puzzle, punând cap la cap fragmente 
dintr-un document vechi, încercând să reîntregim textul. Bineînțeles că nu ne-am descurcat fără ajutorul 
coordonatorilor de grup. Textul era plin de arhaisme și ne-a dat ceva bătăi de cap. De aici, am pornit încet spre al 
patrulea și al cincilea punct de pe hartă, Biserica Doamnei și Biserica Dintr-o Zi. Ultimul punct de pe hartă a fost 
Facultatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”.  Aici am fost reîmpărțiți, de data aceasta în patru grupe, fiecare 
trebuind să inventeze o poveste prin care să-i dea clădirii o altă întrebuințare. Activitatea s-a bazat, aşadar, pe 
imaginație, ajutor și muncă de echipă.  
   Îa final, ne-am întors la Centrul de Tineret și am primit diplomele, iar primele 3 locuri din ambele echipe 
create inițial au primit ca premiu câte o carte.  
    Colegii mi-au mărturisit că „a fost o activitate interesantă și organizată într-un mod foarte plăcut. Fiind 
structurat sub formă de concurs, proiectul ne-a motivat şi, evident, ne-a ajutat să ne îmbogățim cultura generală. Așa 
am aflat că în timpul regimului comunist, bisericile nu erau acceptate, de aceea unele dintre ele au fost construite între 
blocuri, fiind mai greu de observat.” (Ilona Marinescu); „Deși s-a lucrat și pe echipe, concursul acesta ne-a învățat că 
putem fi și prieteni și rivali, în sensul bun al cuvântului. Pentru mulți dintre noi a fost o activitate distractivă de unde 
am putut învață câte ceva.” (Alexandra Grigorescu). „A fost o experiență interesantă și deosebită (a spus Georgiana 
Manta), în cadrul căreia ne-am lărgit sfera cunoștințelor.”, iar Marian Pîrcălabu a adăugat: „Mi-a plăcut să vizitez 
un număr mare de monumente istorice. Cel mai important a fost faptul că am petrecut o zi minunată alături de colegi 
și de…foarte multă istorie”     
                                                                                                                                            

NIŢU ALEXANDRA (XIIH)          
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VacanVacanVacanVacanţă    bolintineanbolintineanbolintineanbolintineană    cu LEGENDE ROMÂNEcu LEGENDE ROMÂNEcu LEGENDE ROMÂNEcu LEGENDE ROMÂNEŞTITITITI    

    
 

PPPPe 24 iulie, Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” a fost gazda 

unui eveniment de mare însemnătate: SALA DE SPORT a primit numele 
handbalistului de notorietate mondială GHEORGHE GRUIA. 

Festivitatea s-a desfăşurat în prezenţa domnului Gruia şi a echipei 
naţionale studenţeşti din Mexic, sub privirile unui auditoriu larg. Elevi, 
profesori şi părinţi au trăit, în preajma unor invitaţi prestigioşi, câteva ore de 
emoţie rară. Alături de reprezentanţi ai Primăriei Sectorului 5 (instituţie care 
a susţinut financiar întregul eveniment), ai 
MEN, ISMB, IS5 şi din Ambasada Mexicului 
(şeful de cancelarie Eduardo Nino), ai Poliţiei, 

ai C.S. „Steaua” şi ai unor federaţii sindicale, au stat vechi prieteni ai domnului 
Gruia: colegi din cea mai titrată generaţie bolintineană - generaţia ‘57, 
inconfundabilul comentator sportiv Cristian Ţopescu, jurnalistul şi realizatorul 
TV Horia Alexandrescu. Şi, bineînţeles, invitaţi din staful FRH (actualul 
preşedinte - Alexandru Dedu, secretarul general Mihail Bocan, vicepreşedintele 
Daniel Georgescu şi antrenorul federal Sorin Toacsen, directorul economic 
Mariana Cătuţi, Marius Iliuţă şi Bogdan Macovei de la Departamentul „Organizare”) împreună cu mari 
nume ale handbalului românesc. „Magicianul” Cristian Gaţu – declarat, pentru inteligenţa şi 
spectaculozitatea jocului, „Cel mai tehnic handbalist al lumii” -, antrenorul Nicolae Nedef, al cărui 
palmares, de 7 titluri mondiale, e fără precedent în România, Constantin Pilică Popescu – cel mai titrat 
antrenor de handbal feminin, Mihai Marinescu, Gheorghe Goran şi Nicolae Munteanu, Ştefan Birtalan 
– golgheterul competiţiei din ‘74 şi unul dintre idolii celui mai bun inter stânga al lumii în CM - 1982, 
Vasile Stîngă – au recompus, împreună cu protagonistul zilei, o parte din GENERAŢIA DE AUR.  

În preajma atâtor LEGENDE ROMÂNEŞTI, s-a ţesut o atmosferă de sărbătoare, „dezgheţată” 
din primele minute de domnul Gruia, care s-a transformat, cu o naturaleţe acaparantă, din invitat special în 
amfitrion. Şi-a salutat şi îmbrăţişat cu emoţie colegii de şcoală şi le-a povestit unor copii curioşi despre 
„năzdrăvăniile” copilăriei şi ale adolescenţei bolintinene, despre prietenia, din clasa I, cu actorul Ştefan 
Iordache, despre dascălii de odinioară... Sintetizând natura altruistă a unui sport de echipă, domnul Gruia a 
vorbit despre imposibilitatea oricărui jucător de a fi „cel mai...” de unul singur. Aşa că 

ţinta momentului LAUDATIO s-a lărgit către 
alţi „Cei mai...” - foştii campioni mondiali  care 
au răspuns invitaţiei noastre. 

Partea a doua a evenimentului s-a 
consumat într-o altă sală a şcolii, cea de sport, 
unde placa inscripţionată cu numele şi semnătura 
lui Gheorghe Gruia aştepta, sub drapelul 

românesc, dezvelirea. S-a jucat apoi un meci de handbal între echipa gazdă – elevi ai 
Liceului „Bolintineanu” - şi cea din Mexic.  

Autografe, fotografii, îmbrăţişări, interviuri şi conversaţii fragmentate au făcut ca ziua de 24 iulie 
să se păstreze în cei prezenţi sub formă de gând încăpător şi reverenţios faţă unul dintre simbolurile sportului 
românesc şi mondial care înnobilează istoria şcolii din Calea Rahovei.                                                                                                                       
                                                                                                               

  prof. ELENA RUXANDRA PETRE 
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De foarte departe  (tocmai SUA - ARIZONA!), pe tot parcursul festivităţii din 24 iulie, ne-a însoţit,  prin 
skype (mulţumim, domnule Nicuţ!), un coleg al lui Gheorghe Gruia. O altă legendă a generaţiei ’57: CORNEL 
DRENŢEA, renumitul specialist de notorietate mondială în domeniul electronicii. Întrucât programul s-a 
desfăşurat altcumva decât a fost plănuit, comprimându-se pe neaşteptate, iar mesajul domnului Drenţea nu a mai 
fost transmis, îl facem public în această ediţie: 

 

 
Bună ziua, dragi colegi, prieteni, profesori, profesoare şi elevi ai Liceului 

“Dimitrie Bolintineanu!  Doamnelor şi domnilor! Salut din statul Arizona, Statele 
Unite ale Americii. 

Mă numesc Cornel Drenţea şi am absolvit acest liceu ȋntr-o generație 
trecută, dar formidabilă, ȋn urmă cu 57 de ani, ȋmpreună cu colegul şi prietenul 
meu care este sărbatorit astăzi, domnul George Gruia. Vă felicit cu ocazia 
acordării numelui său sălii de sport. 

Imaginea tinereții noastre este cam vagă după scurgerea mulților ani, dar 
ȋmi amintesc cu plăcere de copilăria şi adolescența noastră de pe timpuri ȋn 
mahalaua de la capătul tramvaielor 7 şi 15 din Rahova. 

  Am ȋnceput şcoala primară ȋmpreună cu George ȋn 1947 la Şcoala Generală de Băieţi Nr. 52 de pe 
strada Soldat Croitoru. Această şcoală a devenit mai târziu Liceul Nr. 14, iar mai apoi, ȋn 1954, Şcoala 
Medie Nr. 23. Pe urmă, acesta a devenit Şcoala Medie Mixtă Nr. 23 ȋn 1956, şi astăzi se numeşte Liceul 
“Dimitrie Bolintineanu”.  

Am fost ȋmpreună cu George din clasa ȋntâia până ȋn clasa zecea, când am absolvit liceul ȋmpreună 
ȋn aceaeaşi clădire veche de pe strada Soldat Croitoru care cred că mai există şi astăzi. Mi-aduc aminte cu 
plăcere de prima noatră zi de şcoală ȋn clasa ȋntâia ȋn 1947, când eram toți aleşi şi aliniați frumos ȋn clasele 
A şi B de domnul Aniței ȋmpreună cu doamna şi cu domnul Lupu. Mi-aduc bine aminte de clasa noastră 
mare (A) şi de gazeta noastra de perete intitulată: "Crucişetorul Speranța”. Ce frumoase amintiri! 

Dar cei mai memorabili sunt dascălii noştri minunați care au produs o generație distinctă de oameni 
importanţi în variate domenii.  Succesul nostru a fost datorită lor, care şi-au dedicat cariera ca să ne învețe 
să fim oameni de calitate ȋn orice domenii pe care le-am ȋmbrățişa. Printre cei mai memorabili profesori, 
am amintiri puternice despre domnul Zamfirescu, fostul nostru profesor de limbă şi literatură română. Era 
un profesor de calitate universitară care ne-a fost ca un far de lumină, trezind ȋn noi ȋntotdeauna un 
sentiment de seriozitate filozofică ȋn tot ce am făcut ȋn viață.  

Mi-aduc aminte cu drag de domnul Cernău cu imaginația sa specială, care inventa poveşti frumoase 
şi care ne-a deschis drumul imaginației. Şi de domnul Racoviță care ne-a învățat legile stricte ale 
matematicii superioare. Şi de doamna Babeş şi, ȋn special, de doamna Grobnic cu care mă luam eu la harță 
despre cele mai noi descoperiri ȋn domeniul nucleului atomic. Şi ea râdea de mine spunându-mi sarcastic: 
"Electronistule"! Ce mândră ar fi acum dacă ar şti unde am ajuns ca un om de ştiință, inginer, inventator 
şi scriitor american!  

Mi-aduc aminte de strigarea catalogului şi de domnul Sinievici când ne punea să recităm din cartea 
de limba rusă la catedră, şi de domnul Papagheorghe care ne ȋntreba la ce pagină din carte era o bătălie 
sau alta, ca să ştie că am citit cartea cea groasă de vreo zece centimetri, cartea de istorie.  

Şi am amintiri deosebite despre luptele noastre de copii, despre prieteniile noastre. De aici am pornit 
fiecare pe drumul nostru separat şi am ajuns unde suntem azi. Şi fiecare fiind un succes ȋn domeniul său 
personal.  

George Gruia a făcut parte din generația aceasta formidabilă, şi cu ajutorul educației acesteia 
superioare a ajuns ce este: unul din cei mai buni handbalişti din lume.   

Vă urez felicitări din America cu ocazia acordării numelui său sălii de sport a Liceului “Dimitrie 
Bolintineanu”.  
           Bună ziua şi bună seara! 
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Câteva impresii din 
CARTEA noastră DE ONOARE 

 
EDUARDO NINO, şef de cancelarie la  
AMBASADA MEXICULUI: En nombre de la 
Embajada de México en 
Rumania deseo felicitar a 
esta institución 
académica por un afán de 
reforzar los excelentes 
lazos de amistad y 
cooperación que 
felizmente existen entre 
nuestros dos países. ¡Con mucho afecto!, 
Eduardo Nino, Jefe de Cancellería Embajada de 
México. (În numele Ambasadei Mexicului în 
România, vreau să felicit această instituţie 
academică pentru efortul de a întări / a 
consolida excelentele legături de prietenie şi 
colaborare care, din fericire, există între ţările 
noastre. Cu afecţiune, Eduardo Nino,…) 
MARIANA GORCYCA, profesoară şi 
scriitoare (Sighişoara): Felicitări pentru tot ce 
am văzut azi în această şcoală! Felicitări 
echipei de handbal, cu jucători foarte buni, 
demni urmaşi ai lui Gheorghe Gruia! 
CORNELIU NICUŢ, inginer, absolvent 
LDB, promoţia 1957: Un eveniment 
emoţionat, care ne-a prilejuit o întâlnire cu o 
glorie a sportului românesc şi, în acelaşi timp, 
cu un coleg drag. Mulţumesc organizatorilor 
pentru reuşita acestei acţiuni! 
AUREL PENTELESCU, prof. univ. dr., 
coleg la Şcoala Militară de Ofiţeri Tehnici 
de Radiolocaţie: Cu imensă bucurie am 
participat la acest eveniment unic: sala de 
sport a Liceului Teoretic “Dimitrie 
Bolintineanu” a primit oficial numele marelui 
handbalist al tuturor timpurilor: GHEORGHE 
GRUIA, fost coleg al acestui liceu 
bucureştean. Am fost coleg de clasă în anii 
1957 – 1960 cu Gheorghe Gruia în “Şcoala 
Militară de Ofiţeri Tehnici de Radiolocaţie“– 
Bucureşti. Promoţia noastră se mândreşte  cu  
George.  
M-am bucurat, din partea lui George, de peste 
50 de ani de caldă şi sinceră prietenie. Felicit 
din inimă organizatorii pentru acest eveniment 
unic. 
CORNELIU CRISTEA, prof. univ. dr., 
coleg la Şcoala Militară de Ofiţeri Tehnici 
de Radiolocaţie (Oneşti): Hotărât lucru: la 
scara veşniciei nimic nu e întâmplător şi 
Dumnezeu lucrează prin oameni. “Vinovat” de 
isprava la care participăm este dl. comandor 
dr. Aurel Pentelescu, sursa celor scrise a stat 
la baza acestei realizări şi, din Moldova mea, 

am pus şi eu umărul. “Naşte şi la Moldova oameni”; Biruit-au gândul!” (Miron Costin). Deie Dumnezeu să fie 
bine! 

Despre evenimentul “GRUIA” 
s-a tot vorbit, se mai vorbeşte încă… 

 
prof. Anca Niţoiu, despre Un om cât handbalul 
românesc: De mică am avut o relaţie specială cu 
handbalul. Tata, iubitor al sportului, mă ducea, la 
rugăminţile mamei, în „parc”, ajungând pe toate 
stadioanele şi în toate sălile de sport. Aşa am cunoscut, 
alături de handbalişti, fotbalişti, tenismeni, gimnaşti. Nu 
a fost rău: am învăţat să iubesc mişcarea, fair-playul, 
disciplina. Toate aceste amintiri mă încercau în 
momentul în care, cu sufletul la gură, aşteptam 
întâlnirea cu marele handbalist Gheorghe Gruia. Am 
avut un şoc: îl aşteptam pe tânărul suplu care mi-a 
bucurat copilăria şi adolescenţa cu şuturile unice în 
lume, cu săritura menţinută în aer câteva secunde, ce-l 
făcea să pară un zeu. Am întâlnit un matur albit, la fel 
de suplu şi jovial, căruia i-am spus că-l aştept de-o viaţă. 
Am uitat că timpul a fost neiertător cu toţi. După acest 
şoc, marele Gheorghe Gruia m-a cucerit cu amintirile de 
când era elev al Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, cu 
prezentarea pleiadei stelelor handbalului românesc, cu 
dedicaţia: Pentru tine, Anca Niţoiu, toată dragostea şi 
aprecierea, pentru cei 57 de ani împliniţi în 1957, când 
terminam Liceul „Dimitrie  Bolintineanu. Cuvintele nu-
şi mai au rostul... Gruia a spus totul! 
Marian Pîrcălabu (XIIH): Evenimentul din vară mi-a 
lăsat amintiri vii: „haosul” dinaintea începerii, când toţi 
aveam ceva de făcut şi alergam de colo-colo, emoţiile 
clipei în care Gheorghe Gruia a intrat în sală şi din cea 
în care mi-a semnat tricoul imprimat cu chipul său, 
momentul când, împreună cu un alt coleg, Andrei 
Constantinescu, am ridicat tricolorul... Toţi erau atunci 
cu ochii pe noi şi mi-era teamă că dăm greş. ..  
prof. Sorina Făsui: Întâlnirea cu Gheorghe Gruia? Un 
moment în care trecutul şi prezentul au stat faţă-n faţă. 
Trecutul a adus, străbătînd vremea, rezultate 
incontestabile ale muncii, talentului, pasiunii. Prezentul 
este al tinerilor noştri elevi, care au mare nevoie de 
modelele trecutului. 
Bogdan Belivacă (XIIH): Sunt un handbalist amator, 
dar am avut norocul să joc, pe 24 iulie, contra unei 
echipe străine: a Mexicului. A fost emoţionant, pentru 
că ne-au privit multe oficialităţi, pentru că atmosfera a 
fost caldă (aplauze, încurajări), pentru că meciul s-a 
desfăşurat în cadrul unui eveniment important: 
denumirea sălii de sport “Gheorghe Gruia”. Chiar dacă 
s-a văzut diferenţa dintre amatori şi profesionişti 
(bolintinenii au pierdut cu un scor destul de mare), eu 
m-am simţit mândru că mexicanii au fost “şlefuiţi” de 
românul nostru. 
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În partea a doua a unui interviu acordat lui Ion Moraru şi publicat în ediţia din 5 septembrie 2015 a 
ziarului ONEŞTI EXPRES, sub titlul CU DRAG ŞI CU DRAGOSTE PENTRU ONEŞTENI, în care evocă un fost 
coleg (Paul Soucaliuc), venind vorba despre un altul: GHEORGHE GRUIA, domnul CORNELIU CRISTEA 
strecoară impresii despre evenimentul bolintinean: 

 I.M.: La Bucureşti, Gheorghe Gruia s-a bucurat de o mare surpriză...   
             C.C.:  Trebuia făcut ceva (şi gândul mă duce la primii noştri oameni de 
cultură), care au simţit trebuinţa încadrării românilor în umanism, care, în operele lor - 
adevărate «cetăţi de apărare spirituală» din calea neprietenilor de tot felul, au trasat 
mersul nostru înainte. În fruntea lor se afla cronicarul şi istoriograful Miron Costin, 
care a pecetluit cuvintele :«Nu iaşte alta mai frumoasa şi mai de folos în toata viaţa 
omului zăbavă decât cetitul cărţilor». Aşadar «biruit-au gândul» să mă apuc de această trudă: nepotul meu învaţă la 
Liceul Teoretic «D. Bolintineanu», tatăl lui (şi fiul meu) fiind presedintele Comitetului de părinţi de la această 
instituţie şcolară - la care a învăţat şi celebrul Gheorghe Gruia - unde există o echipă de handbal. Aşa se face că nu 
cu mult timp în urmă, directorul liceului (prof. Eduard Puşchin, om de mare deschidere) şi mai mulţi oameni, iubitori 
ai sportului «au pus umărul» ca sala de sport a acestui liceu bucureştean să poarte numele marelui handbalist. Nu a 
fost deloc uşor, pentru că vremurile actuale (în care «oamenii sunt sub vremuri şi nu invers»), nu prea mai 
favorizează marile împliniri. Dar la scara veşniciei nuimic nu este întâmplător şi Dumnezeu lucrează prin oameni, 
astfel că, la 24 iulie, mai multe personalităţi s-au întâlnit la Liceul Teoretic «Dimitrie Bolintineanu», la acest 
eveniment de amploare. 

I.M.: Cum s-a desfăşurat această festivitate? 
C.C.:  Alături de reprezentanţi ai Primăriei Sectorului 5 si ai Inspectoratului Şcolar din acest sector, au fost 

prezenţi Cristian Gaţu (care a reprezentat Federaţia Română de Handbal), cunoscutul comentator Cristian Ţopescu, 
ambasadorul Mexicului în ţara noastră Agustin Gutierrez Canet (n.m. prin şeful de cancelarie Eduardo Nino), dar şi 
a lui Gheorghe Gruia, care a fost însoţit de echipa naţională de tineret (n.m.: de studenţi) a Mexicului. Prezenţa 
colegilor de liceu, a camarazilor şcolii de ofiţeri precum şi a antrenorului Nicolae Nedef (care a obţinut şapte titluri 
mondiale la handbal masculin ) şi a unor coechipieri din echipa naţională de handbal a Romaniei (N. Marinescu, 
Gh. Goran, N. Munteanu, Stefan Birtalan, Vasile Stângă), în sala de sport - impecabil pregătită şi plină până la 
refuz! - a emanat unicitatea netrăită a vieţii lui Gheorghe Gruia, drapelul nostru tricolor acoperind un emoţionant 
secret! Tradiţia Liceului «Dimitrie Bolintineanu» a fost evocată prin amintirea numelor profesorilor şi elevilor care 
au învăţat aici ( Andrei Bacalu, Dan Condurache, Ştefan Iordache, Maria Ploaie, Ivan Patzaichin, Florin Georgescu, 
Ion Dumitru, Horia Alexandrescu, Dan Tufaru, Gheorghe Gruia), care fac cinste procesului educaţional ca pregătire 
pentru viaţă, oriunde va fi trăită. Cristian Ţopescu, în stilul său caracteristic - enciclopedist, ne-a uimit cu farmecul 
personal, el propunând directorului liceului să poarte «sombrero-ul» cu diametrul de aproape un metru, oferit de 
ambasadorul Mexicului (n.m.: de dl. Gruia şi de echipa naţională de studenţi din Mexic), sala răsunând la acest 
moment de un puternic «ole!».  

În faţa mulţimii prezente, Cristian Gaţu amintea că «numărul 10, zburătorul peste 
zidurile ridicate de adversari, cu detenta lui impresionantă şi mâna stânga naprasnică, ce a 
imprimat mingii viteza de 145 km pe oră într-un meci de la Campionatul Mondial din Franţa 
din anul 1970, nu este altul decât românul nostru recunoscut pe planetă, inegalabilul 
Gheorghe Gruia». Realizatorul de emisiuni tv Horia Alexandrescu a amintit cu nostalgie de 
«şcoala Gruia», de deplasarea în Mongolia şi de aruncarea unei grenade de antrenament 

peste capetele unor personalitaţi, la distanţa de 87 de metri, în timp ce baremul era de 55 - 60 metri. Prof. Eduard 
Puşchin, directorul Liceului Teoretic «Dimitrie Bolintineanu», a adus mulţumiri marelui sărbătorit, pentru că a 
acceptat să îşi pună numele pe fruntea sălii de sport. Maestrul Gheorghe Gruia a răspuns cu naturaleţe unor întrebari 
venite din partea elevilor, îndemnul principal fiind «să muncim, să respectăm». În final, drapelul nostru tricolor a fost 
urcat în timp ce numele “patronului spiritual”al sălii de sport - Gheorghe Gruia - era din ce în ce mai vizibil. În noile 
conditii ne-a fost dat să vedem un meci de handbal dintre echipa liceului si cea venită din «ţara adoptivă» a fostului 
elev de aici, din Mexic! A fost minunată şi o demonstraţie sportivă de arte marţiale. 

I.M.:   Ce impresii v-au marcat la emoţionanta manifestare? 
C.C. : Mulţumesc celor trăite şi mărturisesc că îmi stăruie imaginea unui roi de albine din preajma stupului... 

Din admiraţie pentru românul nostru care ne-a făcut să ne simţim mândri, dintr-un sentiment patriotic cel puţin local, 
scrutez plaiul cu zimbri, cu «Mioriţa» şi cu căprioare şi observ – fără să cad în  păcatul lăudăroşeniei! - că doi 
suceveni (Paul Soucaliuc şi Aurel Pentelescu), un vrâncean (Eduard Puşchin), un vasluian (Decebal Lungu) şi un 
oneştean (Ovidiu Cătălin Cristea) «au pus umărul» la o lucrare frumoasă, ce confirmă observaţia minţii scăpărătoare: 
«Nasc şi la Moldova oameni!». Iar Gheorghe Gruia ne-a transmis nouă mesajul: «Cu drag de Oneşti şi de oneşteni, cu 
cele mai bune, frumoase şi folositoare gânduri, mai întâi cu sănătate», iar pentru Paul Soucaliuc a notat: «În 
amintirea ta, Pavco, toţi cei care te-au iubit şi încă te mai iubesc şi nu te vor uita niciodată - 24 iulie 2014» 
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PAGINA DE… 10, nouă în revista noastră, este o încercare de a stârni cât mai multor elevi şi 
profesori ai şcolii interesul faţă de “Cuvinte potrivite”, de a pune sub lumina recunoaşterii efortul unor  
bolintineni, de a le sintetiza / împărtăşi opiniile, visurile, aptitudinile intelectuale şi (sau) afective. De a ne 
“citi” (unii pe alţii), de “a lua aminte” (unii de la alţii)… 

 

1) 10 altfel de… LEGENDE. Tema acestei ediţii: ALBASTRUL (CREAŢIE LITERARĂ - Concurs) 
 

I.  DDDDemult, la începutul tuturor timpurilor, nu existau nici lumină, nici culori. Deci iarba nu era verde, grâul 

nu era galben, cerul nu era albastru. Oamenii le ştiau însă după sunete.  
A venit şi ziua când Soarele a transformat sunetele în lumină şi 

toate au căpătat sens… Căldura, focul, pasiunea s-au colorat în roşu, 
iubirea – în roz, speranţa – în verde, bucuria – în portocaliu, iar 
îndiferenţa – în mov. Rând pe rând, lumina dădea nume cromatice 
trăirilor.  

Lumea era însă departe de-a fi perfectă. Încrederea, loialitatea, 
înţelepciunea, inteligenţa, credinţa, adevărul rămăseseră incolore. Ca să 
fie şi ele “văzute”, şi-au unit forţele şi s-au făcut… albastre. Aşa s-a 
născut cea mai imaterială dintre culori, căci natura îşi alcătuieşte 
ALBASTRUL dintr-o contopire de viduri: al aerului cu al cerului senin. 

Poate de aceea, albastrul este vizibil doar pentru cei care sunt loiali, încrezători şi drepţi.  
Nu-i aşa că şi voi vedeţi cerul albastru?   
                                                                                                                                 VĂCEANU BIANCA (VIA)  

Ilustraţie: Şipu Andreea-Cătălina (VIA) 
 

 

II. . . . PPPPe când pământul era în întregime uscat, s-a petrecut un miracol. 

Înduioşat de suferinţa făpturilor terestre, Cerul – pe atunci un bătrân înţelept 
-, a spus:   

- Dragii mei, pentru că mă întristează priveliştea pământului, vă voi 
trimite ploaia.  

A format apoi un nor uriaş din care a stors multe picături de apă. 
Rămas gol, norul s-a făcut albastru, iar culoarea s-a răspândit în toată 
lumea.         

ŞIPU ANDREEA – CĂTĂLINA (VIA); Ilustraţie: Chiţu Ana-Maria (VIA) 
 
 
 

III. AAAAcum zeci de ani, trăia un tânăr care, crezând într-o entitate 

feminină „de sus”, privea mereu cerul. În fiecare noapte, obişnuia să se 
urce pe acoperiş, ca să fie mai aproape de astre. Uneori, fata i se arăta. A 
numit-o Alba Astră. Vorbindu-le celor din oraş despre ea şi despre cerul 
alburiu, a stârnit certuri. Mulţi pretindeau că cerul nu e alb, nici stelele 
lui, ci de o altă culoare. Neştiind cum să-i spună, au numit-o ALBASTRU, 
după numele fetei văzute doar de tânăr.                                                                                      

                                            
DRĂGAN ELENA (XIB) 

                                                                                                          Ilustraţie: Mirezu Adina Valentina (VIA) 
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IV. AAAAcum mult timp, într-un ţinut îndepărtat, lipsea, dintre culori, 

Albastru. Oamenii vorbeau că, sătulă de răutatea lor, s-ar fi ascuns ea 
într-un safir.  

Taras şi Blu, doi copii prieteni, au pornit în căutarea safirului. 
Traversând opt dealuri fără flori, fără culoare, au ajuns la o prăpastie 
adâncă. Acolo ştiau că se află cutia cu piatra albastră. Însă nu puteau 
coborî. Deznădăjduiţi, s-au gândit la întoarcere. Înaintea plecării, Tara 
privea plângând hăul. Îi părea rău că nu le putea face oamenilor 
bucuria... albastrului. Întorcându-se, Blu exclamă: 
- Tara, ochii tăi... sunt... sunt altfel... sunt albaştri! Asta e! Culoarea s-a ascuns într-un suflet bun! În sufletul tău, 

Tara!                                                                                                                  MIREA DIANA (VIIC) 
                                                                                                         Ilustraţie: Bănuţă Bianca (VIA) 
 
 

V. CCCCu mult timp în urmă, când Dumnezeu crea lumea, înainte de a trimite pe 

Pământ fiinţele, a trimis culorile. Avea încredere că se vor aşeza cuminţi unde le e locul. 
Însă, odată ajunse jos, au început să se certe, fiecare pretinzând că e mai imporantă. Numai 
Albastrul stătea deoparte, privind către cer şi rugându-se pentru dreptate şi înţelegere. 
Dumnezeu a fost atât de impresionat de puritatea acestei culori, încât a făcut-o cea mai 
importantă. Cu ea şi-a definit cerul şi speranţa oamenilor în puterea divină.                                                                    

                        
  PRODAN DIANA (XIB); Ilustraţie: Ichim Oana – Andreea (VIA) 

 
 

VI. SSSSe spune că, la începuturi, Dumnezeu nu ştia ce culoare să-i dea 

cerului. De aceea, El cheamă toate culorile, pentru a vedea care dintre ele 
este cea mai potrivită. 
 Mai întâi a vorbit Roşul: 
 - Dacă eu aş colora cerul, lumea ar fi mai energică, iar lucrurile din 
lume s-ar mişca mai repede, deoarece eu motivez viaţa şi energia. Eu am 
colorat sângele şi inima şi totul are viaţă datorită mie. 
 Dumnezeu i-a mulţumit Roşului pentru argumentele sale. Apoi, a 
venit Verdele: 
 - Dacă cerul ar fi verde, lumea ar fi mai blândă. De aceea am colorat 
iarba şi copacii, ca omul să nu mai fie mai blând, mai suspus. Aşezându-se pe 
iarbă, el poate să se bucure de un cer ca smaraldul.  
 Dumnezeu a ascultat, apoi l-a chemat pe Galben:  
 - Dacă cerul ar fi galben, lumea ar fi mai veselă, deoarece eu colorez 
Soarele care aduce zâmbetul şi fericirea, eu le-am dat culoare câmpiilor şi 
lanurilor de grâu. Eu aduc ziua şi bucuria. 
 Rând pe rând, toate culorile au luat cuvântul şi fiecare şi-a spus povestea. S-au prezentat în faţa lui 
Dumnezeu şi Albul, Rozul, chiar Negrul... După un timp de gândire, Dumnezeu a hotărât să împace toate culorile, 
creând o alta: Albastrul. Cea cu care făcut cerul, mările şi oceanele şi care dă numele planetei noastre: Planeta 
Albastră. 
 Şi pentru ca toate culorile să se bucure una de alta, uneori, după ploaie, Dumnezeu le adună mănunchi, peste 
albastrul Lui, într-un miracol căruia oamenii i-au spus, fascinaţi, CURCUBEU.       
            

 VOINEA TEODORA  (XIG); Ilustraţie: Cucu Elena (VIIIA) 
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VII: OOOOdată, în Grecia Antică, trăia o fată pe nume Ina. Într-o zi, 

străbătând o piaţă mare, văzu nişte culori pe-o pânză. Erau frumoase, dar... le 
lipsea parcă ceva.  

După câteva zile, fata plecă într-o călătorie. Făcând un popas în 
apropierea unei păduri, descoperi nişte fructe mici, rotunde, de-o o culoare 
neştiută. Seara, a aprins focul şi, vrând să mănânce, desoperi că fructele 
dispăruseră. Coşul era însă acoperit cu o substanţă de culoarea fructelor. 

 Amintindu-şi de pânza din piaţă, şi-a dat seama că acesta e culoarea 
care-i lipsea. Şi i-a spus „albastru”. 

 
ALBU MIHAELA MĂDĂLINA (IXF) 

Ilustraţie: Ilie Serena (VIIIA) 
 
 

VIII. ÎÎÎÎn vremurile de demult, pe malul mării trăia un 

tânăr pescar, fiul unei văduve sărmane. Flăcăul muncea din 
greu pentru hrana zilnică: pescuia din zori şi până noaptea.   

Într-o zi, auzi un glas fermecător. Ridicându-şi ochii, 
zări pe mal o fată foarte frumoasă: era fiica împăratului 
mărilor. S-au îndrăgăstit repede unul de celălalt şi, tot vorbind, 
s-a făcut seară, iar fata dispăru.  

Fata venea  mereu să-şi întâlnească iubitul, până într-o 
zi când împăratul, vrând să ştie cum îşi petrece vremea fiica 
lui, o urmări.  

Văzând-o cu pescarul sărac se înfurie atât de tare, 
încât aruncă asupra lor un blestem: să se vadă zilnic, dar să nu se atingă niciodată. Tânărul s-a transformat în cer, 
iar fata îl privea neputincioasă. Nemaiîndurând suferinţa, s-a aruncat în mare. De atunci, cerul are culoarea ochilor 
ei, oglindită în apele mării.                          

                                                                                                                       
  CIOCOIU MARIA (IXG) 

                                                                                                                       Ilustraţie: Ilie Serena (VIIIA) 
 
 
 

IX. LLLLegenda spune că un cioban tânăr, care-şi purta 

odinioară turmele prin păşunile noastre, rămânând, într-o zi, fără 
merinde, a mers în pădure după afine. Muşcând dintr-una, şi-a 
pătat cămaşa de un alb imaculat. I-a plăcut culoarea neobişnuită a 
petei, aşa că a stors mai multe fructe, apoi şi-a scos cămaşa şi a 
frecat-o cu sucul obţinut. Chiar dacă a spălat-o în albia unui râu, 
cămaşa a rămas ca cerul. Mulţi oameni l-au întrebat din ce pânză 
şi-a făcut straiele. Ciobanul le-a spus că secretul albastrului îl ştiu 
doar el şi oile lui. 

 
 

PRODAN MARIA – ANDREEA (IXG) 
Ilustraţie: Ichim Oana – Andreea (VIA) 
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X.  Era sleit de puteri. Locuia într-o casă modestă, foarte veche, la marginea satului asurzitor. Pârâul  și 
păsările animau decorul simplu, de obicei mut, iar vântul ce se izbea de frunzele roșiatice, era dovada că timpul nu s-
a oprit. Când nu muncea, admira. Admira orice: de la fermitatea tulpinilor , până la transparența petalelor  în lumina 
soarelui... De cele mai multe ori, privea prin fereastra mică și murdară, regretând, ca orice bătrân care nu așteaptă 
viitorul. Se ştia brăzdat de vremurile grele, le recunoştea în fiecare rid, în fiecare tremur al mâinii. Fusese un om 
capabil, inteligent,  liniştit. Nu solitar. Sau nu dintotdeauna. Ea, în schimb, fusese foarte creativă, cu ”daruri 
deosebite”, spunea, el, când  îi atrăgea atenția asupra ascunsului perceptibil. Vedea mereu totul altfel: în loc de 
bijuterii prefera licuricii, în loc de cuvinte prefera tăcerea, iubea frunzele toamna și îi plăcea la nebunie să îi fie frig. 
Imaginația excesivă s-a dovedit, în timp, nefastă: n-a mai reuşit să mai perceapă realitatea. Singur, singur și atât de 
plăcut…  

Înainte să o întâlnească nu era așa... Când trebuia să vină, întârzia mereu. Avea 
obiceiul de a ascunde ceasurile ca să mai poată trăi, respira înainte de revedere. 
Mergeau întotdeauna în locuri pustii, printre ruine ori prin parcuri dese, şi îşi imaginau 
o viață nouă, departe de lume. Construiau casa visată cărămida cu cărămidă... Visau la 
o camera goală, fără mobilă, fără scaune, canapele, doar paturi și perne. Atât. O 
prăpastie a memoriei îl făcea să uite orice amănunt de aici încolo. Începea să tremure, 
să simtă înțepături, îi era atât de cald... De boli s-a tratat doar prin meditație și prin 
gândul că o va revedea cândva, în camera goală.  

Timpul trecea, iar bătrânul stătea pe același scaun șubred, minunându-se ba de fulgi, ba de bobocii florilor, 
fără a-i mai găsi deosebiți. Uita tot mai mult și tot mai repede. Încerca exerciții de memorie uneori, căuta, cu toată 
puterea, singurele amintiri care se topeau dincolo de sclipirea ochilor.  

Admirând frunzele roșiatice în țipetele râului, a căzut pe podeaua prăfuită. Ştia de ce: licoarea din niște 
minerale simple și câteva  plante îşi făcea deci efectul. Reuşise!  Gata, avea să ajungă curând...  Nu-i era teamă, doar 
puţin dor de frunze, de păsări... 

A apucat să-şi mai vadă mâna pe care se preligea o urmă din licoare. Nu era nici închisă, nici stridentă... şi, 
cu ultimul gând, a numit-o, nemaiştiut, nemaiauzit, ”Albastru”.                                                                      
                                                               

                                                 LOGHIN ADINA CARLA (XIIH)  
Ilustraţie: Chiţu Ana-Maria (VIA) 

 
* În viitorul număr al revistei vom publica TOPUL celor mai frumoase „Legende ale Albastrului” /  al 

celor mai izbutite şi inspirate ilustraţii, alcătuit de 10 elevi din clase diferite de ale autorilor. 
*Fiind semnată de un profesor al şcolii, următoarea LEGENDĂ (nu şi ilustraţia!) rămâne în afara 

concursului: 
 

„OOOO, Doamne, cât albastru cheltuieşti ca să Te vedem!”, spunea bunica mea, îndemnându-mă să privesc cu 

nesaţ cerul de primăvară. Simţeam că şi ochii şi întreaga mea fiinţă se schimbă în albastru. Eram sigură că acest 
albastru infinit este culoarea norocului şi încercam să-l transpun în ceea ce scriam sau în ceea ce îmbrăcam. 

Văzându-mă cât mă chinui să imit palma de geniu a lui Dumnezeu, acel 
albastru, împrumutat parcă din cărţile sfinte, bunica mi-a spus o legendă pe care n-o 
mai auzisem: Se spune că, într-un sat aşezat pe un deal, înconjurat de brădetul 
verde-cenuşiu, trăia un fecior sărman, cu credinţă mare în Dumnezeu, care, de 
când se ştia, încerca să zidească o mănăstire ce nu se mai termina. Într-una din zile, 
sosi în satul acela o fată frumoasă, cu nişte ochi albaştri în care te pierdeai, 
îmbrăcată toată în albastru. Ajunse la casa flăcăului şi ceru găzduire. Din vorbă în 

vorbă, ea află despre necazul feciorului. Fata, se vede, trimisa Maicii Domnului, îşi sprijini fruntea de peretele 
mănăstirii care, deodată, se transformă într-un lăcaş cât zările fără de sfârşit, toată pictată albastrul ochilor săi. 
Flăcăul rămase înmărmurit. Cînd vru să-i mulţumescă, ia-o de unde nu-i! Atunci căzu în genunchi şi, mulţumind 
Măicuţei Domnului şi lui Dumnezeu, spuse: „O, Doamne, cât albastru cheltuieşti ca să Te vedem!” 

Astăzi, sub umbra albă a iernii, mănăstirea e ca un giuvaier albastru pe întinderea neţărmurită la care vin să 
se adape ca la un izvor curat toate fetele cu ochi albaştri.   

                                                                  
 prof. ANCA NIŢOIU 

Ilustraţie: Şipu Andreea - Cătălina (VIA) 
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2) Elevii bolintineni care au absolvit anul şcolar 2013-2014 cu MEDIA 10 (ZECE): 

 

Mareş Andrei (VIA) 
Năsturică Andreea  Bianca (VIA) 
Şipu Andreea Cătălina (VIA) 
Văceanu Bianca (VIA) 

Gul Fahrad Ali Irinel (VIIA) 
Crăciun Bianca (VIIIA) 
Dobroiu Giulia (VIIIA) 
Mihail Alexandru- absolvent de gimnaziu 

 
3) 10 performanţe INTERNAŢIONALE ale LDB, în anul şcolar 2013-2014: 

1. MATEA – MOLDOVAN ALEXANDRA (XIIE): Locul al II-lea 
(MEDALIE DE ARGINT) la Olimpiada Internaţională de Proiecte de Mediu – 
Istanbul (Turcia), 9-12 mai, 2014; Locul al II-lea (MEDALIE DE ARGINT) la 
Olimpiada Internaţională pentru Sustenabilitatea Mediului Înconjurător – Haga 
(Olanda); coordonatori: prof. Valeria Ciulacu şi Ştefan Lungulete 

 
2. RĂDULESCU RADU CONSTANTIN (XIIF) – Locul al II-lea (MEDALIE 

DE ARGINT) Olimpiada Internaţională de Proiecte de Mediu – Istanbul (Turcia), 
9-12 mai, 2014; Locul al III-lea (MEDALIE DE BRONZ) la Olimpiada 
Internaţională pentru Sustenabilitatea Mediului Înconjurător – Haga (Olanda);  coordonatori: prof. 
Valeria Ciulacu şi Ştefan Lungulete) 

 
3. BĂLAŞA ROXANA MIHAELA (IXE): Locul I (TROFEUL cu 

DISTINCŢIE DE MERIT pentru cel mai mare punctaj al proiectului) la 
Concursul de Ştiinţă şi Tehnică – Medellin (Columbia); coordonatori: prof. 
Valeria Ciulacu şi Ştefan Lungulete) 

 
4. MIHAI CĂTĂLIN IONUŢ (IXE): Locul I (TROFEUL cu 

DISTINCŢIE DE MERIT pentru cel mai mare punctaj al proiectului) la Concursul de Ştiinţă şi Tehnică – 
Medellin (Columbia); coordonatori: prof. Valeria Ciulacu şi Ştefan Lungulete) 
 

5. RAREŞ DAMŞA: Premiul Juriului la Festivalul Internaţional APLAUZE (Constanţa), pentru 
personajul Jeff din spectacolul O creangă de liliac alb, în ianuarie - după Jocul de-a vacanţa şi Steaua fără 
nume, de M. Sebastian; coordonator, prof. Dora Lazăr 

 
6. TRUPA DE TEATRU “DOR FĂRĂ SAŢIU”: Premiul Dramaturgiei româneşti, la Festivalul 

Internaţional APLAUZE (Constanţa), pentru spectacolul O creangă de liliac alb, în ianuarie – după  
Jocul de-a vacanţa şi Steaua fără nume, de M. Sebastian; coordonator, prof. Dora Lazăr 
 

7. LOGHIN ADINA CARLA (XIH): Locul I la Festivalul Internaţional 
ANELISSE, Iaşi – iunie 2014 (secţiunea “Reviste şcolare”); coordonator: prof. Ruxandra 
Petre 

 
  8. POPA MIRUNA (XIG): Locul I la Festivalul Internaţional ANELISSE, Iaşi – 
iunie 2014 (secţiunea “Reviste şcolare”); coordonator: prof. Ruxandra Petre 
 

9.  ILIE ANA - MARIA FRANCESCA (absolventă de gimnaziu): Locul I la 
Festivalul Internaţional ANELISSE, Iaşi – iunie 2014 (secţiunea “Reviste şcolare”); 
coordonator: prof. Ruxandra Petre 

 
10. ŞIPU CĂTĂLINA (VIA): Locul I la Festivalul Internaţional ANELISSE, Iaşi – iunie 2014 

(secţiunea “Reviste şcolare”); coordonator: prof. Ruxandra Petre 
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4) Inspiraţi de “isteria” creată în această toamnă, prin internet, de ”LEAPŞA CU CĂRŢI” (10 volume 
care te-au marcat), am propus aceeaşi provocare literară pentru 5 elevi şi 5 profesori ai şcolii: 

 
Loghin Carla Adina (XIH): 1.”Suferinţele tânărului Werther”- J.W.Goethe, carte necesară oricărui 

adolescent, în vederea  maturizării emoționale; 2.”Coliba unchiului Tom”, de Harriet Beecher-Stowe, care 
m-a emoționat prin duritatea unor întâmplări; 3.„Pușca de vânătoare” - Yasushi Inoue, o  proză subtilă, al 
cărei subiect m-a bântuit mult după ce am închis cartea; 4.„Fenomenul Pitești”- Virgil Ierunca, cea despre 
fenomene terorizante neștiute de mulţi dintre noi; 5.”De ce e România altfel?”, de Lucian Boia  (răspunsul 
întrebărilor tuturor românilor); 6.”Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, de Camil Petrescu, o 
capodoperă cu personaje / întâmplări atât de verosimile, încât regăsim o “ Elă ” pretutindeni 7.”Lorelei” a lui  
- Ionel Teodoreanu, pentru că Luli-boy surprinde prin gingășie, simplitate, sinceritate; 8.”Jurnalul Annei 
Frank” – zguduitoare prin figura-simbol a victimelor naziștilor, un document istoric important din perioada 
holocaustului; 9.”Maitreyi”, de Mircea Eliade -  un amestec amețitor de maturitate și inocență; 
10.”Ciuleandra”, de  Liviu Rebreanu -  roman psihologic superb, ecranizat într-o producţie cinematografică 
asemenea.  

prof. Dora Lazăr: Astăzi, lista mea de zece cărţi arată aşa: 1. “Casa 
cu rodii”, de Oscar Wilde, o carte veche, gălbuie, tipărită la Socec în 
perioada interbelică şi “împrumutată” din   podul cu minuni al bunicului 
meu. Adică, şterpelită, căci o citisem pe nerăsuflate în vacanţă la el, 
conţinea frumuseţea de “Prinţul fericit” şi voiam s-o am, s-o recitesc. Am 
mărturisit “furtul” prin adolescenţă, neştiind niciunul de ce nu am cerut-
o, căci sigur mi-ar fi dăruit-o...; 2. Anton Pavlovici Cehov, integral 
(proză şi teatru), dacă ar trebui numai una, “Unchiul Vania”.  3. Miguel 
de Cervantes, “Don Quijote!”; 4. Thomas Mann, “Muntele vrăjit” (şi 
încep să trişez, căci deja mă simt vinovată că nedreptăţesc foarte multe 
cărţi, poate că o listă de autori era mai bună...); 5. Jurnalele (Ce vă 
spuneam...) lui Mihail Sebastian, al Ninei Berberova (“Sublinierea îmi 
aparţine”), al lui  Ingmar Bergman, al lui Fernando Pessoa (“Cartea 
neliniştirii”), al lui Jules Renard şi al lui Radu Petrescu... şi, Doamne, ale 
atâtor altora... ;  6. Thomas Mann, “Iosif şi fraţii săi”; 7. Toate volumele 
poeţilor Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Mircea Ivănescu, Leonid 
Dimov; 8. Saramago, “Eseu despre orbire”; 9. Jorge Luis Borges, “Cartea 
de nisip”; 10. Milan Kundera, “Insuportabila uşurătate a fiinţei”. 

Niţu Alexandra (XIH): 1. “Codul lui Da Vinci” - Dan Brown; 2. “50 shades of Gray”- E.L.James; 3. 
“Înger şi Demon” - Dan Brown; 4. “Jurnalul Annei Frank”; 5. “Fluturi”- Irina Binder;  6. “Pânza de 
păianjen”- Cella Serghi; 7. “Coco Chanel” - Edmonde Charles Roux; 8. “Înţelepciunea psihopaţilor”- Kevin 
Dutton; 9. “Domnişoara Christina”- M. Eliade; 10. “Alchimistul”- Paul Coehlo 

prof. Ligia Roşca: 1. „Vechiul Testament” – „Cântarea Cântărilor”, „Pildele”, „Ecclesiastul”; 2. Khalil 
Gibran – „Profetul”; Omar Khayyam – „Rubaiate”; 4. Franz Kafka – „Procesul”; 5. Mircea  Eliade – 
„Maitreyi”; 6. G. Garcia Marquez – „Un veac de singurătate”; 7. Bernard Schlink – „Cititorul”; 8. Paulo 
Coelho – „Jurnalul unui mag”; 9. Eric – Emmanuel Schmitt – „Cea mai frumoasă carte din lume”; 10. Anna 
Gavalda – „Împreună”. 

Manta Georgiana Ecaterina (XIIH): 1. „Doamna Bovary”- Gustave Flaubert; 2. “Un veac de 
singuratate” - Gabriel Garcia Marquez; 3. “Al cincilea munte” - Paulo Coelho; 4. “Alchimistul”- Paulo 
Coelho; 5. “Fata cu cercel de perlă” - Tracy Chevalier; 6. “Romanul adolescentului miop” - Mircea Eliade; 
7. “.Albastru pur” – Tracy Chevalier; 8. De veghe în lanul de secară” - J.D. Salinger; 9. “Domnişoara 
Christina” Mircea Eliade; “Amurg” - Stephenie Meyer 

     Ilustraţie: Ilie Serena  (VIIIA) 
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prof. Ruxandra Petre: 1.„Adormirea Măriuţei”, de I. Agârbiceanu, proză citită printr-a doua, care mi-a 
dezvoltat definitiv gustul pentru tragic (am reţinut din ea cel mai tulburător bocet de mamă); 2. „De la noi la 
Cladova”, de Gala  Galaction pentru iubirea trăită sub febra patimii (v. cuplul Borivoje – popa Tone);  3. 
„Mizerabilii” lui Hugo, pentru că, deşi eram în penultima clasă de liceu,  m-a făcut să plâng moartea lui Jean 
Valjean şi despărţirea de o carte care m-a locuit zile bune; 4.„Ana Karenina” lui Tolstoi, pentru sufletul slav 
al unei eroine memorabile (câte n-ar fi de amintit din literatura ruşilor!); 5. Mai toate prozele lui Eliade – 
fantastice sau realiste; 6. parte dintre nuvelele Luciei Demetrius (evident, cele interbelice, despre boală, 
iubire, singurătate şi „hachiţele” destinului); 7. „Dragostea în vremea holerei”, de  G. G. Marquez, pentru că 
mi-a „impus” să cred câteva zile într-o utopie: obsesia erosului – nu-i puţin lucru să iubeşti ca Florentino 
Ariza o „Fermină”, peste jumătate de secol – şi, desigur, romanul aceluiaşi, capital, copleşitor, „Un veac de 
singurătate”; 8. romanele lui Saramago (cel mai mult, „Eseu despre orbire” şi „Omul duplicat”); 9. prozele 
rusoaieci exilate Nina Berberova şi jurnalul ei, scriitoare pe care am descoperit-o abia acum 6 sau 7 ani, cu 
ciuda că nu s-a bucurat de preţuirea meritată, dat fiind debutul atât de târziu (era octogenară!); 10.Memoriile 
despre GULAG scrise de Aniţa Nandriş Cudla, L. Constante, Steinhardt, Goma, M. Ghiţescu etc. S. 
Crăciunaş etc., pentru că m-am dumirit asupra unei istorii cumplite / îngrozit / revoltat...Şi nu-mi mai trece.  

Dumitrache Ana-Maria (XIIH): 1. „Explorarea viselor lucide” (am citit-o pe le 10 ani şi m-a 
impresionat teribil) - Stephen LaBerge; 2. “Mein Kampf” - Adolf Hitler; 3.“Kira-Kira” – “Cynthia 
Kadohata”; 4. “Învierea lui Mozart” - Nina Berberova; 5. “Un veac de singurătate” - Gabriel Garcia 
Marquez; 6. “Poveste de Crăciun” - Charles Dickens; 7. “Patul lui Procust” - Camil Petrescu; 8. “Limbajul 
trupului” - Allan Pease; 9. Seria “Harry Potter” - J. K. Rowling, Seria “Cronicile lumii pământene” - Licia 
Troisi 

prof. Anca Niţoiu: 1. „Fiul cel bun”, de P. Bruckner, un roman confesiv, „mărturisirea” unei iubiri 
imposibile; 2. „Eu sunt Malala”, de Yousafzai şi Christina Lamb – povestea unei tinere care a luptat pentru 
educaţie şi a fost împuşcată de talibani; 3. „Şirul de platani” de John Grisham – o dramă juridică 
emoţionantă, cu iţe încurcate, plină de suspans; 4. „Scrisori către Dubenka, de Bohumil Habral, un volum 
epistolar, alcătuit din scrisorile autorului către Dubenka (americanca April Gifford, care a învăţat limba cehă 
pentru a citi opera lui Hrabal în original); 5. „Ce spun eu şi ce înţelegi tu”, de Deborah Tanneu – o carte 
care-ţi poate schimba modul de a privi o conversaţie; 6. „Lit Kit”, de Sandra Newman – o istorie a literaturii 
universale, de la greci până în zilele noastre, scrisă pe un ton glumeţ, comic; 7. „Faust”, de Goethe – o 
meditaţie asupra condiţiei umane, asupra treptelor pe care le parcurge un om, spre dobândirea fericirii; 8. 
„Sunt ultimul poet al satului”, de S. Esenin, poetul spaţiilor nemărginite, al stepei, al pădurii de mesteceni, al 
satului patriarhal cu lanuri şi legende...; 9. „Haiku”, de Kobayashi  Issa - cea mai îndrăgită specie a poeziei 
japoneze...; 10 „Nora” („O casă de păpuşi”) a lui Ibsen, piesă pe tema emancipării femeii, a falsei fericiri.  

Costache Tiberiu Cristian (IXF): 1. „La Medeleni”, de I. Teodoreanu; 2. „Cireşarii”, de C. Chiriţă; 3. 
„De veghe în lanul de secară”, de Sallinger; 4. „Invitaţie la vals”, de M. Drumeş; 5. „Accidentul”, de M. 
Sebastian; 6. „Oraşul cu salcâmi”, de M. Sebastian; 7. „Romanul adolescentului miop”, de M. Eliade; 8. 
„Domnişoara Cristina”, de M. Eliade; 9. poeziile lui M. Eminescu; 10. poeziile lui T. Arghezi (vol. „Cuvinte 
potrivite”) 

prof. Victoria Soare: 1. “Toamna Patriarhului” – G. G. Marquez; 2. “Un veac de singurătate” – Gabriel 
Garcia Marquez; 3. “Muntele vrăjit” – Th. Mann; 4. “Iubita locotenentului francez” – John Fowles; 5. 
“Albastru pur” – Tracy Chevalier; 6. “Fata cu cercel de perlă” – Tracy Chevalier; 7. “Mobby Dick” – 
Herman Melville; 8. “Jocul mărgelelor de sticlă” – Herman Hesse; 9. “Magicianul”– John Fowles; 10. 
“Alchimistul” – Paulo Coelho 

*Întrucât “Leapşa…” a stârnit oarece controverse / nemulţumiri / remuşcări (în sensul cel mai 
bun cu putinţă - cititorilor “bulimici” le-a fost greu să aleagă numai 10 cărţi, nedreptăţind astfel atâtea 
altele care nu şi-au făcut loc în listă), o vom continua în numărul viitor al revistei, cu aceiaşi / alţi 
intervievaţi.  

*Tema ediţiei din semestrul al II-lea: ULTIMELE 10 CĂRŢI CITITE.   
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5) Cele mai premiate 10 spectacole ale trupei de teatru DOR FĂRĂ SAŢIU  
(coordonator, prof. DORA LAZĂR) 

 
 

1. Jocul de-a vacanţa, de Mihail Sebastian, 1996: Trofeul FESTIVALULUI “ADOLESCENTUL”,  
înainte de a se fi transformat în “JOS PĂLĂRIA” , Preşedintele Juriului: Alexandru Tocilescu; Premiul 
pentru Cel mai bun rol principal masculine: Flaviu Aldea, Premiul pentru Cea mai bună regie: Dora 
Lazăr. 

 
2. Simţ enorm şi văz monstruos, coupé după: Calul-dracului, Pastramă trufanda şi Cănuţă, om 

sucit de I.L.Caragiale, 2002: Premiul de Originalitate, FESTIVALUL NAŢIONAL “GEORGE 
CONSTANTIN”, Preşedintele Juriului, la fiecare ediţie: Victor Rebengiuc; Premiul pentru Cel mai bun 
rol principal feminin - Cerşetoarea bătrână: Adina Stoica; Trofeul FESTIVALULUI “AL MATALE, 
CARAGIALE”,  organizat de Fundaţia “I.C-tin Drăgan”, Preşedintele Juriului: George Motoi, Premiu de 
Interpretare: Adina Stoica 

 
3. O creangă de liliac alb în ianuarie, spectacol-coupé după Jocul de-a vacanţa şi Steaua fără 

nume, 2003: Trofeul Târgului de ofertă educaţională; Premiu de Interpretare: Vlad - Eugen Cunea. 
 
4. Lecţia de hemografie, după Nichita Stănescu, 2004: Premiul de Originalitate, FESTIVALUL 

“GEORGE CONSTANTIN”; Premiul I la FESTIVALUL “ZILELE EMINESCU”, Preşedintele Juriului 
(UNATC): Ioana Bulcă; Premiul Special de Interpretare: Cristina Ciupercescu. 

 
5. Un dor fără saţiu, de Dora Lazăr, cu inserţii din Nina Berberova, Camil Petrescu, Ana Blandiana, 

2005: Premiul de Originalitate, Festivalul Naţional  “Mark Twain”;  Premiul pentru Cel mai bun rol 
principal feminin: Adina Stoica;  Trofeul “Blitz”,  FESTIVALUL “CATHARSIS” – Colegiul Naţional  
“Gh. Şincai” şi UNATC, Nominalizare la Cel mai bun rol principal feminine: Adina Stoica (Bunica) la 
FESTIVALUL NAŢIONAL “LICART”. 

 
6. La Lilieci, raiul florilor, după Marin Sorescu, 2006: Trofeul, Cel mai bun rol principal masculine 

(Povestitorul): Alexandru Cătănoiu, Cel mai bun rol secundar feminin, ex-equo: Andreea Grecu 
(Budeanca) şi Teodora Socheri (Măria Bălii); Premiul Juriului pentru Regie: Dora Lazăr -  
FESTIVALUL INTERNAŢIONAL “GEORGE CONSTANTIN”, în Juriu: Irina Petrescu, Ion Lucian, 
Mircea Albulescu;  Trofeul LA FESTIVALUL “MARK TWAIN”, Cel mai bun rol principal - masculin 
şi feminin: Alexandru Cătănoiu şi Andreea Grecu;  Trofeul la FESTIVALUL “MAIART” , PREMIUL 
JURIULUI: Alexandru Cătănoiu; Premiul pentru Regie: Dora Lazăr; Trofeul  “JOS PĂLĂRIA” , premiu 
creat ( festivalul e pentru liceeni şi trupa era de gimnaziu) - Preşedintele Juriului: Horaţiu Mălăele. 

 
7. Apolodor, de Gellu Naum, 2007: Cel mai bun 

spectacol, Premiul pentru Cel mai bun rol principal masculin 
(Apolodor): Andreea Grecu, Premiul pentru decoruri şi 
costume: Răzvan Borţea - FESTIVALUL 
INTERNAŢIONAL “GEORGE CONSTANTIN”, Trofeul, 
premiile pentru Cele mai bune roluri principale - masculin şi 
feminine: Alexandru Cătănoiu şi Andreea Grecu (Gellu Naum 
şi Apolodor), la FESTIVALUL NAŢIONAL “MARK 
TWAIN”;   Trofeul la FESTIVALUL NAŢIONAL 
“FRANTHOUSIASME” - Dej, judeţul Cluj, care a constat în 
reprezentarea României şi a francofoniei din sud-estul 
Europei la a XVI-a ediţie a Festivalului INTERNAŢIONAL 
“JEAN-LOUIS BARRAULT” - Stara-Zagora, Bulgaria. 
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8. Şase personaje în căutare..., de Dora Lazăr cu inserţii din Aglaja Veterany, Radu Stanca, 
William Shakespeare, 2008: Premiul special 
pentru farmec scenic, Premiul pentru Cel 
mai bun rol principal (Aglaja şi Puck): 
Cristina Ciupercescu - FESTIVALUL 
NAŢIONAL “MARK TWAIN”, Trofeul la 
FESTIVALUL NAŢIONAL PENTRU 
LICEENI ŞI STUDENŢI “MAIART”.  
 

9. Insula lui Sancho, după Miguel de Cervantes, 2010: Premiul 
Juriului pentru Cel mai bun cuplu: Quijote-Sancho (Gabriel Păun şi Andreea Grecu) la 
FESTIVALURILE “GEORGE CONSTANTIN” şi “JOS PĂLĂRIA”;  Premiul pentru decoruri şi 
costume - Răzvan Borţea, la FESTIVALUL “GEORGE CONSTANTIN”; Premiul special al juriului 
pentru Dramatizare, Regie şi Rafinament artistic:  Dora Lazăr, la FESTIVALUL NAŢIONAL 
”CATHARSIS” (Colegiul Naţional “Gh. Şincai” şi UNATC). 

 
10. Lucruri mărunte, după A.P. Cehov, 2011-2012: 

Premiul pentru Cel mai bun monolog: Gabriel Păun 
(Svedloviakov), la FESTIVALUL “GEORGE 
CONSTANTIN”, Teatrul “Lucia Sturdza – Bulandra”; 
Premiul pentru cel mai bun cuplu comic – Actorul – 
Sufleurul: Gabriel Păun şi Mihai Stoica, la FESTIVALUL 
“JOS PĂLĂRIA”;   Trofeul, Premiul pentru Cel mai bun 
rol principal masculin:  Gabriel Păun,  Premiul pentru Cea 
mai bună Regie: Dora Lazăr, la FESTIVALUL 
YOUTHART (UNATC).  Premiul I şi Premiul Radio 
România Cultural - Târgu-Mureş, la Festivalul 
Internaţional StilArt, Braşov;  Trofeul şi Premiul pentru 
Cel mai bun rol principal masculin: Gabriel Păun, la 
FESTIVALUL INTERNAŢIONAL ,,EUGEN IONESCU” 

- Buzău.  Premiul I, Premiul pentru Cel mai bun rol principal masculin: Gabriel Păun, Premiul pentru 
Cea mai bună regie: Dora Lazăr, la Festivalul NAŢIONAL “INTERFERENŢE” -  Cluj-Napoca. Premiul 
I, Premiul pentru Cel mai bun rol principal masculine - Gabriel Păun, la FESTIVALUL 
INTERNAŢIONAL  “APLAUZE”,  Constanţa.   Participarea la FESTIVALUL INTERNAŢIONAL 
“AMIFRAN” de la Arad cu varianta în limba franceză Des choses menues (traducerea Dora Lazăr) s-a 
soldat cu reprezentarea României LA FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE TEATRU FRANCOFON - 
din reţeaua ARTDRALA din Catania - Sicilia şi a trupei de gimnaziu la FESTIVALUL 
INTERNAŢIONAL “TUTTI IN SCENA”, organizat de Istituto Sant' Orsola, cu spectacolul Oscar et la 
Tante Rose d' Eric Emmanuel Schmidt. 

 
Cam aceasta ar fi lista de zece... Rămân Marile Premii ale participărilor în festivaluri în ale căror 

Jurii ne-au dăruit atenţie, zâmbete, emoţii, duioşii... Privirea doamnei Irina Petrescu, înlăcrimată de 
duioşie, în timpul spectacolului Oameni, cai şi artişti - adaptare după Lev Tolstoi, jucat în amintirea lui 
Adrian Pintea... Zâmbetul şi aplauzele în picioare ale acestuia după Un dor fără saţiu... Zâmbetul de 
nedescris şi privirea lui Victor Rebengiuc când, în Iubirea, caleaşcă de fluturi... , adaptare după Emil 
Brumaru - Cristina Ciupercescu prindea dulce fluturii cu foiţă de aur, realizaţi de Răzvan Borţea... 
Zâmbetul şi emoţia lui Ştefan Iordache... Şi atâtea altele, încât mă întreb ce vom fi făcut să merităm atâta 
noroc în timpul vieţii noastre, pentru “dorul nostru fără saţiu”?   

prof. DORA LAZĂR 
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6.) 10 calităţi ale DASCĂLULUI IDEAL,             
din perspectiva a 10 clase de elevi 

7.) 10 calităţi ale ELEVULUI IDEAL                       
din perspectiva a 10 profesori 

VIA: 1.înţelegător, 2. comunicativ, 3. punctual, 4. 
calm, 5. diplomat, 6. decent (în ţinută), 7. manierat, 
8. onest, 8. amuzant, 10. amabil. 
 
VIIC: 1. corect, 2. serios, 3. creativ, 4. tolerant, 
5.sociabil, 6. răbdător, 7. prietenos, 8. amabil, 9.  
interesat (de disciplina predată şi de elevi), 10. 
interesant. 
 
IXD: 1. indulgent (mai ales în privinţa temelor), 2. 
să predea schematic, 3. să evalueaze pe baza 
portofoliilor / proiectelor, 4. implicat în activităţile 
extraşcolare, 5. ludic, 6. punctual, 7. înţelegător, 8. 
obiectiv, 9. dedicat, 10. să explice temele. 
 
IXG: 1. indulgent, 2. cu  simţul umorului, 3. 
înţelegător, 4. corect, 5. punctual, 6. răbdător, 7. 
charsmatic, 8. sensibil, 9. inteligent, 10. bine pregătit 
profesional. 
 
XC: 1. generos în acordarea notelor, 2. autoritar, 3. 
cu simţul umorului, 4. îngăduitor, 5. cu o 
vestimentaţie modernă, 6. implicat în activităţi 
extraşcolare, 7. corect, 8. inteligent, 9. cu tact 
pedagogic, 10. punctual. 
 
XIA: 1. inteligent, 2. blând, 3. sociabil, 4. exigent, 5. 
corect, 6. bine pregătit profesional, 7. cu simţul 
umorului, 8. capabil să explice pe înţelesul tuturor, 9. 
calm, 10. indulgent. 
 
XIB: 1. cu simţul umorului, 2. prezentabil, 3. 
indulgent, 4. serios, 5. bine pregătit profesional, 6. 
înţelegător, 7. punctual, 8. să nu predea ca un robot, 
9. să nu facă pe şeful cu elevii, 10. să comunice “pe 
limba” tuturor. 
 
XIG: 1. imparţial, 2. tolerant, 3. altruist, 4. ferm, 5. 
serios, 6. cu simţul umorului, 7. dedicat, 8. onest, 9. 
comunicativ, 10. empatic. 
 
XIIB: 1. exigent, 2. autoritar, 3. preocupat de 
activităţi extraşcolare, 4. indulgent, 5. înţelegător, 6. 
răbdător, 7. cu simţul umorului, 8. obiectiv, 9. 
pasionat, 10. inteligent. 
 
XIIH: 1.inventiv, 2. spontan, 3. obiectiv, 4. deschis, 
5. charismatic, 6. captivant, 7. calm, 8. cu atitudine 
pozitivă, 9. înţelegător, 10. dedicat. 

 

 

prof. Doriana Stănoiu : 1. creativ / imaginativ, 2. 
ambiţios, 3. receptiv, 4. tenace, 5. consecvent, 6. 
autodidact, 7. riguros, 8. responsabil, 9. tolerant, 10. 
onest 
prof. Lavinia Putineanu: 1. atent, 2. curios, 3. amuzant, 
4. respectuos, 5. interesat, 6. ludic, 7. odihnit, 8. 
competitiv,  9. serios, 10. studios. 
prof. Anca Niţoiu: 1. copil, 2. inteligent, 3. creativ, 4. 
curios, 5. tenace, 6. talentat, 7. locvace, 8. milostiv, 9. 
prietenos, 10. meditativ.. 
prof. Viorel Mijache: 1. cu dorinţa de a învăţa,  2. 
ambiţios, 3. curios, 4. perseverent, 5. cu putere de 
muncă, 6. disciplinat, 7. imaginativ,  8. cu frumuseţe 
interioară, 9. să aibă capacitatea de a întelege esenţa 
unor lucruri reale sau abstracte, 10. să aibă 
capacitatea de a înţelege frumuseţea în diversele ei 
forme… 
prof. Dora Lazăr: 1. Să se asemene cărămizii de Nevada 
- translucidă, transparent - adică să lase să treacă prin el 
lumina, căldura, să i se vadă / ghicească sufletul, 
gândul…;  2. Să nu doarmă prea mult -  cu ochii închişi 
sau deschişi -, dar să viseze cât mai mult…; 3. Să-şi 
amintească adesea cum s-a apropiat de prima carte / 
poveste / poezie citită şi să-i fie dor de gustul-mirosul-
vraja acesteia...; 4. Să ceară mai mult de la sine şi mai 
puţin de la ceilalţi...;  5. Să nu fie leneş...;  6. Să nu-mi 
reproducă vorbele /  gândurile / ideile / pasiunile, ci să 
încerce să ajungă la ADEVĂR şi la el însuşi pe drumul 
lui... (adică să nu mă creadă necondiţionat...); 7. Să 
încerce să rămână el însuşi  când toţi ceilalţi  (inclusiv 
eu) încearcă să-şi impună părerile / prejudecăţile / modul 
de a gândi...; 8. Să-l creadă pe cuvânt pe Nicolae Iorga, 
care spunea că “şcoală e tot ceea ce vedem şi auzim”; 9. 
Să-şi exerseze încontinuu trei calităţi - decenţa, 
delicateţea şi simţul umorului - fără de care se poate trăi, 
dar cam urât şi să încerce să se înconjoare de bunătate, 
frumuseţe şi spirit viu; 10. Să citească... 
prof. Veronica Buzdea: 1. perseverant, 2. curios, 3. 
creativ, 4. inteligent, 5. ambiţios, 6. sociabil, 7. spontan, 
8. respectuos, 9. sensibil, 10. tolerant… 
prof. Sorina Făsui: 1. participativ, 2. consecvent, 3. 
implicat, 4. voluntar, 5. curios, 6. onest, 7. realist, 8. 
empatic, 9. motivat, 10. cu spirit de echipă… 
prof. Ligia Roşca: 1. serios, 2. onest, 3. realist în 
autoapreciere, 4. creativ, 5. sensibil, 6. altruist, 7. cu 
simţul umorului (să aibă capacitatea de-a face haz de 
necaz), 8. empatic, 9. motivat, 10. educat… 
prof. Cristea Margareta: 1. îndrăgostit de carte şi de 
frumos, 2. politicos, 3. disciplinat, 4. creativ, 5. 
scormonitor, 6. receptiv, 7. perseverent, 8. imaginativ, 9. 
critic, 10. curios… 
prof. Viviana Fătu: 1. conştiincios, 2. ambiţios, 3. 
ordonat, 4. punctual, 5. respectuos, 6. activ la ore, 7. 
comunicativ, 8. îngrijit, 9. responsabil, 10. optimist… 
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8) 10 “neplăceri” ale unui elev - LDB sau nu -, din perspectiva a 10 clase: 

VIA: 1. sistemul de evaluare prin note, 2. programul copleşitor, 3. programa supraîncărcată, 4. lipsa de obiectivitate a 
unor profesori, 5. predarea unor discipline într-un ritm prea alert, 6. nivelul de dificultate prea mare al unor materii, 7. 
testele neanuţate, 8. orarul neechilibrat, 9. temele (uneori prea multe), 10. autoritatea unor dascăli; 
IXD: 1. testele, 2. numeroase teme, 3. note prea mici, 4. pauze scurte, 5. orele lungi; 6. plictisul, 7. uniforma, 8. 
profesorii severi, 9. dificultatea materiilor, 10. mult timp petrecut la şcoală; 
IXG: 1. reguli prea multe, 2. uniforma, 3. atitudinea colegilor mai mari faţă de „boboci”, 4. orarul încărcat, 5. pauze 
scurte, 6. ore lungi şi obositoare, 7. numeroase teme şi teste, 8. puţin timp liber, 9. mult de învăţat, 10. note mici. 
XIA: 1. prea multe reguli, 2. limitarea timpului liber, 3. prea multe discipline de studiu, 4. temele numeroase, 5. 
exigenţa unor dascăli, 6. pauzele mici, 7. orarul încărcat, 8. materiile inutile, 9. obligaţia de a purta uniformă; 
XID: 1. orele prea lungi, 2. pauzele prea scurte, 3. absenţele puse de la prima oră, 4. pauzele (unele) fără muzică, 5. 
uniforma (măcar o zi fără ea!), 6. fumatul în toalete, 7. interdicţia de a intra în şcoală mai devreme sau după începerea 
programului, 8. aspectul neîngrijit al claselor, 9. curăţenia precară în toalete; 
XIF: 1. incorectitudinea unor profesori, 2. faptul că nu există un loc pentru fumat, 3. uniforma, 4. pauzele mici, 5. 
interzicerea telefoanelor mobile, 6. temele, 7. trezitul de dimineaţă, 8. lipsa cantinei, 9. scrisul în exces, 10. exigenţa 
XIG: 1. trezitul de dimineaţă,  2. ordinea orelor de curs, 3. obligativitatea uniformei, 4. pauzele prea scurte, 5. 
severitatea unor profesori, 6. lipsa de dotare tehnică a claselor, 7. evaluările, 8. aspectul sălilor, 9. regulile prea stricte 
după care intrăm sau ieşim din şcoală, 10. achiziţionarea pe cont propriu, începând din acest an, a manualelor; 
XIIB: 1. lipsa aparaturii moderne,  2. lipsa unei cantine, 3. exigenţa agenţilor de pază, 4. uniforma, 5. lucrările de 
control, 6. programul: ora de începere a cursurilor, 7. prea mult de învăţat, 8. teme de vacanţă, 9. pauze foarte scurte, 
10. inexistenţa unui loc de fumat; 
XIIE: 1. trezitul prea devreme, 2. orele prea lungi, 3. catalogul, 4. uniforma, 5. teama de unii profesori, 6. lipsa unui 
loc pentru fumat, 7. stresul examenelor, 8. teama de insucces, 9. lipsa unei cantine, 10. temele prea multe; 
XIIH: 1. programul matinal, 2. teme prea multe, 3. ore prea lungi,  4. atmosfera apăsătoare sau monotonia unor ore, 5. 
stresul, 6. notarea absenţelor, 7. purtarea obligatorie a uniformei,  8. materiile prea multe şi - unele - nefolositoare, 9. 
lipsa accesului la internetul şcolii, 10. interdicţia de a intra cu cafea în incinta instituţiei. 
 
 

9) CHESTIONAR despre VIOLENŢA ÎN ŞCOALĂ şi despre necesitatea unui mediator (subiecţi: 980 de elevi V-XII) 

1. Aţi văzut în şcoală vreun conflict? 
Da: 326 Nu: 654 

2. Cât de des crezi că au loc conflicte la tine în şcoală? 
Deseori: 142 Rar: 798 Niciodată: 40 

3. Ce fel de conflicte au loc în şcoala ta? 
între elevi: 944 între elevi şi prof.: 28 între elevi şi părinţi: 8 

4. Descrie pe scurt maximul trei conflicte 
Conflict 1: unii băieţi se bat în pauze 
Conflict 2: pe un profesor l-au deranjat rău cei care au promovat în şcoală proiectul “Basarabia e România” 
Conflict 3: jigniri, ameninţări între elevi 

5. Te afectează aceste conflicte? 
Da: 26 Destul de puţin : 108 Deloc: 846 

6. În cazul în care izbucneste un astfel de conflict, există cineva care să intervină ? 
Da (cine?): 912 (profesorii, bodygardul)                                    Nu: 68 

7. Cât de des ai fost implicat chiar tu în acest conflict ? 
Rar: 64 Niciodată: 794 Din când în când: 122 

8. Ai accepta ajutorul unui mediator şcolar (elev) pentru rezolvarea conflictelor? 

Da: 104 Nu: 740 Poate: 136
9. Dacă da, care ar fi conflictele (de la punctul 4) la care ar interveni mediatorul? 

Descriere: toate, indiderent de situaţie                   OBS: În general, elevii nu ştiu ce este un „mediator de conflicte” 
10. Care ar fi sancţiunile care crezi că s-ar potrivi în cazul conflictelor? 

Medii: 468                                      Mari: 512 
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PAGINA DE…10 

 
 10) CHESTIONAR referitor la introducerea uniformei (subiecţi: 980 de elevi din clasele V-XII) 

 
1. Eşti de acord cu introducerea uniformei şcolare? 

Da: 114                                                                                            Nu: 866 
 

2. Care sunt motivele pentru care eşti de acord cu introducerea 
uniformei şcolare? 
Reprezintă un simbol al şcolii: 238 
Asigură unicitate ţinutei şcolare: 304 
Consolidează sentimentul de apartenenţă  la un grup:  218 
Previne dezvoltarea unor sentimente de inferioritate în raport cu ţinuta  
vestimentară a colegilor: 220 

 
3. Enumeră motivele pentru care nu sunteţi de acord cu introducerea 

uniformei şcolare: 
 Motiv 1: Este neatractivă, cu sigla prea mare şi de proastă calitate.                          
 Motiv 2: Este inestetică. Dacă vii îmbrăcat la şcoală cum vrei, te simţi mai 

liber.                                                 
 Motiv 3: Este albă şi se murdăreşte repede. Nu vrem ceva obligatoriu. 
 
*OBS: Au fost selectate răspunsurile cu cea mai mare frecvenţă 
 

4. Crezi că uniforma şcolară ar trebui aleasă: 
- la nivelul clasei: 57 
- la nivel de ciclu de învăţământ (primar, gimnazial, liceal): 23 
- la nivel de şcoală: 900 

 
5. În alegerea  modelului uniformei ar tebui sa se ia in consideraţie părerea:  

elevilor: 950; diriginţilor: 15; directorului: 15; consiliului profesoral: 0; reprezentanţilor 
părinţilor: 0 
 

6. Eşti de părere ca uniformele au rolul de a-i invăţa pe elevi ce înseamnă un comportament decent ? 
Da: 144                                                                                                   Nu: 836 
 

7. Uniforma şcolară are efecte pozitive asupra disciplinei elevilor? 
Da: 362                                                                                                   Nu: 6187 
 

8. Crezi că unii elevi au un sentiment de inferioritate din cauza lipsei resurselor financiare necesare 
pentru a achiziţiona haine la "comandă"? 
Da: 334                                                                                                   Nu: 632 
 

9. Uniforma poate fi modalitatea de a elimina o pate dintre "fiţele "elevilor? 
Da: 278                                                                                                  Nu: 702 
 

10. Crezi că" intruşii" vor fi mai uşor depistaţi când toţi elevii unei şcoli poartă uniformă? 
Da: 746                                                                                                   Nu: 234 
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LecLecLecLecţia de sacralitateia de sacralitateia de sacralitateia de sacralitate    

    
CERCUL DE FOLCLOR Dor şi dor, cu mine călător la RURAL FEST BUCHAREST, septembrie 

2014 
 
 

VVVVacanţa aceasta a dorit să ne lase o amintire de neuitat. Ultima ei duminică, cea din 14 septembrie, a 

găzduit evenimentul RURAL FEST, aducând satul românesc pe Şoseaua Kiseleff.  

Evenimentul - organizat de Reprezentanţa Comisiei Europene în România, în parteneriat cu 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu Primăria Municipiului Bucureşti, cu Muzeul 

Ţăranului Român şi cu Muzeul Satului - face parte din Campania de comunicare “The Common 

Agricultural Policy. Taking care of our routs” (“Politica agricolă comună…”), desfăşurată în 28 de state ale 

Uniunii Europene, având ca scop restabilirea tradiţiilor şi a legăturilor dintre orăşeni şi mediul rural.  

Pentru că este deja un “brand” – datorită participării la 

numeroase alte evenimente şi festivaluri folclorice – Cercul de 

folclor Dor şi dor, cu mine călător a fost invitat la acest 

eveniment cu un spectacol folcloric şi cu o paradă de costume 

populare. Încântaţi de invitaţie şi conştienţi că nu pot pierde 

bucuria unui moment atât de frumos, copiii au răspuns prompt şi, 

după o săptămână obositoare de pregătire, în dimineaţa de 14 

septembrie, am pornit spre Kiseleff. 

Evenimentul a găzduit un târg pentru producători şi artizani, o mică fermă de animale, demonstraţii 

meşteşugăreşti, dezbateri pe tema agriculturii, standuri de informare, activităţi ale ambasadelor statelor 

mebre UE, jocuri, concursuri, ateliere pentru copii, degustare de produse, programe artistice, parade ale 

costumului popular. Parcă eram într-un bazar al copilăriei, înconjuraţi din toate părţile de meşteri care voiau 

să arate lumii întregi poveştile şi frumuseţea tradiţiilor româneşti. Ne-am plimbat încolo şi încoace printre 

standurile care se întindeau de-o parte şi de alta, printre orăşeni îmbrăcaţi în costume populare (iile sunt “pe 

val” în ultima perioadă), printre spaţiile de relaxare amenajate cu iarbă şi 

paie, alături de sperietorile de ciori care au făcut deliciul târgului, gustând 

pâinea de casă cu seminţe, turta dulce a copilăriei, laptele muls proaspăt, 

poamele uscate. Le-am povestit elevilor care se uitau uimiţi la totul şi mă 

ascultau vrăjiţi despre copilăria mea, deschizându-mi sufletul şi dorindu-mi 

din toată inima să-mi crească aripi până la nori care să mă întoarcă în timp. 

Aşa am ajuns, prin atmosfera de voie bună, la scena care ne aştepta. 
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Tulnicăreselor din Alba, care au deschis festivalul, le-am urmat noi, elevii de la Liceul “Dimitrie 

Bolintineanu”, cu momentul “Satule, vatră frumoasă”. 

Mai întâi, prin parada costumelor populare, am purtat în 

toate regiunile ţării: Moldova, Oltenia, Dobrogea, 

Maramureş…, amintind de obiceiurile de pe uliţa satului 

românesc. Programul a fost apreciat, am primit aplauze, 

diplome, cadouri, iar soliştii noştri, Sas Daria (9 ani), 

Sas Maria (6 ani) şi deja cunoscutul Mihalache Florin, 

alături de Cristea Rareş (6 ani), care a bătut toaca, au 

oferit un spectacol muzical. 

 

Surprizele nu s-au terminat. Pentru că la eveniment au participat şi formaţii de copii din Belgia, 

Germania, Olanda, Polonia, Grecia, am fost cooptaţi într-un proiect de promovare a culturii şi a tradiţiei 

româneşti care se va desfăşura la Munchen, în Germania, în a doua săpămână a lunii aprilie. Am răspuns 

prompt invitaţiei. Deci vom pleca la Munchen, în parteneriat cu Şcoala “Werner-Heisenberg 

Gymnasiums”.  

Am întâlnit la festival oameni minunaţi, români care respectă şi păstrează valorile româneşti ale 

acestui neam: pe meşterul opincar Alexandru Ilinca, cu barba à la Brâncuşi şi cu aerul unui ţăran autentic, 

care ne-a arătat cum se fac opincile;  pe Gheorghe Mischia, ceramist din Horezu, care face vase din ceramică 

albă, aşa cum făceau dacii pe vremuri, pe Aucustarie Dan din Siseşti – Maramureş, care brodează în ciur; pe 

Marin Preduşel din Roşiorii de Vede, făuritor de cimpoaie; pe Ana Andreica din Maramureş, care creează 

minunate costume populare; pe Marian Viorel din Bucovina, sculptor de linguri de lemn împodobite cu 

simboluri milenare: soarele – divinitatea, cocoşul – speranţa care alungă întunericul; şarpele – spiritul 

protector al casei; bufniţa – înţelepciunea; roata – cercul vieţii; şi alţi nenumăraţi “necunoscuţi” care duc mai 

departe cea mai reprezentativă parte a satului românesc.  

Festivalul şi-a atins scopul: ne-a invitat să petrecem ultima zi de vacanţă şcolară în satul arhaic, fără 

să părăsim Bucureştiul. Discutând cu însoţitorii mei  - doamnele profesoare Margareta Cristea (dir.-adj), 

Ligia Roşca, Cristina Stoian, Ruxandra Petre şi cu câţiva părinţi (doamna Maria Sas, domnii Constantin 

Dobre şi Cătălin Cristea - preşedintele Comitetului de părinţi) despre eveniment, am căzut cu toţii de acord 

că, măcar din când în când, ne place să ni se dea un motiv de întoarcere la origini. Rareori ni se întâmplă o 

astfel de întoarcere, căci trăim vremuri rapide, nebune… Nu ne mai bucurăm de ceea ce pe vremuri însemna 

mersul la bunici, la ţară, acolo unde ne-am format ca oameni.   

 

Asta doresc să le strecor în suflet membrilor cercului de folclor: să fie mai buni, mai curaţi, să se 

întoarcă puţin la lumea rurală a bunicilor.                                                                                                                     

                                                                                                                                         prof. ANCA NIŢOIU 
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Parfum de teatru pe malul MureParfum de teatru pe malul MureParfum de teatru pe malul MureParfum de teatru pe malul Mureşului...ului...ului...ului...    
    
 
                                AAAAm simţit că era ceva cu totul şi cu totul particular în acea toamnă a lui 2011... Am primit invitaţia să 
participăm la AMIFRAN - Festivalul Internaţional de Teatru Francofon pentru liceeni - fără să trecem prin 
etapele obişnuite: mai întâi, profesorul-coordonator trebuia să participe la o săptămână de ateliere, de 
discuţii en coulisses, să-i fie testată iubirea de teatru şi de păstrare a valorilor limbii franceze... Aşa că, de la 
începutul lui septembrie până la sfârşitul lui octombrie, a trebuit să trecem Lucrurile mărunte  - spectacolul 
adaptat după A.P.Cehov - în franceză... Cu traducere cu tot... Cu adaptarea jocurilor lingvistice din română 
în limba lui Proust... 

         
  Eram turbată - dar cine mă cunoaşte cât de cât 
ştie că, în preajma unui festival, aceasta-i starea mea 
de spirit... Aflasem că din Bucureşti (cu excepţia 
Şcolii Franceze “Anna de Noailles” - care e mai 
degrabă franceză decât bucureşteană) - nu mai e 
nimeni invitat...Ni se dusese buhul din două locuri: 
mai întâi de la Festivalul Franthousiame – Dej / Cluj 
- al cărui trofeu îl câştigaserăm o dată şi fuseserăm 
invitaţi la Stara-Zagora  (Bulgaria) şi, mai apoi, 
reprezentaţia de la Cluj-Napoca, festival în limba 
română, la care interpretarea şi regia ne 
transformaseră în “Compania Teatrală” Dor fără 
saţiu, cu eticheta “spectacol profesionist”, cum ni se 
spunea în câteva recenzii şi de către juriu... 

          
AMIFRAN - ARAD, octombrie 2014 

 
 Aşa că, în octombrie 2011, când păşeam în Arad, aveam de onorat această carte de vizită... Ne-a 

întâmpinat domnul Florin Didilescu, căruia câteva sute de mii de elevi, profesori şi oameni de teatru din 
peste 35 de ţări - dacă n-or fi ajuns de ordinul milioanelor în cei 22 de ani!- îi spun “Papa Didi”... E cel mai 
frumos împătimit om de teatru cu tinerii pe care l-am văzut în cei aproape douăzeci de ani de când lucrez eu 
însămi în trupele liceului nostru... Ironic, cald, impecabil în autoritatea organizării unui festival de o 
săptămână care presupune program zilnic de 4-8 spectacole, 15-18 ateliere, repetiţii, cazare, hrănire ş.a.m.d. 
ş.a.m.d. Nu suportă ipocrizia la nicio vârstă, glumele sale sunt un amestec fin de reverenţă şi de ironie 
subtilă, e ca Dumnezeul lui E. E Schmidt,  infatigabil... L-am văzut râzând cu tot sufletul sau cu ochii în 
lacrimi când la ediţia a XX-a, un fost AMIFRAN, care avea acum vreo 35 de ani, a venit din Canada, cu o 
cârjă, doar pentru a fi alături de “Papa Didi”... 

 I-a plăcut Cehovul nostru... Am ştiut asta după ce ne-a aşteptat la căderea cortinei, alături de ruşii de 
la Teatrul “Maski”, care ne invită în alb în fiecare an... (Odată şi odată, tot vom găsi noi mijloacele materiale 
să ajungem, precum cele trei surori cehoviene, la Moscova...) De atunci, prin acest om de minune şi prin 
intrarea în Organizaţia Internaţională ARTDRALA, ne purtăm bucuria de a face teatru prin lume: cu două 
trupe / spectacole în Catania - Sicilia, la Mostar (Bosnia-Herţegovina), iar în primăvara viitoare la Roche-
sur-Yon (în Loire, Franţa) şi la Sorrento (Italia)... Aşteptăm, însă, cu o emoţie de nedescris, AMIFRAN-ul 
de la Arad, pentru că toţi care am fost aici măcar o dată ştim că e cel mai frumos / bine organizat festival... 
 

O fi ceva în verdele Mureşului… un fel de parfum al autenticului, al emoţiei, al frumuseţii - miroase 
teatru... 

 prof. DORA LAZĂR 
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ŞCOLILE PLANTEAZĂ COPACI ÎN CADRUL UNUI EVENIMENT ORGANIZAT LA NIVEL GLOBAL! 

26 septembrie 2014: “Ziua Internaţională a ONU pentru Pace” 
 

PPPPe 26 septembrie 2014, la iniţiativa profesorilor VALERIA 
CIULACU şi ŞTEFAN LUNGULETE, elevii din Liceul Teoretic 
“Dimitrie Bolintineanu” au plantat copaci alături de elevi din multe alte 
şcoli ale lumii.  

Primii copaci s-au plantat pe 21 septembrie 2014 în Oceania, apoi 
pe celelalte continente: Asia, Europa şi Africa, iar lanţul va ajunge, în cele 
din urmă, şi în cele două Americi.  

Acest eveniment se bucură de tot mai mult de succes. De exemplu, 
anul trecut, peste 5000 de şcoli din 132 de state de pe glob au plantat  

600 000 de copaci în cursul unei singure zile. Iar anul acesta evenimentul va avea o amploare şi mai mare.  
Plantarea de copaci este importantă pentru toţi, în primul rând, pentru că ne aminteşte de natură şi de 

importanţa protejării ei. Am ales acestă zi a Păcii Mondiale pentru a ne manifesta dorinţa de a trăi în pace şi pentru că 
înţelegem necesitatea continuităţii vieţii. Cu activitatea noastră vom contribui şi 
vom ajuta Organizaţia Naţiunilor Unite să atingă cele opt obiective globale de 
dezvoltare ale mileniului. 

PLANT A TREE FOR PEACE 2014  este o campanie organizată de 
LEARNING ABOUT FORESTS - LEAF si ENO - ENVIRONMENT ONLINE, 
o şcoală globală virtuală pentru creşterea responsabilităţii faţă de mediu si faţă 
de o dezvoltare sustenabilă. 

Şcolile din întreaga lume abordează aceleaşi subiecte cu privire la 
mediul înconjurător şi împărtăşesc rezultatele activităţii de învăţare în 
comunitaţile din care provin şi lumii întregii, pe internet. 

Mediul înconjurator este important nu numai la nivel local, ci și la nivel 
global. E timpul să ne concentrăm asupra mediului şi a păcii. Ducem la capăt această  îndatorire  alături de mii de 
elevi din întreaga lume: plantăm copaci împreună cu prietenii noștri din Nord, Sud, Est și Vest. Suntem mândri că şi 
noi putem participa la acest eveniment global. 

Un copac este un simbol pentru noi. Mai întâi, pentru că ne aminteşte de natură şi de importanţa protejării ei. 
Apoi, pentru că semnifică cooperarea dintre scolile din întreaga lume. Susţinem diversitatea culturală şi toleranţa. Şi 
sperăm să creştem, împreună cu cu arborii păcii, în şi pentru viitor. Căci pentru noi PACEA este verde! 

 
*** 

               ÎÎÎÎn cursul anului şcolar 2013-2014, elevii liceului nostru au fost acceptaţi să participe la PROGRAMUL 
MONDIAL ECO-ŞCOALA. Au ales, dintre cele 12 teme ale proiectului, tema 6:  Reamenajarea curţii şcolii.  

Sub coordonarea aceloraşi profesori: 
VALERIA CIULACU şi ŞTEFAN LUNGULETE, 
elevii bolintineni şi-au manifestat interesul pentru 
amenajarea parcului din curtea şcolii (prin plantare de 
arbori, arbuşti ornamentali şi flori, întreţinerea  parcului 
dupǎ amenajare şi reamenajare, igienizarea curţii şcolii) şi 
pentru amenajarea spaţiilor verzi din incinta tuturor 
corpurilor liceului (prin înfrumuseţarea cu  ghivece de 
flori în clase şi pe culoarele liceului; amenajarea unui spaţiu ecologic în fiecare sala de 
clasa din şcoală, amenajarea „Colţului viu ” din şcoală).  

În cadrul programului ECO – ŞCOALA, bolintinenii au sărbătorit: ZIUA INTERNAŢIONALĂ A 
BIODIVERSITĂŢII  pe 29 decembrie 2013, prin organizarea unei sesiuni de comunicări şi a unei expoziţii de 
lucrări, cu participarea a peste 100 de elevi; LUNA PĂDURII  - 15 martie – 15 aprilie 2014, prin acţiuni de 
ecologizare în pădure, plantare de puieţi, întâlniri cu specialişti, sub titlul „Şi copacii plâng câteodată”, cu participarea 
a peste 250 de elevi; ZIUA MONDIALĂ A PĂMÂNTULUI , pe 22 aprilie 2014,  prin organizarea concursului de 
eseuri / prezentări power-point „Cea mai frumoasă clasă”;  SĂNĂTATE ÎN MIJLOCUL NATURII, cu participarea 
a peste 500 de elevi; ECO-fotografia! – perioada mai – iunie 2014 - concurs de fotografii pe teme ecologice şi 
realizarea unor panouri cu cele mai reuşite imagini, cu participarea a peste 200 de elevi si cu 50 de lucrări selectate 
pentru etapa naţională a programului. 
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VORBIVORBIVORBIVORBIŢI, SCRIEI, SCRIEI, SCRIEI, SCRIEŢI ROMÂNEI ROMÂNEI ROMÂNEI ROMÂNEŞTE!TE!TE!TE!    

 

Revenirea la această pagină – până de curând, constantă în revista noastră  – este o încercare de a 
(mai) elimina din scrierea / rostirea limbii române (măcar) câteva dintre greşelile care o ciuntesc în 
fiecare zi, umbrindu-i frumuseţea. Acest dar de a fi vorbitorii unui grai vechi - în care trăim bucurii sau 
deznădejdi, iubim, visăm şi ne trezim în fiecare dimineaţă - are preţul unei sărbători. Căci, vorba lui 
Nichita, “a vorbi despre limba română este ca o duminică”. Carevasăzică, puteţi face din fiecare gând 
sau zicere a lui o “duminică”, respectând normele impuse de DOOM2, citind literatură de calitate şi 
scriind - cu DIACRITICE! - “cuvinte potrivite”. 

Iată câteva dintre greşelile “de top” auzite / citite aproape zilnic: 

1. ca sau (pentru evitarea cacofoniei) în calitate de elev / profesor / sportiv / camarad etc., NU ca şi…. 
2. omul pe care îl admir, NU omul care îl admir 
3. elev / profesor de serviciu, NU de servici 
4. Nu am decât o prietenă, NU Am decât…. 
5. Vorbeşte încontinuu, NU încontinu /  în continu / în continuu 
6. Dă muzica la maximum, NU la maxim 
7. E un tânăr respectuos / afectuos, NU respectos / afectos 
8. Vrea să aibă, NU să aibe / să aivă / să aive 
9. El (ea, ei, ele) creează, NU crează 
10. Mi-ar plăcea / Mi-ar părea bine să-l văd, NU Mi-ar place / Mi-ar pare bine 
11. Se aşază, NU Se aşează 
12. Îşi înşală prietenii, NU Îşi înşeală prietenii 
13. de asemenea, de fapt, de altfel, de acord, NU deasemenea, defapt, dealtfel, deacord 
14. Nu merită, Nu Nu se merită 
15. Fii atent!, Nu Fi atent! 
16. Să fi venit la timp, era bine, Nu Să fii venit… 
17. Aş fi vrut, NU Aş fii vrut / Aşi fi vrut / Aşi fii vrut etc. 
18. Joc handbal, fotbal etc., Nu Mă joc handbal, fotbal… 
19. Este al optulea din clasă, Nu Este al optilea / optâlea / optălea… 
20. al zecilea elev,  Nu al zecelea elev 
21. Poartă o panglică, Nu o pamblică 
22. A venit inopinat, NU A venit inopinant 
23. Am ales ca dată 2 (două) / 22 (douăzeci şi două) ianuarie, NU 2 (doi) / 22 (douăzeci şi doi) ianuarie 
24. Îi îngădui multe / Nu îi îngăduiesc multe. 
25. mottoul / mottourile textului, NU motto-urile / motourile / moto-urile textului 
26. Port un maiou din viscoză, Nu Port un maieu din vâscoză 
27.  Îi plac abţibildurile, NU apţipildurile / acţipildurile / apţibildurile / acţibildurile etc.  
28. Statul de plată este la casierie, Nu Ştatul de plată este la caserie 
29. Pornind de la premisa, Nu Pornind de la premiza… 
30. Poetul descrie un peisaj tomnatic / sălbatic, Nu Poetul descrie un peisaj tomnatec / sălbatec 
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